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ÖNSÖZ

Bu kitap 2013 yılında tamamlamış olduğum doktora tezime dayanmaktadır ve kuşkusuz birçok kişinin desteğini saklar. İlk
başta tez danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aybil Göker’e,
doktora eğitimim sırasında ve ardından gelen zorlu tez çalışması sürecindeki yüreklendirici teşvikleri ve kıymetli emekleri
için özel olarak teşekkür etmek isterim. Kendisinin yapıcı eleştirileri ve candan yol göstericiliği çalışmam boyunca aldığım en
önemli desteklerden biri oldu.
Alan çalışmasını birçok kişinin yardımları sayesinde yürütebildim. Bunların başında fikir geliştirici yönlendirmeleriyle her
zaman çok yönlü desteği olan bölüm başkanımız Prof. Dr. Akile Gürsoy gelmektedir. Akile Gürsoy, beni tek bir kişiyi bile tanımadığım Rum Ortodoks toplumunda pek çok kişiye yönlendirecek olan mucizevi kişi Prof. Dr. İrini Dimitriyadis’e yönlendirdi. İrini Dimitriyadis, başta çalışma konumun daraltılması,
ele alınacak bağlamların belirlenmesi, görüşmeci dostlara ulaşılması konularında olmak üzere, hemen tüm aşamalarda, zamanını cömertçe ayırarak gönülden destek oldu. Akile Gürsoy
ve İrini Dimitriyadis’e şükranlarımı sunuyorum.
Çalışmamın, araştırma önerisini ve bazı bölümlerini antropolog Doç. Dr. Sibel Özbudun okudu, eleştirdi ve önerilerde
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bulundu. Onun özellikle kuram ve ritüele ilişkin görüşlerini ve
katkılarını alamamış olsaydım bu çalışma çok eksik kalacaktı. Kendisinden ders alma şansına sahip olduğum ve bununla
övündüğüm, ışığını hep hissettiğim Sibel Özbudun’a gönülden
teşekkür ederim.
Yine araştırma önerisi aşamasından başlayarak, çeşitli defalarda bir araya gelerek danıştığım, Yrd. Doç. Dr. Murat Paker’e,
ufuk açıcı soruları ve önerileri için teşekkür ederim.
Klasik arkeoloji ve ikonografi uzmanı Prof. Dr. Eva Aleksandru Şarlak, çalışmanın tarihsel arka planını değerlendirdi,
incelemem gereken ritüeller konusunda ışık tuttu. Verdiği bu
kıymetli desteğin itici gücüyle, meşakkatli bölümleri tamamlayabildim. Bunun için kendisine çok teşekkür ederim.
Gazeteci Mihalis Vasiliyadis kaynaklarını benimle içtenlikle paylaştı. Kitabın “Rum Ortodoks Olmak” bölümünde “Görünürlük-Görünmezlik” başlıklı kısmında onun cömert katkıları yer almakta. Atina’daki dostlarımdan Bizans felsefesi uzmanı Aimilia Xanthopoulu “Şehir’in Hafızası” bölümünü okuyarak yönlendirmede bulundu. Dr. Giorgos Tsimouris, araştırma
önerisini okuyarak çalışmanın ileri aşamaları için çok kıymetli
yönlendirmelerde bulundu. Arkadaşım, çevirmen Thanos Zarangalis, kitabın “Yunanca/Rumca” başlıklı bölümüne özel olarak destekte bulunurken, aynı zamanda Yunanca sözcüklerin
yazımı konusunda yardımcı oldu. Gönülden katkıları, dostlukları çok kıymetli, her birine çok teşekkür ederim.
Konunun uzmanlarından Dr. Herkül Millas ve Dr. Dimostenis Yağcıoğlu, çalışmanın başlangıç ve bitiş bölümlerini okuyarak, her bir nokta üzerinde değerli görüşlerini paylaştılar ve
kaynak önerilerinde bulundular. Rum olmayan araştırmacı konumumun bana yüklediği etik sorumluluk nedeniyle, vermiş
oldukları bu destek benim için çok önemliydi. Atina’daki konukseverliklerinin yanında, düzeltme ve ekleme önerileri, kanımca çalışmanın var olmasında vazgeçilmez rol oynadı. Bunlar için onlara minnettarım.
Bu çalışmanın yazımı süresince her cümlesini okuyarak,
kendimi karanlıkta hissettiğimde ışık tutan, önümü açan dost12

larım Dilşa Deniz, Elif Halverson ve Fatima Sakarya’ya candan
yol arkadaşlıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Aynı şekilde, tüm doktora süresince ve özellikle alan çalışması sırasında, yönlendirmeleri ve moral desteği için İbrahim Eke’ye çok
teşekkür ederim. Araştırma önerisi ve tez taslak metnini okuyarak, problematiğin ele alınacağı eksenleri kurmada değerli yönlendirmelerde bulunarak, bana ışık tutan arkadaşım Dr.
Marcos Karnezos’a teşekkür ederim.
Antropoloji alanında doktora programı tezi olarak hazırlamayı hedeflediğim bu çalışma için bana bu fırsatı veren Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Bölümü’ne teşekkür ederim. Başta jüri üyeleri, Prof. Dr. Akile Gürsoy, Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu, Doç. Dr. Sibel Özbudun,
Yrd. Doç. Dr. Şefik Peksevgen ve Yrd. Doç. Dr. Murat Paker olmak üzere; araştırma önerisi ve ara raporlarda kıymetli desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Hande Birkalan Gedik, Dr. Begüm
Başdaş, Yrd. Doç. Dr. Yaprak Civelek, Yrd. Doç. Dr. Sevil Baltalı Tırpan ve diğer bölüm hocalarıma verdikleri emek ve katkıları için çok teşekkür ederim.
Akademik bir araştırmanın gereği olarak, eve ve iç dünyama kapandığım dönemler oldu. Bu dönemde, çalışmamın
bitmesini iple çeken ailemi, yakınlarımı ve arkadaşlarımı bir
hayli ihmal ettiğimin farkındayım. Yaklaşık altı yıl süren bu
kıymetli hoşgörü için onlara teşekkür borçluyum. Bu tez çalışmasının, kitaplaşması sırasında, tez dilinden kitap diline
nasıl çevireceğim ve nelere ağırlık vereceğim konusunda, tezi okuyarak gönülden destek olan ve yüreklendiren arkadaşlarım Bahar Akpınar, Onur Eylül Kara, Zeynep Or ve Onur
Cankoçak’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Kitabın baskı aşamasında, düzelti konusunda gönülden destek veren arkadaşlarım Melike Eren ve Sebla Selin Ok’a çok teşekkür ederim.
Bu kitabın oluşma sürecinde kaybettiğim babacığımın yokluğunu hissettirmemeye çalışan ve kitap konusunda bana sürekli motivasyon sağlayan, ismini burada tek tek sayamayacağım sevgili dostlarıma minnettarım.
Son olarak, yüksek lisans tezim sırasında kıymetli görüşle13

rini benimle paylaşıp “farklılıkların ne kadar farkındayız?” sorusuyla bu kitabın zihinsel temelini oluşturan ve böylesine bir
yolculuğa çıkmama büyük katkı sağlayan sevgili Hrant Dink’i
saygıyla anıyorum.1
Tüm bu desteğe karşın, elbette eksikliklerim olmuştur. Yukarıda isimlerini sıraladığım, çalışmanın oluşmasında yardımcı olanlar eksikliklerimden ve hatalarımdan sorumlu değiller.
Tüm bunların sorumluluğu tamamen bana aittir.
Bu çalışma derinlemesine görüşmelerde bulunduğum İstanbul Rumlarının yönlendirmeleri, cömertçe ayırdıkları zaman ve gösterdikleri içten dostluk sayesinde oldu. Bu nedenle bu kitabı burada adlarını tek tek sıralamamın mümkün olmadığı, Atina ve İstanbul’da görüşmelerde bulunduğum kişilere ve tüm İstanbullu Rumlara ithaf ediyorum. Kendilerine şükran borçluyum.

N URDAN T ÜRKER
İstanbul, Eylül 2014

1
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Bu teşekkür notu Hrant Dink’in ailesinden alınan özel izinle yazılmıştır.

“Meşhur Herkül’ün rakibi Andeus vardır. Onların ikisi
birbirini yok etmeye çalışır. Herkül güçlüdür, Andeus’u
tutar yere çalar, ama her yere vurduğunda daha zinde havaya fırlar. Andeus’un anası toprak ana. Dolayısıyla ayakları yere bastığı müddetçe onu yenmenin imkânı yoktur. Bunu öğrendikten sonra Herkül onu yerden koparır, havada tutar ve orada öldürür. İstanbullu Rumlar aynı bu efsanevi Andeus gibidir. İstanbul’a
ayakları bastıkça, kimse onları kolay kolay yok edemez. Ama onları burdan söküp attın mı...”1

1

Bu sözlerin sahibi Nikos, erkek, altmışlı yaşlarda, İstanbullu Rum. Kurtuluş/
Tatavlalı. Hayatının bir döneminde Atina’ya göç etmiş, ardından yetişkin çocuklarıyla beraber İstanbul’a dönmüş. Kimliğinin en önemli yönünü İstanbul’da doğmak ve büyümek olarak ortaya koymaktadır. Görüşmeler 2011’de
İstanbul’da gerçekleştirildi.

B İR İ N Cİ B Ö LÜM

ANTROPOLOJİK YOLCULUK

Antropolojik çalışma uzun bir tünel boyunca yolculuğa koyulmaktır.1 Gerçekten de araştırma problematiğini belirlemekten
başlayarak, konuyu daraltmak, nasıl çalışacağını belirlemek, literatür taramak ve alan çalışması yürütmek olarak genel hatlarıyla sıralanabilecek bu süreç, böyle bir sıralamayla teknik tonu yüksek gibi görünse de duygu yönü yoğun olan bir yolculuktur. Benim için tüneldeki bu yolculuk, ancak yazma sürecinin belli bir noktasından sonra ışığın huzmelerini seçebildiğim, karanlık olmayan, ancak kimi zaman sıkıntıya da düştüğüm, hatta yapayalnız hissettiğim, kimi zaman ise görüşmecilerle bambaşka bir dünyanın içinde birlikte var olduğumu düşündüğüm, zorlandığım ama iyi ki bunu deneyimliyorum dediğim bir yolculuk oldu. Bu yolculuk aynı zamanda “başlamadan
önceki, düşünsel, bilişsel ve duygusal konuma varılmayacak”2
dönüştürücü bir yolculuktur. Bu kitap böyle bir yolculuğu içeren antropoloji doktora tezine dayanmaktadır. Sonraki satırlarda bu dönüştürücü yolculuğu çeşitli yönleriyle ele alacağım.
1
2

Ruth Behar, The Vulnerable Observer, Beacon Press, Boston, 1996, s. 2.
Tayfun Atay, “Sosyal Antropoloji’de Yöntem ve Etik Sorunu: Klasik Etnografi’den Diyalojik Etnografi’ye Doğru”, (der.) Kuvvet Lordoğlu, İnsan, Toplum,
Bilim 4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler içinde, Kavram Yayınları, İstanbul, 1996, s. 224.

17

Sorular, sorular...
İstanbul Rum3 Ortodoks dinî ritüellerde aidiyet algısı ve temsili olarak belirlediğim problematiği şu sorularla irdelemeye çalıştım: İnsanlar, bulundukları mekânla nasıl anlamlı ilişkiler
oluştururlar? Alana nasıl anlam yüklenir ve alan nasıl yere dönüşür? Bu süreçte etkenler nedir, nasıl bir işleyiş söz konusudur? Kimlik/aidiyet hissi, ne tip bağlantılar, dinamikler ve bellek üzerinden yürümekte ve İstanbul’un mekânsal anlamı nasıl
oluşmaktadır? Dinî pratiklerdeki deneyimlemeler mekâna nasıl bağlanmakta ve ilişkilendirilmektedir? Mekânlaştırmada, etnisite ve inanç nasıl rol oynar? Ritüeller nasıl anlamlandırılır ve
işlevleri nelerdir? Gündelik hayat ile ritüeller arasındaki bağıntılar nasıl oluşmaktadır? İstanbul’da ve Atina’da yaşayan Rumlar için kutsal ne demektir? Kutsal yer olarak İstanbul nasıl deneyimlenmektedir?
Yukarıdaki soruların her birinin geniş kapsamlı olduğunun
farkındayım, ama daha fazlasının da sorulabileceğini ve meseleyi idrak edebilmek için hepsine birbiriyle ilintili olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum.
Bu çalışmanın hareket noktası, dinî ritüellerin, dil ile birlikte, kimliğin temel bileşeni oluşudur. Ama hemen belirtmek isterim ki, bu çalışma İstanbul’daki Rum Ortodoks dinî ritüellerinin kökenini, pratiklerin temelini araştırmaya yönelik bir girişim değildir. Daha ziyade din antropolojisi yaklaşımı gereği kişilerin bu ayinlere/ritüellere verdikleri anlamı kavramayı
amaçladım. Benzer biçimde, bu çalışma, inanç kavramının evrenselliği ya da özgüllüğü gibi bir ön kabule dayanmamakta ve
bunu bulmaya da çalışmamaktadır.
Ritüellerin belli bir senaryoya dayalı performanslar olarak
hep aynı şekilde süregeldikleri söylenmiş olsa da, onları tarihsel bağlam üzerinden anlamlandırıp yorumlamak önemlidir.
Rum Ortodoks dinî ritüellere, kuşaklar boyunca kültürel ola3
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Kimlik kavramının bağlamsallığını vurgulamak için ilk kullanımda, kimlik ya
da Rum olarak italik yazdım. Sonrasında okuma akışını kesmemesi için düz
karakterde yazdım. Bu biçim alan ve mekân kavramları için de geçerlidir.

rak canlı tutulan bir anlam dünyası, bir bellek olarak yaklaşmak gerekir. Bu bellekte en önemli kırılma noktalarının başında göç/zorunlu göç gelmektedir ve göç etmek, kuşaklar arası
bellek zincirinde kopuş yaratan bir olgudur. Ağırlıklı göç edilen yer olan Atina, göç edenler için “yeni” bir ortamdır. Her yeni tanışma bir karşılaşma olduğundan kişinin kendini yeniden
anlatmasını gerektirir. Göç, mekândan kopma ve karşılaşmalar, gidenler için kimliği sorunsallaştırırken, kalanlar için de
benzer bir durum söz konusudur. Rumların kitlesel göçüyle,
bu sayısal azalmayla kalanlar için de memleketleri İstanbul aynı İstanbul değildir. Dolayısıyla kalanlar açısından da sorunsallaşan bir kimlik söz konusudur.
Rengini belli et! - Solan renkler...
“Ortaokulda hatırlarsınız kitaplarımızı kaplardık. Bir tek kırmızı ve mavi kaplama kâğıtları vardı. Coğrafya dersiydi. Çok
sert bir hoca vardı. ‘Atlaslarınızı çıkarın,’ dedi. Benim atlasım
maviyle kaplanmıştı. Çok kızdı, kabı yırttı, ‘Nefret ediyorum
maviden,’ dedi. (...) Eve gittiğimde anlattım. Büyüklerimiz,
‘Bir daha dikkat edelim, nasıl yaptık, bundan sonra hep kırmızıyla kaplayalım,’ diye hayıflandılar. Diken üstündeydik, o zamanlar..” (Letha 2012, İstanbul)

Bu sözlerin sahibi, Letha,4 1970’lerin başındayken devam ettiği Fener Yuvakimyon Kız Lisesi’nde yaşadığı deneyimi, geçmişte büyüklerinin tutumlarını “sebep vermeyelim prensibine” göre belirlemesine karşın, kitap kaplama kâğıdının rengi gibi hiç
akla gelmeyen bir konuda bile tepkiyle karşılaşabildikleri duruma örnek olarak anlattı. Nitekim Letha, o tarihten sonra okul
kitaplarını hep kırmızıyla kaplayarak, rengini, yani “Yunan olmadığını” belli eder. Renklerin de dâhil olduğu kimlik sorunsalına tanımlamalar ve tarihsel süreç ışığında bakmak yararlı olacaktır.
4

Letha: Kadın. Ellili yaşlarda. Kadıköy’lü. İstanbul’da yaşıyor. Görüşmeler,
2012’de İstanbul’da gerçekleştirildi.
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