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1. GİRİŞ 

1.1. Başlarken 

Türkiye’de az bilinen bir topluluk üzerine araştırma yapmak gerçekten zor olsa gerek. 

Nitekim içinde bulunduğum bir topluluk olan Antakya Kökenli Rumlar ile ilgili çalışmaya 

başlamak her ne kadar beni çok heyecanlandırdıysa da, “yakından” bildiğimi düşündüğüm bu 

konuyu araştırdıkça, bilgimin aslında konunun belki de sadece çok küçük bir bölümünden 

ibaret olduğunu anladım.1 Bu da beni birçok defa farklı çıkmaz yollara sürükledi. Bunlara, 

yeri geldikçe, raporun içeriğinde değineceğim.  

Son birkaç yıldır hem ben hem de cemaatimizde birçok genç şu soruya cevap aramaya 

çalışıyor: “Biz kimiz?” Soru ilk etapta bir cemaat veya topluluğun kendini tanımlayamaması 

olarak görülüyor. Ancak tam olarak öyle değil. Antakya, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 

içerisinde, kimlik asimilasyonunun en yoğun yaşandığı bölgelerden biridir. Antakya’nın 

Türkiye’ye katılması ile birlikte siyasi ve toplumsal dengeleri bozulmaya başladı. Bölgede var 

olan Hıristiyan (Rum ve Ermeni) nüfusu büyük bir göç verdi. Bu göç ile beraber sosyal hayat 

ve ekonominin olumsuz anlamda değişmesiyle birlikte toplumun belleği de zarar gördü. 

İlk olarak, kendini Arapça’da Mesîhi (İsevi) olarak tanımlayan Antakyalı Rumîlerin geçmişle 

bağları kopmaya başladı. 1939 öncesinde kendi okulları olan Rumîlerin, 1939’dan sonra kilise 

vakıfları dışında kurumları kalmadı. Kültürü devam ettirecek kurumların yokluğu dili ve 

kültürü kırsal kesimlere hapsetmeye başladı. Bunun yanı sıra, Antakya’da yerel halkın 

neredeyse hepsinin Arapça biliyor olması her ne kadar konuşma dilinin asimile edilmesini 

yavaşlattıysa da anadilde eğitimin olmaması yazı dilinin öğrenilmesini engelledi. 

Cemaatimizin konuştuğu dil Arapça, ancak kiliselerimiz Rum Kilisesi. Bu durum gençler 

arasında “Arap mıyız, Rum muyuz?” gibi soruların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Özellikle 1990’lardan sonra Türkiye’nin çok kültürlü yapısının kendisini hissettirmesi ile “Biz 

kimiz?” sorusu da daha fazla tartışılmaya başlandı. 

Antakyalı bir Rum olarak İstanbul’a yerleştikten sonra İstanbul’daki Rum toplumu ile ilişki 

kurmaya çalıştım. Ancak hem Rumlar ile ilişki kurmak için bilgim yetersizdi hem de birkaç 

denememin de sonuçsuz kaldığını görünce bu durumu incelemek istedim. İstanbul Bilgi 

																																																													
1 Bu çalışma, İstanbul’da faklı etnik ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum aktörlerine yönelik 
olarak 1 Nisan 2017- 31 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 
İstanbul’da Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme eğitim projesi kapsamında 
hazırlanmıştır. 
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Üniversitesi bünyesinde sürdürülen İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini 

Güçlendirme ve Eğitim Projesi kapsamındaki dersler, aynı isimle anılan ancak birbirinden çok 

farklı olan bu iki toplumdaki farklılıkların nedenlerini incelemek için bana büyük bir fırsat 

sundu. Dersler, bu tür bir çalışmaya nasıl başlanabileceği, teorik çerçevenin nasıl çizileceği, 

benzer çalışmalar ile farklı örneklerin nasıl inceleneceği konusunda önemli katkılar sundu. 

 

1.2. Metod 

Çalışmam, 2000 yılından sonra İstanbul’a yerleşen ve İstanbullu Rumlara ait kurumlarda 

çalışmayan Antakyalı Rumları kapsamaktadır. Çalışmaya başladığımda hedefim 15 kişi ile 

yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmaktı; ancak görüşmecilerin İstanbul’un çok farklı 

yerlerinde yaşaması, zamanın darlığı, görüşmecilerin hepsinin -ve benim de- çalışıyor olmam 

görüşme sayımı neredeyse yarı yarıya düşürdü. Ancak 4 kadın 5 erkek olmak üzere toplamda 

9 kişi ile görüştüm.  Bir görüşmeyi de telefon üzerinden yaptım. Ayrıca konu ile ilgili Türkçe 

kaynakların çok az olması da literatür taramasında sorun oluşturdu. Bunların çalışmamın 

temel sınırlılıklarını oluşturduğu söylenebilir. 

İlk birkaç görüşmemde Antakyalı Rumîlerin tarihsel kökenini ve onları etkileyen önemli 

olayları da incelemeye çalıştım.2 Ancak bu durum çalışmamın merkezini dağıttı. Daha sonraki 

görüşmelerde sadece “kendini tanımlama” ve “İstanbul Rum Ortodoksları ile ilişkilere” 

yoğunlaştım ve konunun tarihsel yönünü azalttım. Görüşmecilere yapılan referansları 

kimliklerini gizlemek için ad-soyad kısaltması, yaş ve cinsiyet kısaltması (örneğin S A. 34. E) 

şeklinde verdim. 

Çalışmamda, özellikle İstanbul Rumlarına ait kurumlarda çalışmayan Antakyalı Rumları 

tercih etmemin sebebi, iktisadi temasın dışında kalanların ilişkisini/ilişkisizliğini saptamaktır. 

İstanbul Rumları ile iktisadi ilişki içinde olan Antakyalı Rumlar, İstanbul Rum toplumunun 

sosyalleştiği alanlarda çalıştıkları için bir şekilde -zorunlu olarak- onlarla temas etmektedirler. 

Zorunluluktan kaynaklı bir ilişki içinde olan Antakyalı Rumlarla yapılacak görüşmelerden 

elde edilecek bilgiler bu çalışmanın sınırlarını aşacağından sadece herhangi bir kurumda 

çalışmayan Antakyalı Rumları tercih ettim.  

																																																													
2 Özellikle 1919-1938 Liva İskenderun ve 1938-1938 Hatay Cumhuriyeti dönemi için bkz. Levent Duman, 
“Vatan”ın Son Parçası – Hatay’daki Uluslaştırma Politikaları. 



	
	

4	

2000 yılı sonrasını seçmemin sebebi ise daha çok üniversite eğitimi alıp, bunun üzerine 

İstanbul’a çalışmak için yerleşenlerin ilişkilerini tespit etmektir. Antakyalı Rumlarda 

üniversite okuma oranı özellikle 2000’li yıllardan sonra hızla arttığı ve genellikle avukatlık, 

mühendislik, turizm, işletme-muhasebe vb. mesleklerin seçildiği söylenebilir. Cemaatin 

içinde görece az da olsa doktor, öğretmen gibi kamu kurumlarında çalışanlar da vardır. 

1.2.1. Kavramlar 

Kavram karışıklıklarını engellemek adına bazı kavramları Arapça’daki karşılıklarına göre 

vereceğim. Arapça’da Rumî ve Yunânî olarak iki temel adlandırma vardır. “Rumî” ve 

“Mesihî” kavramı, Antakyalı Rumlar tarafından, kendilerini tanımlamak için kullanılır. Suriye 

ve Lübnan’da “Mesihî” genel olarak tüm Hıristiyanları, “Rumî” ise Rum Ortodoksları 

kapsamaktadır. 

“Rum” kavramının kullanımı konusunda akademik alanda birçok çalışma vardır. Ben bu 

çalışmalardan bağımsız olarak Arapça konuşan Antakyalı Rumları “Rumî”, İstanbullu ve 

Yunanca konuşanları da Yunanî olarak adlandıracağım. Bu sadece çalışmadaki kavramları 

daha anlaşılır kılmak adına yapılacaktır.  

Rum kavramı üzerine yapılan tartışmalarda anadil üzerinden de bir tanımlama yapılmaktadır. 

Samim Akgönül’ün “Rum Nedir? Kim Der, Kime Der, Niye Der?”3 başlıklı makalesinde bu 

konu detaylı bir şekilde işlenmektedir. Akgönül, İstanbullu Rumlar için “Helenofon 

Ortodokslar” terimini kullanırken, Antakyalı Ortodokslar için “Ortodoks Araplar” terimini 

kullanmaktadır. Ayrıca farklı çalışmalarda “Arapça konuşan Antakyalı Rum Ortodokslar” 

kavramı da kullanılmaktadır.4  

Antakya denince akla Hatay ilinin merkezi gelmektedir. Antakya tarihsel olarak sadece bir 

şehir ismi değil aynı zamanda bir bölge ve prenslik ismiydi5. Bu çalışmada “Antakyalı” veya 

“Antakya” terimini kullanacağım. Bu terim şu anda Türkiye topraklarında olan Antakya, 

İskenderun, Samandağ, Altınözü, Arsuz ve Mersin şehirlerinde yaşayan veya köken olarak 

buralara dayanan, anadili Arapça olan Rum Ortodoksları kapsamaktadır. 

																																																													
3 Samim Akgönül, 2017, 19-36.   
4 Tevfik Usluoğlu, 2012.  
5 Antakya Prensliği, https://tr.wikipedia.org/wiki/Antakya_Prensliği,  [Erişim Tarihi: 14.12.2017].	
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1.3. Neden İstanbul? Çok Kültürlü İstanbul’da Görünmez Olmak 

Birçok farklı nedenden kaynaklı üniversiteye gitmek için genellikle büyük şehirler seçilir ve 

İstanbul bunlar içinde açık ara öndedir. Görüşmecilerimin aktardığı kadarıyla Antakyalı 

Rumların İstanbul’da üniversiteye gitmeyi seçme nedenleri arasında, başka yerlerde kimlikten 

kaynaklı görülen baskının İstanbul’da olmayacağı düşüncesi önemli bir yer tutmaktadır. 

Memleketime yakın bir yerde okuyordum. Ama okulun ortamı gerçekten çok 

kötüydü. Sürekli taciz ediliyordum. İki yıllık okuduğum için sabrettim. Okuduğum 

yerin yerlileri değil de hep başka şehirlerden gelenler tarafından rahatsız 

ediliyordu. Okuduğum şehirde böyle şeyler pek olmazdı. Ama üniversite ortamı 

bambaşkaymış. Sonra yeniden okumak için İstanbul’a yerleştim.6 

İstanbul’un görece rahat ve çok kültürlü ortamı üniversite okumak için tercih sebebi 

olmaktadır. Ayrıca Antakyalı Rumîlerin de kümelenmiş şekilde İstanbul’da bulunmaları, 

benzer etnik yapıların da (Yunanî, Ermeni, Süryani, Yahudi gibi) birçok alanda olması bir 

güven duygusu da getirmiş olmaktadır. 

Üniversiteye ilk Ankara’da başladım. Ama okuduğum üniversitenin de ortamından 

kaynaklı birçok defa kimliğim ile ilgili hakarete, baskıya maruz kaldım. En son 

okul yurdunda yaşadığım bir olaydan sonra üniversitemi değiştirmeye ve 

İstanbul’da okumaya karar verdim. En azından orada bana benzeyen insanlar 

vardı.7 

Farklı şehirlerde üniversite eğitimi alınsa da yine de İstanbul’a göç devam etmektedir. Bunun 

sebebi hem yukarda anlatılanlar hem de ekonomiktir. “Önce Ankara’da işe başladım. Ama 

ekonomik anlamda getirisi tatmin etmediği ve kendimi rahat hissetmediğimden İstanbul’da 

büro açtım.”8 

																																																													
6 KK. 29. K. ile yapılan görüşme. 
7 AB. 28. K. ile yapılan görüşme. 
8 CT. 36. E. ile yapılan görüşme. 
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1.3. Genel Bilgiler 

1.3.1. Yerleşim-Mekân 

Türkiye’de “Rum” denilince akla, günümüzde İstanbul’da yaşayan ve sayıları 2000 civarında 

olan Yunanca konuşan topluluk gelmektedir. Ancak bu topluluğun dışında, şu anda cemaat 

olarak Antakya, İskenderun, Samandağ, Altınözü, Arsuz ve Mersin’de yaşayan ve anadili 

Arapça olan Rum Ortodoks bir topluluk da vardır9. Bu topluluk belirtilen şehirlerde kendi 

geleneklerini az çok devam ettirmekte, bir cemaat olarak hayatını sürdürmektedirler. 

“Cemaat” kendini dini kurumlar ile ifade eden Hristiyan ve Yahudilerin kullandığı bir 

kavramdır. Arapça’da topluluk anlamına gelen ve “jemeğa” olarak telaffuz edilen “cemaat 

kavramının Rumîler için ikinci bir özelliği de aktif kullanılıyor olmasıdır. 

Sözü edilen Arapça konuşan Ortodoks Rumlar’ın genellikle tarım, ticaret ve çeşitli zanaat 

alanlarında çalıştığı söylenebilir. Özellikle tarım ile uğraşılan şehirlerde (Altınözü, Samandağ 

ve Arsuz) yaşayan Ortodoks Rumlar 1970’li yıllardan sonra farklı ülke ve şehirlere göç 

etmeye başladılar. 

Yakın dönemde ise (2000’li yıllardan sonra) özellikle üniversite mezunu olan gençler 

ekonomik ve mesleki kaygılar nedeniyle İstanbul’a yerleşmeye başladı. İstanbul’a olan 

dışında az da olsa diğer büyükşehirlere de göçler olmaktadır. Bunların dışında Avrupa’ya 

																																																													
9 Buradaki Rum Ortodoks nüfus için kesin sayılar bilinmemekle birlikte cemaatlerden ve farklı kaynaklardan 
elde ettiğim bilgilere göre şöyle bir tablo çıkarılabilir. 
Antakya: Yaklaşık sayı 1000. Aktif kilise sayısı:1. Nüfus genellikle Antakya’lı. Az da olsa Samandağlı ve 
Altınözlü bulunmaktadır. Genellikle ticaret ve esnaf-zanaatkârlık ile geçim sağlanmaktadır. 
İskenderun: Yaklaşık sayı 1500. Aktif kilise sayısı: 2. Yaşayanların dağılımı çeşitli. Nüfusu İskenderunlu sayısı 
az olmakla birlikte sırasıyla Samandağ, Arsuz ve Altınözülüler oluşturmaktadır. Genellikle ticaret ve esnaf- 
zanaatkârlık ile geçim sağlanmaktadır. 
Arsuz: Yaklaşık sayı 200. Ancak İskenderunlu Rumların bir kısmını oluşturduklarından ve İskenderun’un yazlık 
bölgesi olduğundan sayı değişmektedir. Aktif kilise sayısı:1. Nüfusu kış aylarında yerli, yaz aylarında ise tüm 
Antakya Rumlarından insanlar bulunmaktadır. Geçim, genellikle turizm, ticaret ve esnaf-zanaatkârlık ile 
sağlanmaktadır. 
Samandağ: Yaklaşık sayı 1000. Aktif kilise sayısı:3. Nüfus çok büyük oranda Samandağlı ancak Suriye Savaşı 
ile beraber Suriye’den Samandağ’a göç eden aileler var. Genellikle tarım, ticaret ve esnaf-zanaatkârlık ile geçim 
sağlanmaktadır. 
Altınözü: Yaklaşık sayı 1500’den fazla. Aktif kilise sayısı: 2. Nüfüs yerli. Genellikle tarım, ticaret ve esnaf-
zanaatkârlık ile geçim sağlanmaktadır. 
Mersin: Yaklaşık sayı 1500. Aktif kilise sayısı: 1. Yerli nüfus çok az. Sebebi ise Lozan Mübadelesi sırasında 
Mersin’in Türkiye sınırları içerisinde olması. Nüfusu sırasıyla Samandağlı, Altınözlü ve Mersinliler 
oluşturmaktadır. Geçim genellikle ticaret, esnaf-zanaatkârlık ile sağlanmaktadır. 
Ayrıca bkz. Özgür Kaymak, 2017. Tevfik Usluoğlu, 2012. 
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(özellikle Almanya, Fransa ve Avusturya) kalıcı göç ve Körfez Arap ülkelerine geçici 

(ekonomik temelli) göçler de bulunmaktadır. 

 

1.3.2. Kısa Tarihçe 

Antakyalı Rum Ortodokslar, Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlıdırlar. Doğu 

Kiliseleri olarak da anılan Patrikhaneler; İstanbul Fener Ekümenik Patrikhanesi10, Antakya 

Rum Ortodoks Patrikhanesi11, Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi12 ve İskenderiye Rum 

Ortodoks13 Patrikhanesi’dir. Bu patrikhaneler dışında kendini “Rum” olarak tanımlamayan 

Rus Ortodoks Patrikhanesi de vardır.  

“Hıristiyan” kelimesinin ilk kez Antakya’da kullanıldığı söylenmektedir. Hatta bazı kaynaklar 

ilk kilisenin de Antakya’da bulunan St. Pierre (Aziz Petrus-TR, Mar Butros-AR) olduğunu 

belirtmektedir. Antakya’da, Hristiyanlık inancını yayanlar, İsa’nın da havarilerinden biri olan 

Aziz Petrus ve Aziz Pavlos’tur (Mar Bulos-AR).14 Antakya Katedrali’nin adı da Aziz Petrus 

ve Aziz Pavlus Kilisesi’dir. Bölgede Hristiyanlık, İsa’nın ölümünden hemen sonra yayılmaya 

başlamıştır. Dönemsel olarak nüfusunun artması ya da azalmasıyla birlikte Hristiyanlar her 

zaman bölgenin bir parçası olmuştur. 

Antakya, Hristiyanlık inancı yerleştikten sonra birçok devlet ve imparatorluk tarafından 

fethedildi.  Bizans, Büyük Selçuklu, Memlüklüler ve Osmanlı bunlardan bir kaçıdır. Bu 

fetihler ile birlikte sosyal ve etnik yapı da değişmiş, pek çok farklı etnik grup/yapı 

Hristiyanlaşmaya başlamıştır.  

 

1.3.3. Dini Yapı 

Bölgede şu anda çoğunlukla Rum Ortodoks mezhebine bağlı Hristiyanlar yaşamaktadır. 

Bölgede bulunan Rum Ortodoks kiliseleri, Metropolitler aracılığıyla Antakya Rum Ortodoks 

Patrikhanesi’ne bağlıdırlar. Antakya Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı’dır.15 

																																																													
10 www.patriarchate.org, [Erişim tarihi: 12.11. 2017]. 
11 www.antiochpatriarchate.org, [Erişim tarihi: 12.11. 2017]. 
12 www.jerusalem-patriarchate.info, [Erişim tarihi: 12.11. 2017].  
13 www.patriarchateofalexandria.cor, [Erişim tarihi: 12.11. 2017].  
14 Tevfik Usluoğlu, Arap Hıristiyanlar, 45-95.	
15 https://antiochpatriarchate.org/en/category/biography/1/, http://www.mersinortodoks.com/patrik/8 
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Buradaki papazların eğitimleri Suriye’deki Ruhban Okulları16 ve Lübnan’daki Balamand 

Üniversitesinde17 yapılmaktadır.  

Kiliselerde Islahat Fermanı’na kadar kullanılan dil Rumca idi. Islahat Fermanı’ndan yakın 

zamana kadar kilise dili çok büyük oranda Arapça oldu. Ancak Arapça’nın özellikle gençler 

arasında kullanımının azalması ile beraber Türkçe de kiliselerde kullanılmaya başlandı. 

Kiliselerde şimdi ayin dili Arapça ve Türkçe’dir. Ancak paskalya ayini sırasında bir Rumca 

ilahi okunmakta ve genel ayinlerde birkaç Rumca kelime de kullanılmaktadır.  

Şu anda korunabilmiş ve ibadet yapılan kiliseler 

Antakya:  Aziz Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Katedrali 

İskenderun: Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi 

   Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi (1970’lere kadar mezarlık 

olarak kullanılmaktaydı.) 

Samandağ: Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi 

   Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi (Halen mezarlık kilisesi 

olarak kullanılmaktadır.) 

   Azize Tekla Rum Ortodoks Kilisesi 

Altınözü:  Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi 

   Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi 

Arsuz:   Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi 

Mersin:  Baş Melekler Mikail ve Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi (Bu, 

kilisenin tarihi ismidir, ancak şu an, kilise arsasını bağışlayan Tomris Nadir Mitri’nin 

adı resmi olarak kullanılmaktadır ve Tomris Nadir Mitri Rum Ortodoks Kilisesi olarak 

bilinmektedir.18 Bu ise Ortodoks kilise geleneğine aykırı bir durumdur. Çünkü her kilise 

muhakkak bir aziz, azize veya meleğe ithaf olunmalıdır.) 

Kilise ibadeti dışında şehirlerde (Antakya ve İskenderun) artık izi kalmayan, ancak kırsal 

kesimler olan Altınözü, Samandağ ve Arsuz’da Hristiyanlara ait ziyaretler de bulunmaktadır. 

																																																													
16www.antiochpatriarchate.org/en/category/greek-ortodox-patriarchate-of-antioch-and-all-east/70/, [Erişim 
tarihi: 12.11. 2017] 
17 http://theology.balamand.edu.lb/,[Erişim tarihi: 12.11. 2017]	
18 http://www.mersinortodoks.com/tarihce-ve-mimari-yapi/6, [Erişim tarihi: 23.11. 2017]. 
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1.3.4. Dil 

Antakyalı Rum Ortodokslarının uzun yıllardır ana dili Arapçadır. Görüşmeciler de bunu özellikle 

vurgulamaktadır. Ancak farklı dönemlerde Antakya’daki Rum Ortodokslar farklı diller 

konuşup kullanmışlardır. Antakya Arkeoloji Müzesi’nde ve belirtilen kiliselerin geçmişini 

anlatan kitabe-mezarlarda bunları görmek mümkündür. Örneğin İbranice, Aramice, 

Süryanice, Yunanca ve son olarak Arapça kullanılmaktadır. Buradaki değişim birçok yönüyle 

incelenmeye muhtaçtır.  

Ayrıca belli dönemlerde Antakya’da ciddi bir Süryani nüfusun da yaşadığı bilinmektedir. Ancak 

günümüz itibariyle yerli Süryani nüfus bulunmamaktadır.19 

Antakyalı Rum Ortodokslarda Arapça'nın günlük hayatta kullanımı ve konuşulması hakkında kısaca 

şöyle bir tespit yapılabilir: Orta yaş ve üstünde kent-kır ayrımı olmaksızın yaygın; gençlerde 

ise kentlerde az, kırsal bölgelerde daha yaygın.  

Avrupa ülkelerinde yaşayan Antakyalı Rum Ortodokslar ise Arapçayı özellikle daha etkin 

kullanmaktadırlar. Aileler çocuklarına Arapça öğretmeye çalışmakta, özellikle Samandağ, 

Altınözü ve Arsuz’dan gidenler aile ortamında Arapça konuşmaktadırlar. Dolayısıyla Türkçe 

konuşmayı pek tercih etmedikleri söylenebilir.  

Antakyalı Rum Ortodoksların Arapça bilgisi büyük oranda konuşma üzerinedir. Okuma ve yazma 

sadece toplumda çok az kalan yaşlılar tarafından bilinmektedir. 1939’dan önce eğitim dili 

Arapça olduğundan, o tarihlerde okul çağında olanlar okullarda eğitim almışlardır. İskenderun 

Körfezi’nden başlayarak Filistin’e kadar uzanan kıyı hattında konuşulan dil ise Arapça’nın 

“Şêmi” yani “Şam ağzı”dır. 

 

1.3.5. İstanbul Rumları ile ilk Temas 

Türkiye ve İstanbul’da gayrimüslimlerin yaşadığı birçok trajik ve travmatik olay İstanbul’da 

yaşayan Rumların sayısını hızlı bir şekilde azalttı (1924 Lozan Mübadelesi, 20 Kur’a askerlik, 

Varlık Vergisi, 1964 sürgünü, 6-7 Eylül Olayları vb.). Bunların sonuçlarından biri olarak, 

özellikle 1970’li yılların sonuna doğru, İstanbul Rumlarının birçok dini ve sosyal kurumunda 

iş gücü sıkıntısı baş gösterdi. Hızla azalan Rum nüfusunun yerine, yeni iş gücünün ikâme 

edilmesi gerekiyordu. İstanbullu Rumların sayısının azalması, dini ibadet biçimi aynı ancak 

dilleri farklı olan Antakya kökenli Rumların burada iş bulmasını, ayrıca her iki grubun da 
																																																													
19 http://adiyamanmetropolitligi.org/default.asp?Sayfa=AntakyaOrtodoksKilisesi, [Erişim tarihi: 23.11. 2017].	
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“Rum” olarak anılması bu ilişkiyi daha da kolaylaştırdı. Kısacası, kiliselerde zangoçluk, 

bekçilik vb. işleri yapan Rumlar, Yunanistan’a gitmeye başlayınca buralarda yaşanan boşluk 

Altınözlü Rumlar ile doldurulmaya çalışıldı. 

Sıkı bir aile ilişkisi olan Antakya Kökenli Rum Ortodoksların 1940’lı yıllarda tekil bir örnek 

olarak İstanbul’a gelmesi20, 1970’lerde kiliselerde görev yapacak insan sıkıntısı ile beraber 

sürekli hale gelmeye başladı. Akrabalık ve hemşeri olma bilinciyle bu kurumlardaki iş 

olanakları özellikle Sarılar Mahallesi ve Tokaçlı Köyü Rumları tarafından değerlendirildi. 

Böylece günümüzde de devam eden bir şekilde, İstanbul’da bulunan Rumlara ait kilise, vakıf, 

dernek gibi kurumlarda çalışanların büyük bir çoğunluğunu birbirine akrabalık bağı ile bağlı 

Altınözlüler oluşturmaya başladı.  

  

																																																													
20 Bu bilgiyi benimle paylaştığı için Özgür Kaymak’a teşekkür ederim. 
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2. İLİŞKİ(SİZLİĞİN) KAYNAKLARI 

İlişki; iki kişi, grup veya kültür arasındaki karşılıklı etkileşim ile meydana gelir. Kültürler 

arasındaki ilişkide, kültürel öğelerin tarihsel ortaklığı veya birbirine benziyor olmasının her ne 

kadar etkileşimi daha da kolaylaştırdığı düşünülse de bunun her zaman geçerli olmadığı 

bilinmektedir. Nitekim bu çalışma da benzerliğin her zaman etkileşimi ya da ilişkilenmeyi 

kolaylaştırmayabileceğini göstermektedir. Yaptığım görüşmelerde Antakyalı Rumlar ile 

İstanbullu Rumlar arasındaki ilişkisizliğin, kişilerin kendilerini benzerlik değil de iki temel 

farklılık üzerinden ortaya koymasıyla alakalı olduğunu söyleyebilirim.  

● Dil farklılığı	

● Kültürel farklılık-Memleket farklılığı	

Ancak yine de tüm görüşmecilerin “din” konusunda ortaklaşabildiğini söylemem gerekir. Neredeyse 

her görüşmeci ortak din-mezhep anlayışına değinmiştir.  

 

2.1. Türkiye’de Rum: İki Dil, İki Rum! 

Kültürün aktarılmasındaki en önemli araçlarından biri olan filin, aynı zamanda kültürün 

önemli öğelerinden biri olduğu da bilinmektedir. İnsan dili doğduğu andan itibaren, hatta anne 

karnındayken öğrenmeye başlar. Anadiliyle oyun oynar, konuşur, rüya görür… Dil, aynı 

zamanda insanın kendisini tanımlamasında da önemli bir etkendir. Görüşmelerde kendini 

“Arap Ortodoks” veya “Arap Hıristiyan” olarak tanımlayanlar konuştukları dili de özellikle 

vurgulayarak Arapça olduğunu belirtmişlerdir. 

Türkçe’yi ilkokulda öğrendim. İlkokula kadar ailemle arkadaşlarımla hep Arapça 

konuşurdum. Başka bir dilin olduğunun bile farkında değildim. Arapça aksanıma 

da yansıdı. Bu yaşadığım şehirde sıkıntı olmuyordu ama üniversite ve çalışma 

hayatımda aksanım hep dikkat çekti. Şimdi aksanım neredeyse yok.21  

Antakya’da artık azalmakla beraber aile içinde ve günlük hayatta Arapça etkin olarak 

kullanılır. Özellikle Samandağ ve Altınözü’nde diğer şehirlere göre daha etkindir. 

“Samandağ’a gittiğimde hep Arapça konuşuruz. Eşim Arapça bilmediğimden ailem ve 

akrabalarım eşimin yanında Türkçe konuşmaya çalışır. Ama dil bir süre sonra otomatikman 

Arapçaya kayıyor.”22 

																																																													
21 KK. 29. K. ile yapılan görüşme. 
22 VU. 32. E. ile yapılan görüşme.	
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Ancak Arapçanın kullanımının azalması ile kiliselerde Türkçe daha fazla yer bulmaya 

başlamıştır. Bu durum ise bazı görüşmeciler tarafından eleştirilmiştir. “Kiliseden ve evden 

Arapçayı çıkarırsanız, bizim ruhumuzu öldürürsünüz. Ben çok fazla konuşamasam da 

Samandağ’a gittiğimde Arapça konuşulduğunda kendimi daha rahat huzurlu hissediyorum.”23 

Antakyalı Rumîlerin bir azınlık okulu yok. Bu nedenle dil hep ailede ve çevrede öğreniliyor. 

Yine de İskenderun, Mersin ve Antakya’da yaşayan genç kuşak birçok Antakyalı Rumî’nin 

Arapça konuşma becerisin çok zayıf olduğu söylenebilir. Bunun şehir kültürü ve kendini 

gizleme çabasıyla ilişkili olduğu görüşmecilerin söylemlerinden anlaşılmaktadır. Arapça 

konuşma becerisi az veya çok da olsa “memlekette”, aile içinde, özel bir konu varsa Arapça 

konuşmaya özen gösterilmeye çalışılıyor. 

Özetle, Antakyalı Rumîlerin kendilerini tanımlarken kullandıkları en önemli öğelerden birinin 

dil olduğu söylenebilir. Nitekim tüm görüşmeciler anadillerinin -bilmeseler bile- Arapça 

olduğunu söylüyor.  

Arap Ortodoks’um ben. Konuştuğum dil Arapça. Suriye ve Lübnan’ da birçok 

akrabam var. Bize neden “Rum” deniyor onu da bilmiyorum. Kilisenin kapısında 

Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi yazıyor. Aileme soruyorum onlar da bilmiyor. 

Ama bu konu artık özellikle gençlerimiz arasında daha çok tartışılıyor.24 

Arap Rumîler ile İstanbullu Rumların (Yunanîler) dil farklılığı birçok görüşmecinin 

belirttiği bir ayrım noktası olarak öne çıkmaktadır. Görüşmecilerin bir kısmı kendini 

anadilinden dolayı “Yunanîlerden farklı” nitelemekte, bu farklı olma durumu ise 

ilişkisizliğin temel kaynaklarından biri olarak dile getirilmektedir. “İstanbul da Rum 

Ortodoks Kilisesine gittim. Ayin Rumca idi. Hiçbir şey anlamıyordum. Ayin işleyişi 

neredeyse aynı ama bir şey anlamıyorum ki.”25  

Ben nasıl Rum olayım. Rumca bir kelime bile bilmiyorum. Rum bir tanıdığım bile 

yok. Sırf kimlikte zamanında Rum Ortodoks yazıyor diye Rum olamam. Ben Arap 

Hristiyan’ım.26 

																																																													
23 VU. 32. E. ile yapılan görüşme. 
24 AB. 28. K. ile yapılan görüşme. 
25 GE. 37. E. ile yapılan görüşme. 
26 EE. 36. E. ile yapılan görüşme.	



	
	

13	

 

2.2. Ortadoğu mu? Avrupa mı? (Kültürel Farklılık-Memleket Farklılığı) 

Mekânsal farklılığı çoğu görüşmeci genel olarak kültürle ilişkilendirerek “kültürümüz farklı” 

şeklinde ifade etmiştir. Bu konudaki farklılıkları açmalarını istediğimde ise genel olarak 

günlük yaşam ve geleneklerden bahsetmişlerdir. Ancak görüşmecilerin Yunanîlerin 

kültürlerini de pek bilmediklerini dile getirdiklerini belirtmeliyim. Hatta politik ya da başka 

bir nedenle özel bir ilgileri/ilişkileri yoksa Yunanîlere dair neredeyse hiç bilgilerinin olmadığı 

anlaşılmaktadır. Ancak birkaç görüşmeci, politik sebeplerle konuya ilgi duyduğunu ve 

bilgisinin bu ilgiyle alakalı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla mekân ve kültür üzerinden 

vurgulanan farklığın görüşmecilerin büyük çoğunluğunda Yunanîler ile organik bağ içerisinde 

olmamaya yol açtığı söylenebilir. “Hiçbir Rum ile tanışmadım. Tanıdığım yok. Ama 

kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Biz Ortadoğuluyuz onlar Avrupalı.”27 

Görüşmecilerin kültür tanımının ise genelde günlük yaşam üzerinden şekillendiği ve bunun da temel 

farklılık nedenlerinden biri olduğu söylenebilir.  

İstanbul’da bir defa Rumların Noel gecesine katıldık. Eğlence biçimleri bizden çok 

farklı... Mesela bizde Noel gecelerinde davul zurna felan olur. Burada çok 

farklıydı. Herkes smokin felan giymişti. Biz bir tuhaf olduk.28  

Görüşmeciler genellikle ekonomik kaygılar ile İstanbul’a yerleşmiş ve burayı çalışılan yer 

olarak görmekteler. Erkek görüşmecilerin “hayatını garantiye aldığında” Antakya’ya 

dönmeyi düşündüğü, ancak kadın görüşmecilerin pek dönme düşüncesinde olmadığı 

söylenebilir. “İstanbul’da yaşam çok zor... İşimi taşıyabilsem memlekete dönmeyi 

düşünürüm.”29 

Neredeyse 10 yıldır ailemden ayrı yaşıyorum. Antakya’ya dönmeyi pek 

düşünmüyorum. Ben daha özgür, kendimi geliştirecek şekilde yaşamak istiyorum. 

Antakya ya dönersem çürüyebilirim.30 

Görüşmecilerin neredeyse hepsi özellikle bayramlarda “memlekete” gitmeye özen 

gösteriyorlar. Bunu da aileyle beraber olmak, tanıdıkları görmek, memleket havası almak ve 

kültürünü yaşatmak gibi birçok nedenle ilişkilendiriyorlar. “Tüm ailem Mersin ve 

																																																													
27 CG. 29. K. ile yapılan görüşme. 
28 AB. 28. K. ile yapılan görüşme. 
29 VU. 32. E. ile yapılan görüşme. 
30 K.K. 29. K. ile yapılan görüşme. 
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Samandağ’da. Özellikle paskalya bayramında memlekete gidiyorum. Hem ailemi görüyorum. 

Hem de bayramımızı kutluyorum.”31 

Rumîler genelde kendini Ortadoğulu veya Suriyeli olarak ifade etmekteler. Yunanîler ile ortak 

bir teritorya-memleketten gelmemenin ilişki açısından bir engel teşkil ettiği söylenebilir. Öte 

yandan hemşericilik Rumîler arasında yaygın bir davranış olarak görülse de İstanbul’daki 

ilişkilerinin temelini oluşturmamaktadır. 

Arap Ortodoks’um ben. Konuştuğum dil Arapça. Suriye ve Lübnan’ da birçok 

akrabam var. Bize neden “Rum” deniyor onu da bilmiyorum. Kilisenin kapısında 

Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi yazıyor. Aileme soruyorum onlar da bilmiyor. 

Ama bu konu artık özellikle gençlerimiz arasında daha çok tartışılıyor.32 

   

2.3. Mezhebimiz Rum Ortodoks! 

Rumîler ile Yunanîlerin dini ritüeller ve ibadet biçimi olarak tam bir uyum içerisinde 

oldukları söylenebilir. İbadet dilleri hariç İstanbul’daki kiliselerde Antakya’daki herhangi bir 

kiliseden farklı bir işleyiş yok. Kilisenin kullanım biçimleri de birbirine çok yakın. 

Cemaat kültürünün olduğu toplumlarda cemaatler kendilerini ifade eden ibadet alanlarını 

birçok farklı işlev için kullanabilmektedir. Kiliselerde ayinler aynı zamanda cemaatlerin 

buluşma noktası olmaktadır. Ayinlerden sonra muhakkak bir kahve ikramı ve kısa bir süre de 

olsa beraber zaman geçirme birçok kilisede sıkça rastlanılan bir durumdur. Dolayısıyla 

kiliseler sadece ibadet edilecek bir kurum değil, aynı zamanda cemaat mensuplarının 

görüştüğü ve sosyalleştiği mekânlara da dönüşmüştür. Ayrıca, azınlık olmanın yarattığı 

psikoloji ile bir araya gelen insanlar “kendi milletimden birini görürüm” düşüncesi ile de 

kiliseye gidebilmektedir. Ayrıca, özellikle genç nesillerde inancın azalmasının kiliseyi gençler 

açısından neredeyse sadece sosyal bir alan haline dönüştürdüğü söylenebilir. Memlekette ara 

sıra kiliseye gidiyorum. Hem eş dostu görüyorum hem de kiliseye gitmiş oluyoruz.”33 

İskenderun’da arada sırada kiliseye gidiyordum. Bir arkadaş ortamımız vardı. Çoğunlukla 

ayinden sonra onlarla takılırdık.34 

																																																													
31 EE. 36. E. ile yapılan görüşme.	
32 AB. 28. K. ile yapılan görüşme. 
33 EE. 36. E. ile yapılan görüşme. 
34 CT. 36. E. ile yapılan görüşme.	
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Daha önce de belirtildiği gibi görüşmecilerin çok büyük bir kısmı üniversite mezunu ve 

eğitim düzeyi yüksek kişiler. Ayrıca görüşmeciler inançlarının zayıf ve ibadet ihtiyaçlarının 

pek olmadığı yönünde ifadeler kullanmışlardır. Kilisenin onlar için ibadet edilecek yerden çok 

sosyal alan olduğu söylenebilir. Dolayısıyla İstanbul’da sosyalleşme sorunu yaşamayan ve 

aynı zamanda kiliseye de gitmeyen Rumîler doğal olarak Yunanîler ile görüşme ve tanışma 

fırsatı da bulamamış oluyorlar. Kiliseye gidenler ise bir şekilde Yunaniler ile tanışıyor, ancak 

bu tanışıklık sadece kilise ile sınırlı kalıyor.  

Kurtuluş son durağın oradaki Rum kilisesine arada sırada gidiyorum. Gide gele 

birkaç Rum aile ile tanıştım. Aynı bölgede oturmamıza rağmen kilise dışında hiç 

görüşmedik.35 

Anlaşılacağı üzere mezhepsel açıdan aynı olmak ilişkiyi geliştirmek için yeterli olmuyor. 

İnancın zayıflığı ve bir arada olan bir topluluk olmayınca aynı zamanda sosyal bir alan olan 

kilise, bir ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Rumîlerin birçoğu kendilerini Yunanîler ile aynı dil, 

kültür ve etnisiteden hissetmedikleri için Yunanîlere ait kilise dışındaki kurumlarla da 

iletişimleri neredeyse yok. “İstos Yayınevini takip ediyorum. Hatta bir kitap kafelerinin 

olduğunu da biliyorum. Ama hiç gitmedim.”36 

3. SONUÇ 

2000 yılından sonra İstanbul’a yerleşen Rumîlerin Yunanîler ile neredeyse hiçbir bağlarının 

olmadığı yapılan görüşmeler sonucunda tespit edilmiştir. Bunun sebepleri ise Rumîlerin 

kendilerini etnik, dilsel, kültürel ve mekânsal olarak Yunanîlerden farklı görmeleri ve 

hissetmeleri olarak açıklanabilir. Dinsel ve mezhepsel açıdan aynılık ise ilişkinin kurulmasına 

yetmemektedir. Çünkü son yıllarda İstanbul’a yerleşen Rumîler daha seküler anlayışa sahip 

bireylerdir. Kilise onlar için dinsel ibadet yapılacak yer olmaktan çok sosyalleşilen bir mekân 

olarak öne çıkmaktadır.  

İstanbul’da kendi etnik gruplarından insanlar ile genelde kilise dışında bir araya gelen 

Rumîlerin bir buluşma ve görüşme arayışı içerisinde olduğu söylenebilir. Ancak bu konuda 

Rumîleri bir araya getirecek bir kurumun olmaması bu isteği karşılıksız bırakmaktadır.  

Altınözlü Rumîler ise genellikle Yunanîlere ait kurumlarda çalıştıklarından dolayı Yunanîler 

ile iktisadi bir ilişki içerisine girmektedirler. Hatta yakın dönemde bazı kilise vakıf ve dernek 

yönetim kurullarına giren Altınözlü Rumîler de bulunmaktadır. Bu durum tamamıyla 
																																																													
35 AY. 39. K. ile yapılan görüşme. 
36 CT. 36. E. ile yapılan görüşme.	
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Altınözlü Rumların, Yunanîlerin kurumlarında çalışması ve uzun yıllar süren bir ilişkinin 

sonucudur. Ayrıca –özellikle- Altınözlü Rumîler çocuklarını Yunanîlerin okullarına 

göndermektedir. Böylelikle 1. kuşak olmasa bile 2. ve 3. kuşakların Yunanilerle daha yoğun 

ilişkisinden söz edilebilir. 

Yunanîler ile bir iktisadi ilişki içerisinde olmayan Rumîler –ki bunlar genellikle İskenderun, 

Samandağ, Mersin ve Antakyalılar- çocuklarını Rum Okullarına gönderebilmektedir.  Ancak 

burada da eğitimin kalitesi, ulaşılabilirlik ve kültür farklılığı gibi konularda kaygılar 

yaşanmaktadır. Eğitim kalitesi ve ulaşılabilirliğin, kültür farklılığının önüne geçtiği ve bu 

konularda ikna olan ailelerin kültür farklılığını görmezden geldiği söylenebilir. 

Her ne kadar Rum okullarının bu iki kültürün tanışması ve ilişki kurması için çok önemli 

olduğu söylenebilse de Antakyalı Rumîler açısından uzun vadede bunun bir asimilasyona 

dönüşme tehlikesi bulunmaktadır. Çünkü Rum okulunda eğitim dili Yunancadır ve son 

yıllarda bu okullardaki öğrenci mevcudu çoğunlukla Antakyalı Rumîlerden oluşmaktadır. Bu 

durum Antakyalı Rumîlerin anadili olan Arapçanın yerine Yunancanın geçmesine yol 

açmaktadır. 

Özetle, ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: Yunanîlerin kurumlarında çalışan ekseriyeti 

Altınözlü Rumîlerin, Yunanîler ile iktisadi temelli de olsa bir bağı vardır. Bu bağ da hem 

zamanla hem de Altınözlü Rumîlerin çocuklarını Rum okullarına göndermesi ile 

gelişmektedir. Ancak yakın dönemde İstanbul’a -Yunanîlerin kurumları dışında- çalışmak için 

gelenlerde ise böyle bir bağ söz konusu değildir. Bu kişilerde hem Yunanîlere karşı ilgi ve 

bilgi çok düşük hem de böyle bir ilişki kurma ihtiyacı da görülmemektedir. Ancak 

görüşmeciler bir davet geldiğinde değerlendireceklerini de belirtmişlerdir. 

Aynı durum Yunanîler içinde geçerlidir. Rumîlere dair bilgileri sadece Altınözlüleri 

kapsamakta, geri kalan nüfus ve kültür ile ilgili bir bilgileri bulunmamaktadır. Birçok Yunanî, 

İstanbul’daki Altınözlü Rumîler dışında bir Antakyalı varlığını dahi bilmemektedir. Ancak şu 

anda kesin bir sayı verilememekle birlikte neredeyse İstanbul’daki Altınözlü Rumî sayısı 

kadar da Antakyalı Rumî bulunmaktadır.  

Birbirine dinsel-mezhepsel açıdan bu kadar yakın ama kültürel anlamda da bir o kadar uzak 

olan iki topluluğun ilişkisi, Türkiye’deki Rumların geleceğinde de belirleyici olacaktır. 

İstanbul’da sürekli azalan Yunanî nüfusun yerini Antakyalı Rumîler doldurmaya başlamıştır. 

Bu, her iki grup için de sıkıntılı bir durumdur. Bu sıkıntılı durumu aşmanın önemli 
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yollarından biri, Antakyalı Rumilerin dilleri ve kültürleri ile kabul edilip, bunların korumasını 

da içerecek yöntemler çerçevesinde ilişkiler geliştirmek olduğu söylenebilir. 
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