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        TEŞEKKÜR 

 

Çaykara’da örgütlenen alan çalışmasına dayanarak gerçekleştirilen bu tez, hem alanda 

hem de tezin yazım sürecinde birçok kişinin bana sağladığı destek ile birlikte ortaya 

çıkmıştır. Öncelikle alan çalışmasında beni yalnız bırakmayan annem Ayşe Devir, 

kardeşim Damla Dönmez ve teyzem Fatma Çınar’a; alanda sadece aracım olarak 

çalışmayıp, alanda sorduğumuz soruları kendi sorularıymış gibi benimseyip bana yol 

arkadaşlığı yapan Fatma Çelebi ve Hanife Çalışkan’a ve elbette bu çalışmanın temelini 

oluşturan görüşmelere kaynaklık eden bütün görüşmecilerime minnettarım.  

En zor zamanlarımızda sadece bana değil birçok kadına destek olan ve bizi bir “ses” 

sahibi olabilmemiz için sürekli cesaretlendiren sevgili Elif Ekin Akşit Vural’a 

teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Tez yazım sürecinde; Eda Acara, Özkan Agtaş, 

Kurtuluş Cengiz, Aykut Çelikdağ, Muhittin Demiray, Kudret Emiroğlu, Serkan Kekevi, 

Ayşe Serdar, M. Ozan Şahin, Sevil Şahin ve Ayhan Yalçınkaya kıymetli yorumlarını ve 

desteklerini benden esirgemediler.  

Son olarak bu tez dört kişi olmasa yazılamazdı. “Ne olursa olsun doğruları yazacaksın, 

saklayacaksan hiç yazma!” diyen dedem Dursun Çalışkan’a hem alan çalışmasında veri 

toplarken hem de tezin yazım sürecinde adeta bir etnograf titizliği ile çalışan teyzem 

Nurhan Uz’a, tez konusunun ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayan Barış Ünlü’ye ve 

bana akademisyenliğin bir iş değil zanaat olduğunu öğreten ustam Zeliha Etöz’e teze ve 

bana kattıkları için müteşekkirim.
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GİRİŞ 
 

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu olması üzerinden 

gerçekleştirilen Pontus tartışması ülke gündeminde geniş bir yer buldu. Esenler Belediye 

Başkanının, Yunanistan’daki bir habere gönderme yaparak, “Efendim ne dedi Yunan 

medyası? Bu arkadaş nereli, CHP’li aday nereli? Nasıl oldu da Yunan medyası 

‘İstanbul’u Yunan kazandı’ diyor da bir ses çıkmıyor” sözlerini sarf etti1.   Bu sözlere 

tepki veren kişilerden biri de kendisi de Trabzonlu olan eski Bakan ve İyi Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Koray Aydın olmuştur. Aydın, İmamoğlu’nun dedesinin İstiklal 

Savaşı gazisi olduğunu belirtmiş ve Trabzon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeleri 

kullanmıştır: 

Biz Trabzonlular hep söyleriz Türkiye’nin T’si Trabzon’dur, Trabzon’un 

TR’si de Türkiye’dir. Kendilerini bu kadar Türkiye ile özdeşleştirmiş ve bu 

milletin değerleriyle yetişmiş bir yörenin insanına bir seçimi kazanabilmek 

uğruna sırf Ekrem İmamoğlu’nu kötülemek uğruna bu damgayı vurma 

cüretini alan bu arkadaşı temin ediyoruz, Trabzonlular olarak bu işin peşini 

bırakmayacağız2. 

Pontus gündeme geldiğinde; bölgenin Rum olup olmadığı, gizli Hıristiyanlık, Rumca 

konuşmak ve Pontus-Rum İmparatorluğunun bölgede tekrar kurulmak istenmesi 

meseleleri, bu adlandırmanın çağrıştırdığı, Türkiye’nin bagajında bulanan tartışmalardır. 

 
1 “İmamoğlu için 'Pontuslu' başlığını atan Yunan gazeteci: Pontus, Karadeniz demek!”, T24, 23.05.2019, 

https://t24.com.tr/haber/imamoglu-icin-pontuslu-basligini-atan-yunan-gazeteci-pontus-

karadenizdemek,822604,  (04.09.2019). 

2 “Koray Aydın: Ekrem İmamoğlu'nun dedesi İstiklal Savaşı gazisidir”, Gazete Duvar, 17.05.2019,  

https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/05/17/koray-aydin-ekrem-imamoglunun-dedesi-istiklal-

savasi-gazisidir/,( 05.09.2019). 

https://t24.com.tr/haber/imamoglu-icin-pontuslu-basligini-atan-yunan-gazeteci-pontus-karadenizdemek,822604
https://t24.com.tr/haber/imamoglu-icin-pontuslu-basligini-atan-yunan-gazeteci-pontus-karadenizdemek,822604
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/05/17/koray-aydin-ekrem-imamoglunun-dedesi-istiklal-savasi-gazisidir/
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/05/17/koray-aydin-ekrem-imamoglunun-dedesi-istiklal-savasi-gazisidir/
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Türkiye’nin kendisi olma iddiası ile devletin ötekisi olma arasında salınan bu durum, 

kendini kanıtlama eylemlerini de beraberinde getirmektedir. Burada İmamoğlu’nun 

dedesinin, Kurtuluş Savaşı’nda ülkenin bütünlüğü için savaşan insanlardan biri 

olduğunun dile getirilmesi, bu kanıtlama ihtiyacının bir parçası olarak okunabilir. Bu 

kanıtlama ihtiyacını, 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşen iki siyasi cinayet ile birlikte 

anlamaya çalıştığımızda ise bu ispatın ne kadar ileri gidebileceğini de görmüş oluruz. Bu 

cinayetlerde failler kadar faillerin nereli olduğu da konuşulmuştur. Rahip Andrea 

Santoro’yu öldüren Oğuzhan Akdin ile Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast Trabzonludur.  

Akdin, kendisi ile yapılan bir röportajda, cinayete ilişkin olarak şunları söylemiştir:  

Uzun zamandır dinimizle ilgili konuları inceliyordum. Milliyetçi akımlara 

karşı bir hayranlığım vardı. Misyonerlik faaliyetleri ile ilgili bir araştırma 

yapıyordum ‘Misyonerliğin İtirafı’ diye bir bildirge okumuştum. O 

bildirgede Anadolu topraklarının yeniden Hıristiyanlık olacağı, Türklerin 

Orta Asya’ya sürüleceği belirtiliyordu. 

Röportajın devamında Akdin; kiliseye giderek, Santoro’ya “Bazı gençlerin Hıristiyan 

yapıldığını bana açıklayabilir misin?” dediğini, Santoro’nun Hıristiyanlığın hak dini 

olduğu ve bir gün mutlaka bütün Türkleri Hıristiyan yapacakları cevabı karşında, silahını 

çıkartarak “Sizin dininiz değil bizim dinimiz gerçek hak dinidir” dedikten sonra tekbir 

getirerek ateş ettiğini ifade etmiştir.  Mahkemede pişman olmadığını belirten Akdin, 11 

yıl sonra bu röportajın yapıldığı tarihte, bir pişmanlığının olduğunu söylemiş, o 

pişmanlığı da “devletimi böyle bir olay karşısında zor durumda bırakmak” sözleri ile 

ifade etmiştir3.   Hrant Dink’i öldürdükten sonra yakalanan Ogün Samast’ın, elinde Türk 

 
3 “‘Türkler de Hristiyan olacak’ deyince vurdum!”, Karadeniz, 16.01.2017,  

https://www.karadenizgazete.com.tr/gundem/turkler-de-hristiyan-olacak--deyince-vurdum-/147267, 

(05.09.2019). 

https://www.karadenizgazete.com.tr/gundem/turkler-de-hristiyan-olacak--deyince-vurdum-/147267
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bayrağı ile olan fotoğrafları basına yansımış ve bu fotoğraf kamuoyunda uzun süre 

tartışılmıştır.  

Güven Bakırezer ve Yücel Demirer, Trabzon’u Anlamak kitabına yazdıkları girişte, 

1980’lerde ve 1990’larda Refah Partisi’nin; ekonomik sorunların çözümüyle ilgili 

planlarının, Hıristiyan AET/AT’ye girme karşıtlığının ve ahlaki yozlaşma vurgusunun; 

Trabzon’da yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara (ilde gelişen fuhuş sektörü) karşılık 

geldiğini ifade ederler. Sonraki süreçte; Kuran kursları, İslami Vakıflar ve yerel medyada 

geniş yer verilen; Kuran okuma yarışmaları, hafızlık icazet törenleri ve cami yapımları 

ile birlikte çerçevesi milliyetçi temalar üzerinden çizilen dinsel muhafazakârlığın dozu 

Trabzon’da iyice yükselmiştir4. 

Yukarıdaki şiddet eylemlerini, bu eylemleri gerçekleştirenlerin gerekçe olarak devlete 

bağlılık iddialarını öne sürmeleri üzerinden değerlendirdiğimizde, bu kişilerin, işledikleri 

suça karşılık ceza indirimi alma niyetiyle böyle davrandıkları pekâlâ söylenebilir. Fakat, 

bu durumda bile neden böyle bir yola tevessül ettikleri, eylemlerini neden devlete olan 

bağlılıklarıyla ilişkilendirdikleri sorusu hala önemini korumaktadır.  

 Bu soruyu yanıtlayabilmek için, yukarıda bahsedilen, devletin kendisi olma ve devletin 

ötekisi olma konumları arasındaki sürekli salınımın dikkate alınması gerekir. Çünkü, bu 

salınımda konumlanılan yer her daim belirsiz ve hatta tekinsizdir. Konumlanılan yerdeki 

bu belirsizlik de an be an kendini yeniden kurmayı gerektirecektir. Çünkü, kendini 

konumlama her daim tanınmayla bağlıdır. Tanınma koşullarındaki değişiklikler 

konumlanmayı istikrarsızlaştırır. Konumun bu kadar değişebilirliğine karşılık, kendini, 

devlet içinde herhangi bir şehir olarak değil, devletin bizzat kendisi olma iddiasıyla 

kurmak ve bu şekilde tanınma talep etmek, dolayısıyla beklentiyi bu kadar yüksekte 

 
4 Güven Bakırezer ve Yücel Demirer, “Giriş: Trabzon’u Anlamak”, (Der.) Güven Bakırezer ve Yücel 

Demirer, Trabzon’u Anlamak, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017, s.14. 
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tutmak, ispat yükümlüğünün kendini en uç sınırdan dayatmasına yol açar.  Şiddet, bu 

bağlamda failler açısından kendini ispatın, kimliği ve konumu kurmanın hatta 

sabitlemenin bir aracı haline gelir5.  Ancak kimliği ve konumu sabitleme, failin devlet 

için kendisinin fiziksel varlığını ortadan kaldırarak kurban etmesi dışında geçicidir. Diğer 

deyişle failin kendini devletin kendisi olma olarak kurması, ancak “ölüm-için-varlık” 

olmaklığıyla gerçekleşebilir6. 

Annesi Trabzonlu ve 1987 doğumlu biri olarak; devletli, muhafazakâr ve milliyetçi 

olmanın çeşitli veçhelerini farklı zamanlarda farklı şekillerde deneyimledim. Dedem, 

annem ve teyzelerim devlet memuru olduğu için, ailemin kendisini öteki olarak 

konumlandırmasına neden olan tek ve en önemli şey başörtüsüydü. Tesettürlü olmamama 

rağmen; annem, teyzemler ve diğer akrabalarımız vesilesiyle öteki olduğumuzu fark 

ettiğim ve bu hissi yaşadığım tek alan lisansüstü eğitimime kadar türban meselesi oldu. 

Ankara’da annem ve teyzemin, akrabaları ile bir araya geldiklerinde, bizden gizlemek 

istedikleri şeyleri başka bir dilde ifade ediyor oluşları; Çaykara’da büyüklerin konuşurken 

ara ara başka dile geçmeleri ve bizzat kullandığım; yer, eşya, hakaret ve mizah içeren 

sözcük ve deyimler, bende Türklük konusunda herhangi bir soru işareti yaratmadı. 

Milliyetçilik, ulus-devlet ve modernite üzerine okuyana kadar da içinde bulunduğum 

durumu çelişkili ya da kafa karıştırıcı olarak gördüğümü hatırlamıyorum.  

 
5 Etnik ve dini sınırların şiddet yoluyla yeniden kurulması ile ilgili olarak bkz. Benjamin Lieberman, 

Korkunç Kader, çev. Damla Tanla Kurt, Heretik Yayınları, Ankara, 2016;  Emre Can 

Dağlıoğlu, “Türkiye, Sırbistan ve İsrail’i Kuran ve ‘Temizleyen’ Şiddet”, Agos, 09.11.2016, 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/16970/turkiye-sirbistan-ve-israili-kuran-ve-temizleyen-siddet, 

(05.09.2019).  

6 Bu döngü, Clastres’ın vahşi savaşçısının trajedisi ile paralellik taşır, bkz. Pierre Clastres, Vahşi 

Savaşçının Mutsuzluğu, çev. Alev Türker- Mehmet Sert, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1992, s.235-237. 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/16970/turkiye-sirbistan-ve-israili-kuran-ve-temizleyen-siddet
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/16970/turkiye-sirbistan-ve-israili-kuran-ve-temizleyen-siddet
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Bu çalışmanın araştırma sorusu, içinde bulunduğu durumda bir “tuhaflık” olduğunu 

yaptığı okumalar sonucunda fark eden birinin, ait olduğu topluluğu ve kendisini 

anlamlandırma/konumlandırma uğraşı sırasında ortaya çıkmıştır. Bu anlatı çerçevesinde, 

tezin ilk elde cevap aradığı soru, Trabzon gibi milliyetçilik referansları oldukça güçlü bir 

şehirde yaşayan insanların iki dilli olma hallerini, kendini Türk hissetme konusunda bir 

çelişkiye yer bırakmadan, nasıl olup da sürdürebildikleridir. Ulus inşası sürecinde dile 

verilen önem ve Türkiye’de özellikle Kürtçe ve Ermenice üzerinden yaşananlar göz 

önünde tutulduğunda bu bölgedeki iki dillilik halinin “sorunsuz” bir şekilde nasıl varlığını 

sürdürebildiği önem kazanmaktadır. 

Tezin sorunsalı ile ilgili karşımıza çıkan ilk mesele milliyetçilik ve dil ilişkisidir. Fransız 

Devrimi ile birlikte ulus-devlet, tek dil üzerinde yoğunlaşmış ve bu dil makbul vatandaş 

olmanın en önemli ölçütlerinden biri haline gelmiştir.  Türkiye örneği için de Türklük ve 

Türkçe arasındaki bağı düşündüğümüzde, buradaki iki dilli insanların kendilerini Türk 

olarak hissetmesi, ister istemez bu Türklük halinin bir çeşit yorum olduğu fikrini akla 

getirmektedir. Burada Wallerstein’in etnik grup, ulus, ırk kategorilerinin çok katı ve 

tutarlı olarak gösterilmesine rağmen aslında güncel siyasete bağlı şekilde sürekli değiştiği 

savı, bu kategorileri hem devlet hem de bireyler açısından inşa edilen kategoriler olarak 

anlamamız gerektiği açısından oldukça önemlidir7.  Wallerstein’e göre geçmiş sabittir 

değişmez, fakat toplumsal geçmiş sürekli olarak inşa edilir ve değişir. Geçmişten farklı 

olarak, toplumsal geçmişin sürekli değişiyor olması; milliyetçilik, milliyetçilikle ilişkili 

kavramlar ve resmi tarihin inşa edildiği ve bunun da bir kereye mahsus olmadığı tezini 

de beraberinde getirir. Bu nedenle, tezde, faillerin tamamen eylemlerini belirleyen katı 

bir yapısalcılığa dayanmaktan ziyade, bölgenin coğrafi koşullarının siyasal iktidarın 

 
7 Immanuel Wallerstein, “Halklığın İnşası: Irkçılık, Milliyetçilik, Etniklik”, (Der.) E. Balibar ve I. 

Wallerstein, Irk, Ulus, Sınıf: Belirsiz Kimlikler, Çev. Nazlı Ökten, İstanbul, Metis Yayınları, 2000, s.100. 
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erimini kısıtladığı ve bu oranda da faillerin alanlarının genişlediği iddiasına dayanarak 

yapı-fail ilişkisini karşılıklı belirleme üzerinden inceleyen kuramlara odaklanılacaktır. Bu 

bağlamda Foucault’nun iktidar teorisi, Bourdieu’nun habitus kavramı ile Butler’da özne-

iktidar ilişkisi; ulus-inşa süreçlerinde öznelerin kullandıkları strateji ve taktikleri 

anlamlandırmamızın yanı sıra buradaki psişik sürece dair söz söylememize olanak 

sağlayacaktır.   

Bu çalışmada Türklük, yukarıda belirtildiği üzere, bir inşa olarak ele alınmaktadır. Fakat 

bu inşa sadece siyasal iktidarın dayatmaya çalıştığı şekliyle değil, aynı zamanda iktidarla 

muhatap olan özneler bakımından direniş, pazarlık ve diğer stratejilerin devreye 

sokulmasıyla siyasal iktidarın hedefini aynısı ile gerçekleştirmeyen bir inşadır. 

Modernitenin, Sanayi devrimi ile birlikte ekonomik süreçlerde, Fransız Devrimi ile 

birlikte de siyasal iktidarların hedeflerinde ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdiğini göz 

önünde bulundurduğumuzda; dil meselesinin ekonomik, kültürel ve siyasal bağlamlarda 

çok boyutlu bir yere oturduğu görülecektir. Elbette, bu çok boyutluluğun izleri yapı da 

olduğu kadar faillerin pratiklerinde de gözlemlenebilmektedir. Bu çok boyutluluk ve 

faillerin eylem çeşitliliği düşünüldüğünde; tek bir Türklük halinden ziyade farklı Türklük 

hallerinin düşünülmesi elzemdir. Bu nedenle de mesele makro düzeyden daha fazla mikro 

ölçekte, yani belirli bir bölge ve grup açısından değerlendirilecektir. Trabzon örneğinde 

hem Türkçe hem de Rumca konuşan insanların Türklüklerini inşa ederken geliştirdikleri 

stratejileri incelemenin Türkiye’deki milliyetçilik çalışmalarına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Milliyetçiliğin bir inşa olduğu tezi, her ne kadar milliyetçilik çalışmaları açısından yeni 

olmasa da bu inşanın siyasal iktidarın hedefi olmaktan ziyade aynı zamanda iktidarın 

muhatabı olan özneler açısından değerlendirilmesi bu alana katkı sağlayacaktır. Bu 

doğrultuda, mikro düzeyde gerçekleştirilecek olan bu çalışma hem teoriyi 

zenginleştirecek hem de literatür içindeki kavramları yeniden düşünmemize imkân 
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sağlayacaktır. Tarihçi Zeynep Türkyılmaz’ın çalışmaları bu tezin konusu ve amacı ile 

yakından ilgilidir. Gümüşhane yakınlarındaki Kurum Vadisi’ndeki madencilerin 19. 

yüzyılda toplu olarak din değiştirmesini inceleyen Türkyılmaz çift-dinlilik meselesine 

bakarken çift dilliliğe de değiniyor. Türkyılmaz’ın perspektifi belirli bir dönemi ve 

meslek grubunu incelemesi aktörlerin içinde bulundukları koşullara ve bu koşulların 

dönüşümüne verdikleri tepkilere daha yakından bakmamızı sağlamıştır. Çift dinli halin 

belirli bir süre devam ettirilmesi ve sonrasında Hıristiyanlığa dönüş ya da Müslüman 

olanlar ile Hıristiyan kalmaya devam edenlerin bir arada yaşamaları, aktörlerin eylem 

alanlarını tamamen kapatan bir zorunluluktan ziyade tercih edebilme kapasitelerini 

göstermektedir. Bunun yanı sıra çift dinli olma ve Müslüman ve Hıristiyanların çok yakın 

köylerde bir arada yaşamaları ulus-devlet içinde kurguladığımız sterilleşmiş ve tek 

tipleşmiş kimlik tahayyüllerimizi yeniden düşünmemizi gerektirmektedir. Kendi çalıştığı 

gruplar olan Kurumlar ve İstavrilerin dışında Hemşinliler için de gizli Hıristiyanlığın söz 

konusu olduğunu anlatan Türkyılmaz bu grupların ortak paydalarının dağlık bölgelerde 

yaşamaları olduğunu belirtir8. Bölgeyi çalışan biri olarak iktidarın araç, strateji ve 

imkânlarını coğrafyanın etkisi ile birlikte değerlendirmesi bu bağlamda coğrafyanın 

iktidarın sınırını belirleyen bir etmen olarak ortaya çıkışı ve aktörlerin tercihine alan 

açması bu tez için ufuk açıcı olmuştur. Ayşe Serdar’ın “Yerel ve Ulusal Ölçekte Lazlığın 

Etnik Sınırlarının Yeniden İnşası: Dil, Hafıza, Kültür” çalışması yakın coğrafyalarda 

farklı dillerin kullanımı ve sürdürülmesindeki paralellik ve farklılıkları göstermesi ve 

derinlemesine görüşmeleri içermesi açısından oldukça önemlidir. Devlet eliyle 

destelenmemesine rağmen hala varlığını sürdüren ve kullanıldığında ise devletin zor 

 
8 Zeynep Türkyılmaz, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Gizli Hristiyanlar”, 

http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/11/gizli-hristiyanlik.html, (02.03.2017). 

http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/11/gizli-hristiyanlik.html
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aygıtı ile görece9 karşılaşmamış olan Lazca ile Rumcanın serüveni benzerlik 

göstermektedir. Lazca konuşan ailelerin çocuklarına bilinçli olarak dili aktarmaması ve 

Lazcanın mahrem ve duygusal alana sıkışan bir dedikodu diline dönüşmesi, Türkçenin 

sahil kesiminde daha fazla konuşulurken Lazcanın yüksek dağ köylerinde konuşulması 

ve bu bağlamda coğrafyanın etkisi, görüşmecilerden birinin “Lazca devletin sokulabildiği 

yerlerde bitmiştir”10 tespiti bu tezde kullanılacak önemli verilerdir. Bunun yanı sıra, 

kimliğin belirli bir ilişkisellik içinde tesisi ve Lazca örneğinde bu durumun, Lazların 

Trabzon, Rize ve Hemşinlilerle karşılaşmalarında ortaya çıkışı bu tez açısından dikkate 

değerdir. Michael Meeker’ın İmparatorluktan Gelen Bir Ulus çalışmasında, Trabzon 

eyaletinde yaşayan kasaba ve köylülerin büyük bir bölümünün imparatorluk sistemine 

eklemlenme sürecinde sosyal düşünce ve uygulamanın evrensel standartlarını 

benimsemeleri ve bu doğrultuda bozulmuş olduğunu düşündükleri geleneklerle duygusal 

bağlarını koparmaları, fakat onlardan da tamamen vazgeçmemelerine ilişkin tespitleri, 

yukarıda sözü edilen sorunsuz eklemlenme halinin nasıl gerçekleştiğine dair önemli 

ipuçları sağlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde; medrese, 

müderris ve talebelerin önemli bir kısmı Çaykara’da toplanmıştır. Çaykara, 16. yüzyılda 

Pontus Rumcası konuşan ve daha sonraları İslamiyet’i kabul eden Ortodoks Hıristiyan 

mültecilerin sığındıkları bir yerleşim yeri olarak da görülmektedir11. Bölgenin dağlık, 

 
9 Zor ve rıza kavramları her ne kadar analitik olarak ayrılsa da aslında pratikte oldukça iç içe geçmiştir. 

Serdar’ın görüşmelerinde de ortaya çıktığı üzere rıza üreten kurumlardan biri olan okul öğretmenlerin 

Lazca konuşan öğrencilere gösterdiği tepkiler (korkutma ve şiddet) düşünüldüğünde bir zor aygıtı gibi 

işlemektedir.   

10 Ayşe Serdar, “Yerel ve Ulusal Ölçekte Lazlığın Etnik Sınırlarının Yeniden İnşası: Dil, Hafıza, Kültür”,  

Mülkiye Dergisi, 39 (1), s.105. 

 
11 Michael Meeker,  İmparatorluktan Gelen Bir Ulus, Çev. Tutku Vardağlı, İstanbul, Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 2005, s.64. 
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yalıtılmış, tarıma elverişsiz oluşu, köylüleri kendilerini yeniden üretecek kaynaklar bulma 

konusunda başka stratejiler geliştirmeye itmiştir ki bunlara da okuma, yazma ve din 

eğitimi faaliyetleridir.  Osmanlı’dan itibaren bir eğitim merkezi özelliği gösteren bölgenin 

bu yapısının, uluslaşma sürecinde bölgedeki insanlar açıdan nasıl bir etkisi olduğu, tezin 

kavramaya çalıştığı önemli noktalardan biri olacaktır. Sözü edilen etki; sınıf, statü, 

toplumsal cinsiyet ve coğrafya değişkenleri üzerinden anlaşılmaya çalışılacaktır.  

Milliyetçiliğin bir inşa olduğu, değişen koşullar ve kimlik çerçevesinde farklı şekillerde 

yeniden üretildiği tezinin, milletlerin kendilerini ezel- ebet sunma biçimlerinin yaygınlığı 

göz önünde bulundurulduğunda daha ayrıntılı bir açıklamaya ihtiyaç duyduğu 

görülecektir.  Böylelikle, temel sorularımızdan biri şu olmalıdır: Nasıl oluyor da sürekli 

değişen ve inşa edilen bu tarih, bir de üstelik hiç değişmiyormuşçasına, insan belleği ile 

uyum sağlayabiliyor? 

İnsan belleğinin bu tür bir hafızasızlıkla nasıl uyum sağladığı sorusu ister istemez insan 

belleğine olan güveni ve bunu kırmayı başaran mekanizmaya olan hayranlığı da içinde 

barındırır. Bu nedenle işe sorunun içinde barındırdığı bu ön kabulleri yıkarak başlamak 

meseleyi anlamamız açısından kolaylık sağlayacaktır. Toplumsal bir varlık olarak 

tasavvur ettiğimiz insana dair tahayyülümüz belirli bir noktada insan ve toplum 

arasındaki sınırların bulanıklaşmasına ve toplumun insana kazandırdığı kimi unsurları 

insanın doğası gibi görmemize neden olabilir. Nietzsche’den hareketle, mekanizmayı, 

insanı tarihsizleştirmeye doğru işleyen bir makine olmaktan ziyade; belleksiz bir varlığa 

bellek sağlayan, insana tarihini veren şey olarak düşündüğümüzde, topluluğun ve 

devamında da devletin işlevinin göründüğünden daha kolay olduğu söylenebilir artık12. 

İlk elde mesele kişinin hafızasını silip ona yeni bir hafıza kazandırmak değil; hafızasız 

 
12 Friedrich Nietzshche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Çev. Ahmet İnam, İstanbul, Say Yayınları, 2013, 

s.76. 
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olana ve belki de böyle kalmaya direnene bir hafıza kazandırmaktır. Burada antropoloji 

literatürü kullanılarak şiddet ve ritüelin hafıza kazandırıcı etkisi tartışılacaktır. Pierre 

Clastres, ilksel topluluklarda yasanın kabul ayinleri ile belleğe kazınmasının yerini 

modern toplumlarda zorunlu ve parasız eğitimin aldığını belirtir13.  Gerçekten de ulus-

devletin, insanın bu zayıflığından faydalanarak, hatırlanmasını istediklerinden ibaret olan 

resmi tarihini küçük yaştan itibaren eğitim yoluyla yurttaşlarına aktardığı söylenebilir.   

Topluluğun hatırlatıcı gücünü ulus devlet sorunsuz ve çelişkiye yer bırakmayacak bir 

biçimde ele geçirememiştir. Bütün diğer aidiyetleri (cemaat, aşiret, klan vb.) çözerek 

sadece yurttaşlık üzerinden üyeleriyle kendine has bir bağ kurmaya çalışan ulus-devlete 

karşı, her ne kadar insan hafızası tek başına yeterli olmasa da ulus-devlet öncesi de 

varlığını ve hatırlatma işlevini sürdüren topluluğun hafızası, topluluk ile kurulan bağları 

sürekli olarak hatırlatır. Kendi dilini ve ritüelini diğerlerini yok saymak pahasına dayatan 

ulus-devlete karşı topluluk hafızası ile direnir. Değişmeden varlığını sürdüremese de 

kendisine dayatılan dil ve ritüeli melezleştirerek bir zamanlar buralarda yaşadığının 

izlerini bırakır. Topluluğun üyesi ile kurduğu ilişkiyi sürekli hatırlatmasının yanı sıra, 

ulus-devletin bu ilişkiyi çözemediği durumlarda giriştiği zor eylemlerinin ortaya çıkardığı 

acı ve kayıpların, Nietzsche’nin tezinden hareketle, niyetinin aksine, topluluğun ve bu 

doğrultuda üyelerinin hafızasını güçlendirdiği söyleyebiliriz. Türkiye’de Ermeni ve Kürt 

meselelerinde devletin tutumu ve bunun karşısında toplulukların hatırlama pratikleri bu 

önermeyi destekler niteliktedir. Rumcayı neden konuştuğunu ve nereden geldiği tam 

olarak işaretleyememe ve anlamlandırmama hali bölgede bir hafıza zayıflığına işaret 

etmekte, bu durum ise, değişim süreçlerinde, devlet ve bu topluluk arasındaki ilişkinin 

rıza ile çözüldüğü önermesini akla getirmektedir. Bu önermeyi takip ederken dikkat 

 
13 Pierre Clastres,  Devlete Karşı Toplum, Çev. Mehmet Sert ve Nedim Demirtaş, İstanbul, Ayrıntı 

Yayınları, 2006. 
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çekici olan Türk hissetme- Rumca konuşma gibi melez hallerin izleri de şiddet, büyük bir 

kırılma anı veya farklılıklardan ziyade benzerlik ve süreklilik üzerinden takip edilecektir. 

Son olarak, milletin yeniden üretimindeki çeşitlilik/değişkenlik ile süreklilik arasında 

gerilim, Smith’in önerdiği sembolik yaklaşımdan faydalanılarak hem topluluğun ritüelleri 

hem de devletin törenleri üzerinden anlaşılmaya çalışılacaktır.  

Yukarıda belirtilen literatür ışığında, Çaykara’da yapılan saha araştırmasında elde edilen 

verilerle; merkeze uzak ve dağlık bölgelerde yaşayan iki dilli bir topluluğun ulus-devletin 

tek dil politikaları ile uyumsuzlukları, uzlaşmaları ve bunun farklı köylerde nasıl 

deneyimlendiğinin; Osmanlı döneminde önemli bir din eğitim merkezi olan bölgenin 

Türklük tahayyülünde dinin nasıl bir yeri olduğunun ve bölgedeki eğitim kurumlarının 

modern dönemdeki dönüşümlerinin hikâyesi anlatılacaktır. Çaykaralarının gurbetçilik 

deneyimlerinin dünyaya ve dile bakış açılarını nasıl değiştirdiği ve bu değişimin 

Rumcanın sürdürülmesine katkısı tartışılacak ve tam da topluluğun unutmaya meylettiği 

zamanlarda dil ve ritüel yoluyla nasıl anımsadığı gösterilmeye çalışılacaktır.  
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I.BÖLÜM: ALAN VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın, ilk elde cevap aradığı soru, Trabzon gibi milliyetçilik referansları oldukça 

güçlü bir şehirde yaşayan insanların iki dilli olma hallerini, kendini Türk hissetme 

konusunda bir çelişkiye yer bırakmadan, nasıl olup da sürdürebildikleridir. Tezin 

araştırma sorusu, meselenin ne olduğundan ziyade nasıl gerçekleştiğine odaklandığından 

nitel araştırmayı gerekli kılmıştır.  Çalışmada kullanılan veriler, 27.07.2017- 01.09.2017 

tarihleri arasında Trabzon’un Çaykara ilçesinde gerçekleştirilmiş olan alan çalışmasına 

dayanmaktadır14.  Çaykara’da doğup büyümüş kişilerle Ankara’da yapılan pilot 

görüşmeler de verilere eklenmiştir. Veri toplamada, etnografik gözlem, yarı-

yapılandırılmış derinlemesine görüşme ve bazı verileri teyit etmek için yapılan kısa 

görüşmeler kullanılmıştır. Grup ve tek kişi ile yapılan yarı-yapılandırılmış derinlemesine 

görüşmelerin sözü edilen nasılı keşfetmeye imkân sağlamıştır. Grup görüşmeleri ve 

etnografik gözlem ile özellikle tek kişi ile yapılan mülakatlarda ortaya çıkan, zaman 

içinde değişmeyen özü-sözü bir, sözüyle eylemi tutarlı benlik15 kavrayışına dayanan ideal 

benlik kurgusunun çelişkileri ifşa edilmeye çalışılmıştır. Bu bölgede yakın köyler 

arasında bile tespit edilebilecek Rumcayı kullanmadaki farklılıkların yarattığı etkileri 

gözlemlemek için ise mikro ölçekte ve daha ayrıntılı çalışmamıza yardımcı olan 

etnografya kullanılmıştır. 

1980’li yılların sonlarından itibaren, milliyetçilik literatüründe ortaya çıkan yeni 

yaklaşımlarından biri de milliyetçiliğin sadece devrim, devletlerin kuruluşu, savaş ve kriz 

 
14 Bu doktora tezinin makalesi, 2017 yılında Kebikeç: İnsan bilimleri için kaynak araştırmaları degisi’nde 

yayınlanmıştır (Yağmur Dönmez, “Unutmaya Meyilliyken… Bir Hatırlatıcı Olarak Dil”, Kebikeç, Sayı:44, 

Ankara, 2017, s.249-264). 

15Levent Ünsaldı, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154628536347174&id=723262173, 

20.09.2016, (23.09.2019). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154628536347174&id=723262173
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dönemlerine bakarak anlaşılamayacağına dair eleştiridir16. En belirgin örneklerinden 

birini, Michael Billig’in çalışmalarında göreceğimiz yaklaşıma göre, milliyetçilik kriz 

dönemlerinde ya da belirli aralıklarla tekrarlanan anma ve ritüellerde ortaya çıkan ve 

kendisine ihtiyaç duyulması halinde tekrar kullanılmak üzere çekmeceye konulan bir araç 

değildir. Milliyetçilik gücünü, bu anlık patlamalardan değil; gündelik hayata sirayetinden 

almaktadır. Milli semboller gündelik hayat içerisinde yeniden üretilir ve doğallaşır. 

Böylelikle milliyetçilik her gün alışkanlıklarla birlikte fark edilmeden tekrarlanır ve 

sıradanlaşır. Billig’in “banal milliyetçilik” olarak kavramsallaştırdığı bu durumun 

“mecazi imgesi, bilinçli olarak, ateşli bir tutkuyla sallanan bir bayrak değil, kamu 

binasının önünde fark edilmeden dalgalanan bayraktır”17. Gündelik ve sıradan olanın 

içindeki milliyetçiliğe gücünü veren alışkanlıkları keşfedebilmek için görüşme yapmak 

yeterli değildir. Bunun yanı sıra çalıştığınız kişilerle birlikte onların rutinlerine katılmak 

ve bu sıradaki davranışlarını gözlemlemek banal milliyetçiliği anlamak açısından oldukça 

önemlidir. Etnografik ve katılımcı gözlem ile bölgedeki insanların, Türklüğü gündelik 

haytalarında nasıl pratiğe döktükleri, söylemlerinde norma referans verirken 

eylemlerinde bu normu nasıl eğip büktükleri anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Milliyetçilik tartışmalarında üzerinde durulan meselelerden bir diğeri ise milletlerin 

değişmez bir özünün olup olmadığıdır. Milletlerin değişmez bir öze sahip olduğu 

iddiasının aksine Fredrik Barth, etnik kimliklerin değişken yapısına vurgu yapar. Bu 

bağlamda Barth, “etnik kimliklerin ideal bir şekilde şemalaştırılamayacağı, aksine 

bireylerin içinde bulundukları sosyal şartlara göre zaman zaman değişkenlik 

gösterebileceği”ni iddia eder. Etnik kimlikler açısından sabit bir özden bahsedemediğimiz 

 
16 Yaklaşımların neden yeni olduğu ve literatürdeki yeri ile ilgili tartışma için bkz. Umut Özkırımlı, 

Milliyetçilik Kuramları, İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1999, s. 221-243.  

17Michael Billing, Banal Milliyetçilik, çev. Cem Şişkolar, İstanbul, Gelenek Yayıncılık, 2002, s.16,18. 
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bir durumda ise etnik grupları anlayabilmek için bakacağımız yer, bir etnik grubun 

üzerinde yükseldiği ortaklıklardan ziyade diğer etnik gruplarla arasındaki farklılıklar ve 

bu farklılıklar vesilesiyle çizdiği sınırlardır. Bu nedenle, etnik kimliğin içini dolduran şey 

değişse bile ötekine karşı koyduğu sınır devam ettiği sürece o etnik grup da varlığını 

sürdürmektedir18. Sınırın nerede başlayıp nerede bittiğinin keşfi ile ben ve öteki 

arasındaki fark, özellikle grup görüşmelerinde ortaya çıkmaktadır. Grup görüşmeleri, 

görüşmecilerin birbirlerine karşı nasıl konumlandıklarını tespit etmek açısından oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda; Türkçe konuşmak-Rumca konuşmak, Rum olmak -Türk olmak, 

Rum olmak-Müslüman olmak gibi fiil ve hallerin kişilerin karşılaşmalarında tarihsel 

olarak ve güncel olarak nasıl kurulduğu araştırılmıştır.  

Çalışmanın merkezini Paçan/Maraşlı, Koldere/ Vahdanç, Mimilos/ Kumlu19, ve 

Anaso/Çambaşı köyleri20 arasındaki karşılaştırma oluşturmaktadır. Mimilos/ Kumlu ve 

Koldere/ Vahdanç köyleri, önceleri Nefsi Paçan/ Maraşlı köyüne bağlı bir mahalle21 

olduğu için bu üç köy tek bir köymüş gibi ele alınacaktır. Bu köylerin yanı sıra; 

Ogene/Karaçam- Köknar, Yente/ Çayıroba, Aso/ Derindere, Haldızen/Demirkapı, İbsil/ 

Arpaözü köylerinde de gözlem ve görüşmeler yapılmıştır.  Görüşmecilerin Rumcanın 

 
18 Fredrik Barth, “Giriş”, (der.) Fredrik Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları, Çev. Ayhan Kaya ve Seda 

Gürkan, İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 2001, s.17-18, 32, 40. 

19 Bölgede köylerin eski ve yeni isimlerinin kullanımı kişiden kişiye değiştiği fakat ikisinin de kullanımı 

devam ettiği için isimler arasında bir tercih yapılmayacak ve iki isim de kullanılacaktır.  

20 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un birinci maddesi 

ile büyükşehir belediyesi kurulan illerdeki köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Yerelde hala köy olarak 

adlandırıldıkları için ben de bu adlandırmaya sadık kaldım.  

21 Sami Ayan, Hasan Hüsnü Durgun ve İsmail Sarı, “Çaykara”, (Haz.) Hasan Hüsnü Durgun, İsmail Sarı 

ve Orhan Durgun, Geçmişten Geleceğe Çaykara, İstanbul, Çaykara Dernek Pazarı Kültür Yardımlaşma 

Cemiyeti, 2005, s.241,231.  Sami Ayan (ed.), Çaykara, Trabzon, Eser Ofset Matbaacılık,2016, s.75.  
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yoğun olarak konuşulduğu bir yer olarak, Ogene/ Köknar- Karaçam’ı işaret etmeleri 

nedeniyle bu köy de çalışmaya dâhil edilmiştir.  Dağ köyleri olarak nitelendirilen Yente/ 

Çayıroba, Aso/ Derindere, Haldızen/Demirkapı, İbsil/ Arpaözü köyleri ise pilot 

görüşmeler sonucunda ortaya çıkan Rumcanın yükseklere çıkıldıkça daha yoğun 

konuşulduğu iddiasına aykırı bir durum oluşturması sebebiyle araştırılmıştır. 

Karşılaştırma ve farklı durumların ortaya çıkma ihtimali nedeniyle başka köylerden ve 

ilçelerden görüşmeciler de çalışmaya dâhil edilmiştir. Paçan/Maraşlı köyünden 39 (19 

erkek/ 20 kadın), Anaso/Çambaşı köyünden 27 (7 erkek/ 20 kadın), dağ köylerinden 24 

(11 erkek/13 kadın) , Ogene/ Köknar-Karaçam köyünden 12 (5 kadın /7 erkek), diğer köy 

ve ilçelerden ise 15 (10 erkek /5 kadın) olmak üzere çalışmanın sonunda 117 kişi ile 

görüşülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden; yirmi dokuzu grup görüşmesidir, 

kırkı ise tek kişi ile yapılmıştır. Görüşmelerde görüşmecilerin yanıtlarındaki benzerlikleri 

ve farklılıkları ortaya çıkaran temel değişkenler yaş, mekân ve cinsiyet olmuştur. 

Görüşmecilerin; altmış üçü kadın, elli dördü erkektir. Her yaş grubundan kişilerle 

görüşmekle birlikte görüşmecilerin ağırlıklı kısmını kırk yaş ve üstü oluşturmaktadır.  

Köyler Kadın Erkek Grup 

Görüşmesi 

Tek Kişi /Yarı- 

Yapılandırılmış 

Derinlemesine Görüşme 

Kısa 

Görüşme 

Mimilos/ Yukarı 

Kumlu, Paçan/Maraşlı, 

 Vahdanç/Koldere  

20 19 8 18 - 

Anaso/Çambaşı 20 7 8 9 - 

Dağ Köyleri (Yente/ 

Çayıroba, Aso/ 

Derindere, 

Haldızen/Demirkapı, 

İbsil/ Arpaözü) 

13 11 6 5 4 

Ogene/ Karaçam- 

Köknar 

5 7 3 3 2 

Diğer 5 10 4 5 2 
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Araştırmacının konumu, yöntem açısından üzerinde durulması gereken önemli bir mesele 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir araştırmacı olarak, bu çalışmada benim konumumu 

belirleyen en önemli etkenlerden biri, parçası olduğum bir topluluğu ve bununla bağlantılı 

olarak da kendimi, inceleme nesnesi haline getirmeye çalışmam olmuştur. Bir araştırmacı 

olarak benim konumum, katılarak gözlem tekniği üzerinden tekrar değerlendirilmelidir. 

Araştırmacı için katılmanın yerine getirdiği işlev, araştırmacının çalıştığı toplulukla 

birlikte duygulanmasını, birlikte eylemesini, birlikte düşünmesini ve bu bağlamda 

dünyaya topluluğun gözüyle bakmasına olanak sağlamasıdır. Gözlemin ise, 

araştırmacının topluluğa mesafe almasına, bu mesafe ile birlikte gözlemlediklerini 

soğukkanlı, tarafsız ve değer yargılarından arınmış bir biçimde analiz etmesine imkân 

tanıdığı düşünülür. Tayfun Atay, bu bağlamda, katılmayı antropoloğun kendi olmaktan 

çıkması, gözlemi ise kendi olarak bakması şeklinde değerlendirir22. Üyesi olduğu bir 

topluluğu incelemek, araştırmacının, inceleme nesnesi ile mesafesi ve bu doğrultuda 

nesnelliği açısından sorgulanmasına yol açabilir. Pozitivizm, bir özne olarak 

araştırmacının, inceleme nesnesinin bütün suretlerinden kendini tamamen ayırması ile 

tamamen objektif ve değer yargılarından bağımsız bir analizin ortaya çıkacağını 

varsayar23. Bu varsayımın bize işaret ettiği araştırmacı; evrensel, herhangi bir bağlamı 

olmayan bir öznedir. Antropolojideki son yaklaşımlar ve -özellikle bir kırılma anı işaret 

edilecekse- Malinowski’nin Trobriand Adalarında yazdığı günlüklerinin ortaya çıkışı ile 

birlikte antropoloğun adeta kendisi yokmuş gibi bir dış ses olarak yazdıklarından ziyade 

kendisinin alandaki duyguları, düşünceleri ve dönüşümü de etnografyanın bir parçası 

haline gelmiştir. Hem araştırmacının hem de topluluğun inceleme nesnesi haline geldiği 

bu durum kültür biyografisinden kültürel otobiyografiye doğru bir kaymaya yol 

 
22 Tayfun Atay, “Sunu”, Etnografik Hikâyeler, (Haz.) Rabia Harmanşah ve Z. Nilüfer Nahya, İstanbul, 

Metis Yayınları, 2016, s.11. 

23 D. Soyini Madison, Critical Ethnography, California, Sage Publication, 2005, s.11-12. 
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açmıştır24. Bu nedenle, araştırmacıyı kendi iktidarı ve ayrıcalıkları üzerine bilgi sahibi 

olmaya zorlayan konumsallık hayati bir önem kazanır. Araştırmacının kendi konumu 

üzerine düşünmesi, kendine dönmesidir yani bir anlamda kendi etnografisini 

yapmasıdır25.  Başka bir ifadeyle, nesnelliği, araştırmacının onu oluşturan şartlar ve değer 

yargılarından olabildiğince uzaklaşması olarak ele almaktansa, araştırmacının kendi 

konumu üzerine düşündüğü26 ölçüde nesnelliğin oluşturulduğunu kabul edersek, benim 

konumumun bir engelden ziyade nesnelliğin zeminini genişletecek bir fırsat olabileceği 

anlaşılacaktır. Araştırmacı kendisini ortaya çıkaran koşulları aydınlatmaya başladığında 

yani kendine döndüğünde; niyetlerini, yöntemini ve bunların olası sonuçlarını da 

incelemiş olur27.  

Derinlemesine görüşme yapmak, görüşmecilerin, kendilerine sorulan sorular karşısında, 

özellikle milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet söz konusu olduğunda, daha önce “doğal” 

olarak gördükleri davranış ve düşünceleri yeniden değerlendirmelerine imkân sağlar. 

Bunun yanı sıra, araştırmacının karşısındaki grup ya da birey ile benzerliklerinin artışı ya 

da onlarla aynı aidiyetleri paylaşması soru/cevap/gözlemler sonrasında araştırmacının 

konumunu gözden geçirmesi için de bir imkân yaratmaktadır. Çalıştığım alanın aynı 

zamanda topluluk içinden bir araştırmacıyı adeta “dayatması” ise bu meselesinin ikinci 

önemli boyutunu oluşturmaktadır. Michael Meeker, 1960’larda Of’ta çalışma yaparken, 

yabancı olduğu için bölge sakinlerinin din eğitimi ile ilgili sorularını yanıtlamaktan 

çekindiğini anlatmıştır28. Benzer bir bölgede çalışan Zeynep Türkyılmaz’ın da belirttiği 

üzere topluluk dışından gelen birinin bu bölgede özellikle dil ve din meseleleri üzerinden 

 
24 Atay, a.g.y., s.11-12. 

25 Madison, a.g.y., s.14. 

26 Madison, a.g.y., s.7-8.  

27 Madison, a.g.y., s.14. 

28 Meeker, a.g.y., s. 52-53.  



18 

 

araştırma yapması oldukça güç görünmektedir29. Alan araştırmasında, benim ya da 

bağlantılarımın akrabalık bağının olmadığı köylerde30 bu durum; güvensizlik ve 

beraberinde kapalılık, görüşmelerin derinleşememesi ve kısa sürmesi gibi zorlukların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Alan çalışması öncesinde, topluluk üyesi olmamın ne kadar önemli olduğunu bilmekle 

beraber; hem bir araştırmacı yani “bilen özne” hem de topluluk üyesi olarak bulunduğum 

konumun aşırı bir özgüvene sebebiyet vermemesi için bazı tedbirler almak durumunda 

kaldım. Bu tedbirlerden biri, kendileri de topluluğun üyeleri olan rehberlerle çalışmaktır. 

Bu durum, alana girişimin kolaylaşması ve görüşmelerin daha rahat geçmesi gibi çok 

önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Bunun yanı sıra daha incelikli bir işlevi ise -çoğu saha 

araştırmacısının yapması gereken fakat koşullar uygun olmadığı için ya da zaman 

bulamadığı için yapamadığı- sahadan çıkan veri ve analizlerin tekrar muhatabı olunan 

topluluk üyeleri ile paylaşılması tekrar gözden geçirilmesidir. Bu gözden geçirme eylemi, 

araştırmacının; kendi dünya görüşünü, kavramlarını ve ön kabullerini alana giydirmemesi 

için yaptığı bir sağlamadır31. Hatırlama ve Unutma Bağlamında Tören ve Ritüeller 

bölümünde daha uzun bir biçimde aktaracağım üzere, Çaykara’nın Ruslar tarafından işgal 

edilmesi, kadın ve erkek görüşmecilerin anlatılarında farklı yönleri ile aktarılıyordu. 

İşgalin gündelik hayata yansıyan boyutlarında erkekler, Rusların bölgeye gelişi ile ortaya 

çıkan yeniliklerden bahsederken kadınlar, bu yeniliklere ek olarak taciz hikâyeleri de 

 
29Zeynep Türkyılmaz, “Pontus’un Kripto-Hristiyan Rumları, İslam ve Hristiyanlık Arasında”, 

http://repairfuture.net/index.php/tr/kimligi-tuerkiye-den-bak-s/pontus-un-kripto-hristiyan-rumlar-

islam-ve-h-ristiyanl-k-aras-nda, (19.02.2017). 

30 Yukarı Ogene/Karaçam,  Aşağı Ogene/ Köknar, Yente/Çayıroba, İpsil/ Arpaözü 

31 Kendi kavramlarını sahaya dayatmamak için, alınan tedbirlerden bir diğeri ise alana dair daha önce 

yazılanları okumadan ve herhangi bir varsayımda bulunmadan sahaya giderek araştırmacının sahanın 

kendisini yönlendirmesine izin vermesidir.  

http://repairfuture.net/index.php/tr/kimligi-tuerkiye-den-bak-s/pontus-un-kripto-hristiyan-rumlar-islam-ve-h-ristiyanl-k-aras-nda
http://repairfuture.net/index.php/tr/kimligi-tuerkiye-den-bak-s/pontus-un-kripto-hristiyan-rumlar-islam-ve-h-ristiyanl-k-aras-nda
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aktardılar.  Ben bu durumu, ilk elde, erkek kurgusu içinde kadın hikâyelerinin dışarıda 

kalması olarak yorumladım. Feminist bir araştırmacı olarak, ataerkil söylem içinde 

erkeklerin kadınların seslerini bastırmalarına dair bir şey yakalamıştım. Alan 

çalışmasındaki yolculuklar esnasında, 50-60 yaş aralığındaki kadın rehberimle bu 

görüşümü paylaştım. Hem ben hem de rehberim aynı topluluğa aittik, fakat o meseleye 

benden biraz daha farklı bakıyordu. Rehberim, bu kadınların anlatıda daha az yerinin 

olmasının sebebinin, anlatıların daha geç ortaya çıkması olabileceğini söyledi. Ona göre, 

dönemin genç kadınları, böyle olaylarla karşılaştıklarını, kendilerini utanılacak bir 

pozisyona düşürdüğü için uzun süre aktarmamış olabilirlerdi.  Ancak yaşlandıklarında, 

bu durumun kendileri için bir tehdit olduğunu düşünmediklerinde bir sonraki kuşaklara 

olayları anlatmışlardı. Benim yorumumdan farklı olarak bu yorum ataerkiyi görür, fakat 

kadını burada tam bir madun olarak konumlandırmaz. Eleştirel bir pozisyonda bulunan 

araştırmacı, dezavantajlı pozisyondaki grupları incelerken, yapının buradaki grupları 

nasıl kıstırdığına dair bilgiye sahip olduğu için, karşılaştığı her durumun yapısal analizine 

girişebilir. Elbette yapısal analiz bizim gerçekliği kavrayabilmemiz açısından hayati bir 

öneme sahiptir, ama inceleme nesnemizi yapının gözüyle görmemek kaydıyla. Özellikle 

etnografya ve derinlemesine görüşmeler gibi yöntem ve tekniklerde bizim amacımız, 

mikro ölçekte yapı karşında faillerin nasıl eylediklerini, yapı ile olan uyum, pazarlık, iş 

birliği ve direnme ekseninde kurdukları ilişki biçimleriyle ortaya çıkarmaktır.  

Çaykara gibi coğrafi açıdan zor, topluluk üyelerinin dışa açık, fakat yabancıya kapalı 

olduğu alanlarda, özellikle de din, dil ve toplumsal cinsiyet meseleleri üzerinden 

yapılmak istenen araştırmalar söz konusuysa bölgeye aşina olmayan, topluluk dışından, 

“aşırı özgüvenli” bir araştırmacının yaşayabileceği zorluklar, Uzungöl’de yapılan bir 
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çalışmada açık bir biçimde ortaya çıkmıştır32.  Araştırmacının alan çalışması yapmadan 

önceki varsayımı, “1924 Mübadele ve Müslümanlaştırma politikaları çerçevesinde 

mağdur edilmiş oldukları düşünülen Trabzonlu kadınların söz konusu geçmişle ilgili 

ortak bir hafıza oluşturduklarıdır”33. Araştırmanın vardığı sonuç ise; “özel alana 

hapsedilmiş, toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde şekillenen konumlara göre” davranan 

“Çaykaralı kadınların; toplumsal hafızanın eril kurgusunu kabul ederek karşı bir hafıza 

inşa” edemedikleridir34. Yazara göre, “[k]adınların da bir tarihi vardır” fakat “Çaykaralı 

kadınların tarihi, köyleri ve resmi tarihin anlattıkları ile sınırlı kalmıştır”35. Araştırma 

öncesinde, araştırmacı tarafından varsayılan mağdur, Çaykara’da bulunmuştur. Fakat 

mağdurun, mağduriyeti o kadar büyüktür ki “sessiz yığınların tarihi”ni aktarmaya gelen 

araştırmacıya bile “zayıf Çaykara kadını”36 konuşamamaktadır. Bu çalışmada, 

araştırmacının kendi konumunu tahlilindeki zayıflık, büyük ölçüde, alandan elde ettiği 

 
32 Gülmelek Doğanay, “Unutma ve Anımsama Arasında Geçmişin Eril İnşası: Çaykara’da Kadın Olmak ve 

Geçmişin Reddi” Fe Dergi, 8 (1), 2016, s. 15-33. Çalışmanın başlığı her ne kadar Çaykara genelinde bir 

araştırmaymış gibi gözükse de görüşmeci sayısı, seçilen alanın niteliği ve sınırı açısından Çaykara 

genelinde bir söz söyleme konusunda oldukça yetersizdir. (Doğanay, çalışmanın Uzungöl ile 

sınırlandırıldığı ve çalışmanın geneli yansıtmadığını bir cümle ile belirtmişse de hem başlıkta hem de 

çalışma boyunca Uzungöl yerine Çaykara isminin tercih edilmesi okuyucu açısından böyle bir genellemeyi 

beraberinde getirmektedir.) Çalışma, 30 mahalleden oluşan Çaykara’nın bir mahallesinde 4 kadınla yarı 

yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 

Uzungöl’ün turistik bir yer haline gelmesi, köyün ekonomik yapısını büyük ölçüde etkilediği için Çaykara 

açısından –Çaykara’daki köylerin kapalılıkları sebebiyle zaten böyle bir örnek bulmak oldukça zordur- 

temsili bir örnekten ziyade bu bağlamda ayrıksı bir önek olduğu söylenebilir.  

33 Doğanay, a.g.y., s.30.  

34 Doğanay, a.g.y., s.16. 

35 Doğanay, a.g.y., s.18. 

36 Doğanay, a.g.y., s.22. 
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verilerin analizine de yansımış ve bu tür bir sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Doğanay, araştırmacının konumu ile ilgili olarak;  

Araştırmacının bulunduğu konum ya da sahip olduğu aidiyetler (yaş, 

cinsiyet, etnik kimlik vs.) araştırmayı etkileyen önemli hususlardandır. 

Benim Rizeli ve Karadeniz kültürüne aşina oluşum yerel bir araştırmacı 

olduğum anlamına gelmektedir. Rizeli olmam, katılımcılara Türkçeden 

farklı bir yerel dili bildiğimi ve konuştuğumu düşündürmektedir. Rumca 

bilmiyor oluşum beni dışarıda tutsa da, Lazca ya da Hemşince 

konuşabildiğimi uman Çaykaralı kadınlar, “kendileri gibi” olduğumu 

düşünmekteydiler. Ancak hiçbir yerel dili bilmediğimi öğrendiklerinde kısa 

bir hayal kırıklığı yaşadılar. Karadenizli ve kadın olmam yine de onlar için 

yeterliydi. Böylece bana güven duymalarını sağlayabildim37. 

Ben ve ötekinin kurgusunun Rizeli- Oflu, sohbet dili Rumca olan köyler- olmayan köyler, 

merkez-dağlı gibi mikro düzeylerde kurabildiği böyle bir çalışmada, yazar kendisini yerel 

bir araştırmacı olarak konumlandırmakta ve daha fazlası dil, din ve toplumsal cinsiyet 

meseleleri konuşabilecek güveni tesis ettiğini düşünmektedir. Bu güvene olan inancı 

sebebi ile de görüşmecilerinin kendisine olanı değil de olması gerekeni aktarmış 

olabileceği ihtimalini göz ardı etmiştir. 

 Görüşmecilerin Doğanay’a, gayrimüslimlerin Çaykara’da hiç yaşamamış olduklarını 

söylemesi, erkeklerin kendisine yalnızca kahramanlık hikâyeleri anlatmaları38 ve 

görüşmecilerden birinin Rumca yerine Lazca ya da bu dil sözcüklerini tercih etmesi bu 

ihtimali güçlendirmektedir39.  Ait oldukları alandan çıktıklarında, yani kendilerini 

güvende hissetmedikleri durumlarda kendilerine Laz, konuştukları dile ise Lazca demek 

bölge insanının elini kolaylaştıran bir taktiktir.  Doğanay’ın görüşmecileri çivilediği bu 

 
37Doğanay, a.g.y., s.19. 

38 Doğanay, a.g.y., s.24. 

39 Doğanay, a.g.y., s.26. 
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mağduriyet durumu, onların strateji ve taktik kullanabilecek failler olarak kurgulamasının 

önüne geçer ve karşılaştığı durumu bilen özne/akademisyen olarak onların bilinçsizliğine 

bağlar40.  Araştırmacının kendisi, beyaz, Batılı, orta sınıf kadının bu kategorilere dâhil 

olmayan kadınları ötekileştirdiğinden bahsedip Çaykaralı kadınların, hem kadın hem de 

iki dilli olmaları nedeniyle çalışmasının öneminin arttığına değinmiştir. Fakat, 

araştırmacının konuma dair yaptığı analizde “yaş, cinsiyet, etnik kimlik vs.”41 diyerek 

adını bile anmadığı sınıf ve statü üzerine, kendi akademisyenlik konumu üzerine 

düşünmemiştir.  Bu eksiklik, çalışmaya başlarken sahip olduğu varsayımları, ısrarla 

alanda doğrulatmaya çalışmasına neden olmuştur. Kadınlarla yapacağı çalışmaya, 

restoranlarda ve hediyelik eşya satan dükkânlarda kadınlar olmasına rağmen42, çay 

ocağından başlayarak43 zaten sahada bulmak istediği ataerkiyi olduğundan daha güçlü 

göstermiş, erkek aracılarla kadınlara ulaşmaya çalıştığı için erkeğin konumunu bizatihi 

kendisi kuvvetlendirmiştir.  Mübadelenin bölgede yarattığı mağduriyetleri aramış, 

görüşmecilerinin Çaykara’da mübadele olmadığını söylemelerine44 rağmen, bölgede 

Müslümanlaşmanın oldukça erken bir tarihte gerçekleşmesi nedeniyle mübadele 

olmayabileceğini bir ihtimal olarak bile göz ününde bulundurmayarak kadınların 

mübadeleyi unuttuklarını, unutarak hayatta kaldıklarını ifade etmiştir45.  Hem Rumca 

konuşmaları hem de kadın olmaları nedeniyle ulusal hafıza tarafından iki kez 

sessizleştirildiğini düşündüğü kadınları aslında kendisi, resmi ve eril tarihin 

 
40 Doğanay, a.g.y., s.26. 

41 Doğana, a.g.y., s.19. 

42 Doğanay, a.g.y., s.30.  

43 Doğanay, a.g.y., s.19. 

44 Doğanay, a.g.y., s.26. 

45 Doğanay, a.g.y., s.30.  
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tekrarlayıcıları olarak suskunluğa mahkûm etmiş ve tarihin dışına atmıştır46. 

Araştırmacının kendi iktidar ve ayrıcalıklarının farkında olmadığı ya da bunu görmek 

istemediği durumlar, bu avantajların karşısındakileri uğratacağı zararlara karşı da 

körleşmelerine neden olabilir47. 

Çaykara’da yabancılara karşı yukarıdaki örnekte de görülen kapalılığın, kendi bağlarımın 

ve rehberlerimin bağlarının kuvvetli olduğu köyler olan Paçan/Maraşlı ve 

Anaso/Çambaşı köylerinde bile, görüşmecilerin, konunun siyasetle ilişkisi olduğunu 

düşündüğü oranda ortaya çıktığını, ancak siyasetten uzaklaştıklarını düşündükleri ölçüde, 

bir açılmanın yaşandığını ve cevapların çeşitlendiği söylenebilirim48. İlk grup 

görüşmesinde, kişilerin cinsiyetlerine bağlı olarak, sorulan soruya verdikleri tepkilerin 

değişmesi, bu durumun fark edilmesi açısından önemli olmuştur. Bu grup görüşmesinde, 

çalışmamın konusunu açıklarken Trabzon’daki Rumlar üzerine çalıştığımı belirtmiştim. 

Bu görüşmede, kadın görüşmecilerden biri daha muğlak cevaplar verirken; erkek kardeşi 

mevzunun “siyasi” tarafını hızlıca kavrayarak “resmi söylemi” bana aktarmış ve konuyu 

tartışmaya kapatmıştı. Tamamen kadınlardan oluşan ikinci grup görüşmemde ise 

aralarında kullandıkları dil konusunda çalıştığımı belirttiğimde, görüşmecilerden biri 

bunun siyasetle bir ilgisi olduğunu düşünmediğini söylemiş ve görüşme, bir görüşmecinin 

diğer görüşmecilerin söylemini bastırdığı bir monologdan farklı olarak Türk olduklarını 

söyleyen bu kadınların kendi aralarında münakaşa ettikleri, bazen anlaşıp bazen de orta 

 
46 Doğanay, a.g.y., s.30. 

47 Madison, a.g.y., s.32-33. 

48 Wallerstein de “Halklığın İnşası: Irkçılık, Milliyetçilik, Etniklik” makalesinde aynı meseleye değinir: 

“Hiçbir şey bize bir halkın kim ya da ne olduğundan daha aşikâr görünmez. Halkların adları vardır, çok 

tanıdık adlar. Uzun birer tarihe sahipmiş gibi görünürler. Buna rağmen her anketçi bilir ki, muhtemelen 

aynı “halk”tan olanlara “siz nesiniz?” diye açık uçlu bir soru sorulduğunda alınan cevaplar inanılmaz 

derecede çeşitli olacaktır; özellikle de konu o sırada siyaset sahnesinde değilse” (Wallerstein, a.g.y., s. 91). 
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yol bulamadıkları bir söylem çeşitliliğine dönüşmüştür. Kadınların, bazı sorulara 

verdikleri cevaplarda karşılıklı olarak birbirlerinin Türk ve Müslüman olmalarını 

sorgulayan hatta reddeden ifadelerine rağmen bu durumun görüşme sırasında herhangi 

bir gerginliğe mahal vermediğini fark ettim. Cinsiyet ve topluluk dışından herhangi 

birinin bulunmaması bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuştur. 

Erkeklerin resmi söylemin aktarılması açısından üstlendikleri rol ve devletle kurdukları 

bağı sorunlu hale getirecek bir söylem karşında takındıkları tavırlar, kadınlara göre 

oldukça farklılık göstermektedir.  Resmi söylemin erkekler tarafından araştırmacıya 

iletilmesi, daha önce gerçekleştirilen başka bir alan araştırması sırasında, kadın 

görüşmecinin bizi birkaç erkek görüşmeciye yönlendirmesi, kadın görüşmecinin bize 

bizzat vereceği bilgilerin yanlışlığından endişe etmesi olarak gerçekleşmişti49. Buna 

benzer bir durum, derinlemesine görüşmelerde kadınlara sokak deneyimlerini soran Selda 

Tuncer’in çalışmasında da ortaya çıkmıştır. Kadınlar, Tuncer’in sorularına verdikleri 

yanıtların işe yarayıp yaramayacağını sürekli olarak sorgulamışlar ve sokağı erkek 

akrabalarının daha iyi bildiğini belirterek Tuncer’i erkek yakınlarına yönlendirmeye 

çalışmışlardır. Tuncer bu durumu, kadınların kendi bilgi ve deneyimlerini hem az hem de 

değersiz olduğunu düşünmelerinden kaynaklandığını belirtmektedir50. 

 Bu çalışmada, biri erkek üçü kadın olmak üzere 4 aracı ile çalıştım.  Bana rehberlik eden 

erkek bağlantımın; beni mütemadiyen erkekler görüşmecilere yönlendirmesi ve neden 

kadınlarla görüştüğüme anlam veremediğini ifade etmesi, bölgede yaygın olduğunu 

 
49 Yağmur Dönmez and Yusuf Avcı, “The Saraj of Niyazi Beg from Resen/Dragi Tozija House of Culture 

as Metaphor for Turkish Minority in Resen”, Ethnographic Research in Border Areas, (ed.) Vassilis 

Nitsiakos et.al, 2016, s.93-101.  

50 Selda Tuncer, “Sokağa Çıkmak: 1950-80 Dönemi Ankarası’nda Kadınların Gündelik Kamusal Mekân 

Deneyimleri”, Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, 

https://www.youtube.com/watch?v=f4VA8rIeR1I, (02.07.2018). 
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düşündüğüm sadece erkekler tarafından yapılan soyağacı araştırmaları51, yine kadınların 

da milliyetçilikle ilgili konularda erkekleri işaret etmesi ve son olarak görüşmeler 

sırasında kadınlardan birinin erkek akrabalardan bir kişinin ismini vererek, onun orada 

bulunması halinde bu konuşmaları yapamayacaklarını belirtmesi meselenin erkekler 

açısından “hassasiyetini” göstermektedir. Modern dönemde, devletin yurttaşı ile kurduğu 

ilişkide belirli düzeylerde soyu referans olarak kabul etmesi ve soyun erkek üzerinden 

devam ediyor oluşu erkeklerin bu konuda sürekli olarak tetikte olmalarına neden 

olmaktadır. Bölgede Rumların, Türklerin ve diğer etnik kökene sahip kişilerin uzun süre 

birlikte yaşamaları nedeniyle bölgede “saf” bir ırktan bahsedilemeyeceği ile ilgili bir 

konuşmada kendisini milliyetçi olarak tanımlayan bir erkek görüşmeci ile karısının 

arasındaki konuşma erkekler açısından Türklük anlatısının nasıl hiçbir boşluğa yer 

bırakmadan kurulmaya çalıştığının en uç örneklerinden biridir.  

Erkek: Burada Rum yok. Daha öncesinde de biz Rumlarla karışmış 

olamayız. Bizimkilerin şerefsizliği [Rum] kızlarla birlikte olup 

evlenmezlerdi. Onların çocukları da olmamıştır. (Paçan, Orta Yaş) 

Kadın: Kız alınmış olabilir [Rumlardan]… Mutlaka [çocukları] olmuştur. 

(Paçan, Orta Yaş) 

Alan çalışmasında bana eşlik eden çok iyi Rumca konuşan orta yaşlı kadın aracı ise bu 

çalışma ile birlikte neden Rumca konuştuklarını düşünmeye başlamış ve özellikle 

kendinden yaşça büyük erkek görüşmecilerden bu sorunun cevabını istemiştir. 

Anaso/Çambaşı’nda bilgisine güvendiği 86 yaşındaki bir erkek görüşmecinin aşağıdaki 

anlatısı ise ilk elde kadın aracımı biraz sarsmıştı. 

 Benim banim, benim eski adam, kim ise Ömer Ali dedikleri bir adamımız 

var idi.  O buraya geldi, bekâr olarak, burası Rumluktu. Nefs-i Paçan’da 

Ruhbanlık vardı... Burası Müslüman olduğu zaman bu kilise iptal edildi. 

Onlar oldu Müslüman ve burası değişti... Benim banim... Rumlardan bir 

 
51 Cafer Can, Çaykara Eğridere Köyü Tarihi ve Ailelerin Soy Ağaçları, İstanbul, Step Ajans, 2005.  
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kadın aldı Rukiye isminde bir kız onunla beraber yaşadı. (Anaso/Çambaşı, 

Erkek, 86)  

Aracım, bu sarsılma ile baş etmek için, karşı anlatıyı devreye sokmuş ve yolculuk 

esnasındaki sohbetlerimizin birinde “Türkler buraya gelip Rum kadınlarıyla evlendilerse 

de soy erkekten geçer.” tespitini yapmıştır. Kendilerini Türk olduğunu söyleyen 

kadınların, milliyetçilik meselesindeki tartışmalarda erkeklerden daha ılımlı olması, 

başka bir kadın aracımın “Rum deyince kendimi aşağılanmış hissediyorum.” cümlesinden 

de anlaşılacağı gibi onların avantajlı bir pozisyon olarak gördükleri Türklüğü bırakacağı 

anlamına gelmemelidir. Türklük, Althusser’in devletin ideolojik aygıtları olarak 

kavramsallaştırdığı; dini DİA, öğretimsel DİA (değişik, özel ve devlet okulları sistemi), 

hukuki DİA, siyasal (değişik partileri de içeren sistem), sendikal, kültürel (edebiyat, güzel 

sanatlar, spor vb.) DİA, aile ve haberleşme DİA’sı (basın, radyo-televizyon vb.)  

tarafından ideal bir etno-dinsel konum olarak üretilir ve yeniden üretilir52. Bu ideal 

 
52 Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp ve Mahmut Özışık, İstanbul, 

İletişim Yayınları, 2002, s.33-34. Louis Althusser, Yeniden-Üretim Üzerine, Çev. A. Işık Ergüden- Alp 

Tümertekin, İstanbul, İthaki Yayınları, 2008, s.362-363. Burada, aygıt kavramının oldukça dikkatli 

kullanılması gerektiğinin belirtilmesinde yarar var. Bu dikkatin sebebi, Bourdieu’nun işaret ettiği üzere, 

eğitim sistemi, devlet, kilise ve diğerlerinin belli koşullarda aygıt işlevi görmekle beraber aslında bir alan 

olmalarıdır. Bu alanlarda failler ve kurumlar, egemenler ve tahakküm altındakiler mücadelelerini sürdürür. 

“Bir alan, egemenler, tahakküm altındakilerin direniş araçlarını ve dirençlerini tamamen yok etmek için 

kullanabilecekleri araçlara sahip oldukları zaman aygıta dönüşür.” (Pierre Bourdieu, “Dil Piyasası”, 

Sosyoloji Meseleleri, çev. Filiz Öztürk vd., Heretik Yayınları, Ankara, 2016, s.165). Bunun dışındaki 

durumlarda, bizim konumuz açısından Türklük, bu alanlar içinde egemenler ve tahakküm altındakiler 

tarafından karşılıklı olarak üretilir. Tam da bu nedenle her müzakere ve mücadele anında Türklük farklı 

şekillerde yeniden üretilebilir. Tezin devamında daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışacağım üzere 

burada değişebilen ve bu anlamda içeriği daha muğlak bir pozisyon olarak bir Türklüğün üretimi söz 

konusu ise de bu durum, sayılan alanlar açısından, bir form olarak Türklüğün ideal/makbul bir pozisyon 

olduğu gerçeğini değiştirmez.  
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konumda bulunmak sağladığı maddi avantajların yanı sıra kişilere manevi bir avantaj 

sağlar53. Bu nedenle işaret edilen konumda bulunmak gurur duyulacak bir şey iken, bu 

konumun dışında kalmak aşağılanmak ile aynı anlama gelmektedir.  

Konumsallık ve toplumsal cinsiyet tartışmasının kesiştiği nokta ise elbette çalışmanın 

kadın araştırmacı tarafından yapılıyor olmasıdır. Yukarıda belirttiğim üzere, 

görüşmecilerimin ağırlıklı kısmının 40 yaş ve üstü kişilerden oluşması da özellikle 

akrabalık bağlarının söz konusu olduğu durumlarda, görüşmecilerin genç bir kadın 

araştırmacı olarak sorduğum sorular karşısında zaman zaman bilgilendirici değil, eğitici 

bir tutum takınmalarına vesile olmuştur. Akraba olmadığım kişilerle yaptığım 

görüşmelerde ise bu durumun çok nadir yaşanmasının en önemli sebebi eğitimimi 

sürdürdüğüm kurumun görüşmeciler üzerindeki etkisidir. Özellikle belli bir yaşın 

üzerindeki görüşmeciler için, Mülkiye, kendi dönemlerinde, devlet erkânını yetiştiren 

sayılı kurumlardan biriydi ve Mülkiye’ye girmek oldukça zordu. Yaşlı bir erkek 

görüşmecim, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora yaptığımı öğrendiğinde oldukça 

şaşırmış, hatta nasıl başardığımı sormuştu. Görüşmecilerin devlet ve eğitim konusundaki 

hassasiyetleri, SBF’de doktora yaptığım bilgisini aldıklarında, çalışmaya daha ciddiyetle 

yaklaşmalarını sağlamıştır. 

 

 

 

 

 

 
53 Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi, Ankara, Dipnot Yayınları, 2018, s.198. 
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II. BÖLÜM: DİL VE MİLLİYETÇİLİK  

Trabzon gibi milliyetçilik referansları oldukça güçlü bir şehirde yaşayan insanların iki 

dilli olma hallerini, kendini Türk hissetme konusunda bir çelişkiye yer bırakmadan, nasıl 

olup da sürdürebildikleri sorusu, ister istemez milliyetçilik ile dil arasında sıkı bir bağ 

olduğu tezinden hareket eder. Gerçekten de milliyetçiliğin akademik tartışmalara daha 

konu olmadığı, fakat milliyetçilik düşüncesinin gelişimine katkı sağlayan eserlerin ortaya 

çıktığı 18.  Yüzyılda, Alman filozof Johann Gottfried Herder, millet ve dil arasındaki 

bağa işaret etmektedir54. Milletin ilk aşamasını oluşturan şey ortak bir dil konuşan insan 

topluluğudur. Dilin paylaşıldığı en küçük grubun aile olduğunu düşündüğümüzde, Herder 

için bu bağlamda millet, ailenin doğal bir uzantısı haline gelmektedir55. Milleti akrabalık 

bağı üzerinden değil de bir vatandaşlık bağı üzerinden anlamaya çalışan John Stuart 

Mill’de de ortak dil önemli bir yere sahiptir. Ona göre; etnik benzerlik, ortak dil, ortak 

din ve çoğu zaman da ortak tarih ve anıların ortaya çıkardığı yakınlıklar milletin temelini 

oluşturur. Bu yakınlık, aynı zamanda sözünü ettiğimiz insan gruplarının ortak hedefler 

oluşturup bu hedefler doğrultusunda hareket etmelerini sağlayan şeydir. Böyle bir ortak 

kamuoyunun ortaya çıkmasını sağlayan en temel koşul ise ortak bir dile sahip olmaktır. 

Ortak bir dilin olmadığı durumlarda, farklı dilleri konuşan gruplar birbirlerinin talep ve 

görüşlerinden haberdar olamayacaklarından ortak bir kamuoyundan söz etmek imkânsız 

hale gelmektedir56.  

 
54 Özkırımlı, s.29. “Her halk bir halk olarak nasıl kendi diline sahipse kendi ulusal terbiyesine de sahiptir.” 

(Aktaran: Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Çev. İskender Savaşır, İstanbul, Metis Yayınları, 1995, 

s.83). 

55Özkırımlı, a.g.y., s.34.  

56 A.g.y., s.39-30. 
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20. yüzyıla gelindiğinde, milliyetçiliğin hakkını teslim ederek Marksist bir analiz 

yapmaya çalışan Otto Bauer, Herder’in bahsettiği dil topluluğunun, modernitenin 

getirdiği değişimlerin sonucu ortaya çıktığını iddia etse de Bauer’e göre de dil topluluğu 

evresi, bir topluluğun millet olabilmesi için geçirdiği ilk aşamayı temsil etmektedir. 

Üretim yapısında meydana gelen değişikliklerle birlikte, kırsal alanda kapalı olan 

ekonomi, hane ve köy gibi küçük birimlerin dışına taşarak bölgeselleşmiştir. Bu durum 

da lehçelerin birbirine yakınlaşmasında ve bir topluluk haline gelinmesinde etkili 

olmuştur. Yüksek kültürlerin geliştiği ve buna bağlı olarak da herkesin anlayabildiği bir 

yüksek dilin oluştuğu bir sonraki aşamayı ise Bauer, kültür topluluğu aşaması olarak 

kavramsallaştırır. Sözü geçen kültür topluluğunu oluşturan insanlar arasında ortak geçmiş 

ve ortak gelecek, yani bir kader birliği duygusu ortaya çıktığında ise millet aşamasına 

gelindiğine değinir. Bu nedenle millet Bauer için bir kader topluluğudur57. 

Milliyetçiliği, yarattığı duygu bağıdan ziyade toplumdaki işlevi üzerinden anlamaya 

çalışan Paul Brass, milliyetçiliğin kaynağı olarak işaret edilen ve değişmez olduğu 

düşünülen din ve dilin koşullara göre gösterdiği değişkenliğe vurgu yapar. Bu bağlamda, 

birden fazla dil veya lehçe konuşulan ülkeleri örnek gösterir. Çoğu insan, iş bulabilmek 

ve/veya çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesi için hatta başka bir etnik gruptan kendini 

farklılaştırmak için dilini değiştirebilir. Kişilerin konuştukları dil ile kurdukları duygusal 

bağ o kadar zayıftır ki eğitim düzeyi düşük kişilere konuştukları dilin adı sorulduğunda 

aralarında bu soruya cevap veremeyenler olacaktır58.  

Milliyetçilik çalışmalarının en önemli isimlerinden biri olan Ernest Gellner, Uluslar ve 

Ulusçuluk başlıklı çalışmasında milliyetçilik ve modernitenin ortaya çıkardığı koşullar 

arasındaki ilişkiyi özellikle vurgular.  Sanayi toplumundan önceki aşama olarak 

 
57 A.g.y., s.49-50. 

58 A.g.y., s.88-89. 
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kavramsallaştırdığı tarım toplumunda59 toplumsal yapı, yönetenler ve yönetilenlerin 

kültürel olarak birbirlerinden ayrılmaları ve bu ayrımın da olabildiğince abartılması 

vesilesiyle sürdürülür. Burada üzerinde durulması gereken noktalardan biri, tarım 

toplumlarında kültürel bütünleşmeden çok kültürel farklılaşma yönünde bir eğilim 

olduğudur60.  Yöneticiler kendi işlerine özgü özel bir eğitimden geçerler ve bu eğitim 

onların hem birbirlerinden ama özellikle yönetilenlerden ayrılmalarına sebep olur. 

Aşağıdaki şekilde, dikey çizgilerle ayrılmış tarım üreticileri grubunda ise yine tam bir 

kültürel bütünlükten bahsetmek mümkün değildir. Bu durumun, ortaya çıkışına sebep 

olan şey de siyasi bir karardan ziyade ekonomik yapıdır. Bu dönem için ulusal bir 

pazardan bahsetmek pek mümkün olmadığından tarım üreticileri kendi yörelerine bağlı 

içedönük bir yaşantı içinde hayatlarına devam ederler. Bu içedönük yaşam da farklı 

dillerin diğer dillerle etkileşime geçmeden korunmasına, birçok durumda da aynı dilin 

farklı lehçelerinin oluşmasına neden olur. Devletin barışı ve güvenliği sağlama ve vergi 

toplama dışında temel bir görevi olmadığı için devlet, tebaasının konuştuğu dilin ve 

kültürünün türdeşliği ile ilgilenmez 61. 

 
59 Gellner, insanlığın tarih boyunca tarım öncesi, tarım ve sanayi dönemi olmak üzere üç temel aşamadan 

geçtiğini belirtir (Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, Çev. Büşra Ersanlı Behar, Günay Göksu Özdoğan, 

İstanbul, İnsan Yayınları, 1992, s.25). 

60 A.g.y., s.34 

61 A.g.y., s.34-35. 
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tabakalaşmış ve yatay ayrışmış 

katmanlar halinde askeri,  idari,  ruhban,  

bazen de tüccar yönetici sınıf 

 

 

 

Birbirinden dikey olarak yalıtılmış 

tarım üreticileri toplulukları   

 

Şekil: tarım toplumlarında toplumsal yapının genel biçimi 62 

 

Üretimin odağında, kas kullanımından ziyade makine kullanımının olduğu ve pazarın 

yerel ölçekten ulusal ölçeğe doğru genişlediği sanayi toplumunda, kişilerin üretim 

yapabilmeleri için diğer insanlarla rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri ve makineleri 

kontrol edebilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle de sanayi toplumu, hem insanlar 

arasındaki iletişim hem de makine kullanımı için standart bir dile ihtiyaç duyar 63. 

Yukarıdaki tartışmalardan ilk elde varılacak sonuç, bu tartışmalar karşısında 

pozisyonumuz ne olursa olsun, milliyetçilik çalışmalarında dilin göz ardı edilemez önemi 

olacaktır. İster millet ve dil arasında değişmez ve kurucu bir bağ olduğunu düşünelim 

istersek de dili piyasaya eklemlenmek için bir araç olarak görelim eninde sonunda 

varacağımız yer milliyetçiliğin ortak bir dili amaç olarak önümüze koyduğu ve ortak bir 

 
62 A.g.y., s.33. 

63 A.g.y, s.68-69.  
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dil ile iş gördüğüdür. Ortak dilin oluşumunda, toplumda konuşulan dil/lehçelerden birinin 

siyasal iktidarın da desteğiyle standart ve yaygın bir dil haline gelmesi bu dili 

konuşmayan topluluklar açısından aşılması gereken bir zorluğu da beraberinde 

getirmektedir.  

Tartışmalarda dikkati çeken ikinci husus ise, Brass’i bir kenarda tutarsak, düşünürlerin 

genel olarak milliyetçiliğin yapısal boyutuna odaklanmalarıdır. Bu durum, yapı-fail 

ikiliğinde failin arzularını, eylemlerini, niyetlerini ve eylemlerinin sonuçlarını gözden 

kaçırmamıza sebep olabilir. Etnografik çalışma ve derinlemesine görüşmeler ise tam da 

bu gözden kaçırılanı yakalamaya çalıştığı için yukarıdaki düşünürlerden biraz daha farklı 

olarak çalışma boyunca taktik, strateji, iktidar, tekrar ve yaratıcı tekrar kavramlarını 

seferber etmek gerekir. Bu doğrultuda, klasik iktidar tanımından koparak64 direnmeyi 

içinde barından, üretici, hareketli, güç ilişkileri çokluğu olarak iktidar kavramına 

yaslanmak,  

yani, mücadeleler ve karşı karşıya gelmeler yoluyla bu ilişkileri dönüştüren, 

güçlendiren, tersine çeviren hareketi anlamak; bu güç ilişkilerinin, bir zincir 

ya da sistem,  ya da tersine onları birbirlerinden tecrit eden farklılıklar ve 

karşıtlıklar oluşturacak biçimde birbirlerinde buldukları dayanakları 

anlamak; ve nihayet, genel çizgisi ya da kurumsal saydamlaşması devlet 

aygıtlarında, yasanın formüle edilmesinde ve toplumsal hegemonyada 

 
64 "İktidarı, özneye dışarıdan baskı kuran, özneyi madun eden [subordinate], özneyi aşağı bir düzeye indirip 

daha düşük bir düzene yerleştiren bir şey gibi düşünmeye alışkınız. Şüphesiz bu, iktidarın bir kısmının ne 

yaptığının adil bir tarifidir. Ama eğer Foucault'yu takip ederek iktidarı öznenin kurucusu, varoluş koşulu 

ve onun arzusunun yörüngesi olarak anlarsak, o zaman iktidar yalnızca karşı koyduğumuz değil, aynı 

zamanda varoluşumuz için güçlü bir şekilde bağlı olduğumuz, varlığımızın içinde barındırdığımız ve 

sakladığımız bir şey olacaktır… ‘Tabiyet’ yalnızca iktidar tarafından madun bırakılma sürecini değil, aynı 

zamanda özne olma sürecini de ifade eder." (Judith Butler, İktidarın Psişik Yaşamı, Çev. Fatma Tütüncü, 

İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2005, s.9-10). 
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gelişen stratejileri -söz konusu güç ilişkileri bu stratejilerin içinde etkili 

olurlar- anlamak65 

önemli olduğu ölçüde kaçınılmazdır. 

 

A.  OSMANLI, TÜRKİYE VE ÇAYKARA’DA DİL  
 

Osmanlı ve Türkiye’nin serüveni de bir önceki bölümde çizilen çerçeveye uygun bir 

biçimde gerçekleşmiştir. Osmanlı’da milleti açıklarken, İlber Ortaylı, “her bir milletin 

kapalı bir kompartıman” oluşturduğundan bahseder. Bu kompartımanlaşma, ilk elde din 

üzerinde bina edilmekle birlikte aynı dine mensup ancak farklı mezhepten ya da farklı 

dilleri konuşan gruplar için de bir kapalılık hali içermektedir66. Devlet, tebaaya bakışında 

esas ölçütü Müslüman olup olmama temelinde inşa etmiş ve tebaasına yüklediği temel 

ödev olan vergiyi de bunun üzerinden şekillendirmiş olmasına karşın; bu gruplar için fark, 

yalnızca cizye ödemekle belirlenmemiş, dil ve mezhep açısından bir ayrım bu denli 

keskin olmasa da çizilmiştir. Bilindiği gibi, dilin bir iktidar tekniği olarak çıkışı 18. 

yüzyıla denk gelmektedir. Devlet örgütlenmesinde gerçekleştirilmesi icap eden 

reformların arasında standart ve etkin bir lisanın oluşturulması fikri tartışılmıştır. I. 

Meşrutiyetin ilanıyla Türkçe resmi dil haline gelmiş; dilin sadeleşmesi ve halkın da 

anlayabileceği şekilde reforme edilmesi düşüncesi belirginleşmiştir. Cumhuriyetin ilk 

senelerinde, Karaman havalisinde yaşayan ve anadili Türkçe olan Hıristiyanların 

mübadeleye tabi tutulması örneğinin de gösterdiği gibi din, temel belirleyen olarak 

varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Bununla birlikte, 1921 Teşkîlât-ı Esâsîye’de resmi 

 
65 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2007, s.72. 

Strateji ile ilgili tartışma için bkz. Michel de Certeau, Gündelik Hayatın Keşfi-I, çev. Lale Arslan Özcan, 

Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2008, s.54-55. 

66 İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğunda Millet”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 

Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul, İletişim Yayınları,1985, s.996. 
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dil olarak Türkçenin belirlenmesi, 1934 Soyadı Kanunu ile Türkçe olmayan isimlerin 

yasaklanması ve zaman zaman yerel yönetimlerin Türkçe ’den farklı bir dil konuşanlara 

para cezası vermesi biçiminde kendini gösteren politikalar, dili yurttaşın içini dolduran 

asli unsurlardan biri olarak öne çıkarmıştır67.  Bu bağlamda, resmi söylem açısından, 

Türkçe konuşmak ile Türk olmak arasında (burada hem bir yurttaşlık bağını hem de bir 

topluluğun parçası olmayı ima ediyorum) sıkı bir ilişki kurulduğunu söyleyebiliriz. 

Rumca konuşmayı günümüze kadar sürdüren ve buna ek olarak kendisini Türk olarak 

tanımlayan Çaykara’daki iki dilli toplulukların (bazı köylerde çok yaşlı kadınlar hâlâ 

Türkçe konuşamamaktadır) bunu nasıl gerçekleştirdiklerini anlamak Türkiye’deki 

milliyetçilik çalışmalarına katkı sağlayacaktır.  

Türkçe ile Türklük arasında kurulan, sözünü ettiğim bu bağ nedeniyle kendilerini Türk 

olarak tanımlayan bu kişilerin, evlerinde başka bir dil de konuşmaları ve bunun 

Türklüklerine dair bir sorun yaratıp yaratmıyor oluşu, araştırma için kafamı kurcalayan 

önemli meselelerden biri oldu. Bu yüzden, dil konusu, araştırmamın ve sorduğum 

soruların temelini oluşturdu. Araştırmanın ilk görüşmesi, Paçan/Maraşlı köyünden 2 

erkek ve 2 kadından oluşan bir grup görüşmesiydi. En yaşlı görüşmeci 1935 doğumluydu, 

en genç görüşmeciyse 1995 doğumlu bir üniversite öğrencisiydi. İlk görüşmeden elde 

ettiğim belirgin sonuçlardan biri, Çaykara’daki köylerin dil ile kurdukları ilişkilerin ve 

bununla ilişkili olarak Türklük karşısındaki pozisyonlarının birbirinden farklı olmasıydı. 

Diğerlerine göre daha yaşlı olan görüşmecilerimden ikisi bu köyde doğup büyümüşler, 

Rumcayı anne ve babalarından öğrenmişlerdi. Ailelerinin ise Rumcayı, uzun süre evvel 

bölgede yaşamış ama artık burada bulunmayan Rumlardan öğrendiklerini ifade 

ediyorlardı. Ancak Rumların gidişinden sonra, hatta şu an için dahi Rumcayı 

 
67 M. Berk Balçık, “Milliyetçilik ve Dil Politikaları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Milliyetçilik, 

(ed.) Tanıl Bora ve Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 779-786. 
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konuşabilmelerinin kendi etnik kökenlerine ilişkin bir soru işareti yaratıp yaratmadığını 

ima eden sorular karşısında Rumcayı iyi bilmediklerini ve yoğun olarak konuşmadıklarını 

belirttiler. Ayrıca “sohbet dili” Rumca olan köylerin olduğunu ve bu köylerde 

yaşayanların kendilerinden daha iyi ve yoğun biçimde Rumca konuştuklarını söylediler. 

Bu anlatı, etnik kimliğin tutarlı ve sabit olmadığının, tersine her daim bir ilişkisellik içinde 

kurulduğunun ve bu ilişkilerin dayattığı durumlara göre içeriğinin sürdürüldüğünün ya da 

yeniden düzenlendiğinin çok açık bir göstergesidir.  

Bu köydeki kişiler kendilerini, Rumca’yı “sohbet dili” Rumca olan köylerden daha az 

kullanmaları, bu sebeple da bu tarz sorular karşısında Türklüklerinin onlardan daha az 

şüpheli olması üzerinden kurmaktadırlar. Hiyerarşik olarak kendilerinden aşağıda 

olduğunu düşündükleri bir ötekini gösterme stratejisiyle sorular karşısında oluşabilecek 

zafiyetlere engel olmaktadırlar68. Burada önemli olan husus, bölgede Rumcayı kullanmak 

Türk olmamak anlamına gelmemekte, fakat diğerine göre daha az Rumca konuşmak 

Türklüğü güçlendirmektedir. Görüşmecilerin, köylerinde “sohbet dili” olarak Türkçenin 

tercih edildiğini ve daha az Rumca konuşulduğunu göstermesi, bu durumdan Rumca 

konuşanlara göre daha fazla Türklük üretmelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte, 

“sohbet dili” Rumca olan köyler de anadil ya da etnisiteye referans verilmediği ölçüde, 

Türklüğün sınırları içinde tutulmaktadır69. Burada Türk hissetme durumu, Ayşe Serdar’ın 

 
68  Buna çok benzer bir strateji ile alan çalışmasında esnasında Meeker’ın da karşılaştığını görüyoruz. 

Çalışmasını yaptığı dönemde, yasak olan fakat bölgede bir şekilde sürdüğünü düşündüğü dini eğitim ile 

ilgili sorduğu ısrarlı sorular karşısında din üzerinden verdiği cevap benim çalışmamda dil ile ilgili aldığım 

cevaplara oldukça benzemektedir: “Evet, Çaykara'da (Of kasabasına bağlı bir birimdi, 1948 de ayrı bir idari 

birim statüsü kazandı) medreseler vardı fakat artık yok, hem zaten burada (Of 'ta) yoktu” (Meeker, a.g.y., 

s.53). 

69 Karşılaştırma için Trabzon’a uzaklığı 48 km, rakımı 20 m olan ve Rumcanın konuşulmadığı 

Vakfıkebir’de doğmuş bir kişi ile yaptığım görüşmede meselenin bu kadar incelikli olmadığını fark ettim. 
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“Yerel ve ulusal ölçekte Lazlığın etnik sınırlarının yeniden inşası: Dil, hafıza, kültür” 

makalesinde belirttiği Lazlık hallerinden farklıdır. Serdar, Lazlar için Türklüğün etnik ve 

ulusal olmak üzere farklı derece ve biçimlerinden bahseder. “Lazlık etnik olarak 

Türklükten kendini ayrıştırırken, çoğu Laz kendisini ulusal olarak Türklüğün içinde 

görmektedir”70. Benim çalışmamdaki görüşmeciler (özellikle erkekler) ise büyük oranda 

etnik aidiyetlerini vurgulamışlardır (soyağacı ve nereden göç ettiklerini belirtme gibi). 

Laz olmanın Lazca konuşma ile doğrudan bağlantısı kurulurken Rumca konuşmak, 

Çaykara örneğinde, görüşmeciler açısından genellikle böyle bir anlam ifade 

etmemektedir.  

İlk görüşmeden sonra araştırmamı yeniden gözden geçirerek, ilk görüşmecilerin kendi 

Türklüklerini meşrulaştırmada öteki olarak kurdukları “sohbet dili” Rumca olan köydeki 

insanlarla da görüşme yapmaya karar verdim. Zira Paçan/Maraşlı köyünün ötekisi olarak 

konumlandırılan köylerde yaşayan insanların kendi etnik kimliklerini nasıl kurdukları, 

hâkim Türklük anlatısıyla nasıl bir ilişki geliştirdikleri, Rumca konuşmalarını nasıl 

açıkladıkları gibi konuların incelenmesinin önemli olduğunu düşündüm. Bu nedenle 

çalışma Paçan/Maraşlı ’ya en yakın köylerden biri olan ve sohbet dili Rumca olan 

Anaso/Çambaşı ile devam etti ve kullanılan bu stratejinin ne kadar yaygın olduğu 

anlaşıldı.  

Anaso/Çambaşı gerçekten de Paçan/Maraşlı’ya göre Rumcanın daha yoğun olarak 

konuşulduğu ve aktarımın Paçan/Maraşlı’ya göre iki kuşak sonrasına kadar devam ettiği 

 
O görüşmeci, Çaykara’da Rumluk olduğunu ve Rumca konuştukları için böyle söylediklerini ifade etmiştir. 

Fakat burada da Rum olmanın Kürt ya da Ermeni olmak ile aynı anlama gelmediğini ve bir tehdit 

yaratmadığını belirtmiştir.  

70 Ayşe Serdar, “Yerel ve Ulusal Ölçekte Lazlığın Etnik Sınırlarının Yeniden İnşası: Dil, Hafıza, Kültür”,  

Mülkiye Dergisi, 39 (1), s.93. 
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bir köy. Örneğin, Paçan/Maraşlı’da altmış beş yaş ve üzeri Rumcayı hem anlayabiliyor 

hem konuşabiliyor, onların çocukları genellikle anlayabiliyor, fakat konuşamıyor, bir 

sonraki kuşak ise hiç anlayamıyorken Anaso/Çambaşı’nda genç kuşak konuşamıyor olsa 

bile Rumcayı anlamaktadır.  Bu köyden bir görüşmecinin Rumca öğrenme sürecine dair 

söyledikleri aslında farklılığı açık bir şekilde ortaya koymaktadır: “Siz çocuklara –

bardağı gösteriyor- bu bardak diyorsunuz Türkçe ama büyüklerinizden biri sizden bardağı 

Rumca istediğinde çocuk ikisini birden öğreniyor”. Anaso/Çambaşı’ndaki görüşmeciler 

her ne kadar Paçan/Maraşlı’ya göre daha fazla Rumca konuştuklarını kabul etseler de 

onlar da kendilerinden daha fazla Rumca konuşan başka bir köyü, Ogene /Köknar-

Karaçam’ı işaret ettiler. Bu işareti takip ederek gidilen Ogene/Köknar-Karaçam’da, 

görüşmecilerin iddia ettiği gibi, Anaso/Çambaşı’na göre Rumcanın daha fazla 

konuşulduğu tespit edilmekle beraber Ogene/Karaçam’daki bir görüşmecinin söyledikleri 

kullanılan strateji açısından dikkate değerdir: “Biz buraya başka bölgelerden geldiğimiz 

için –Türklük vurgusunu güçlendiriyor-  kullandığımız Rumca Türkçeleşmiş ve 

bozulmuş, asıl Rumca konuşanlar Tonya’da”. 

Tonya’da, Rumca ile ilgili yapılan bir belgeselden anlaşıldığı kadarıyla orta yaş ve üzeri 

kişiler Türkçeyi okulda öğrenmişler, ancak genç kuşak Türkçeyi anadili olarak 

öğrenmeye başlamıştır71. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Tonya’da aktarımın 

ve kullanımın daha yoğun olduğu bir Rumca ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz, 

fakat ben burada görüşmecilerin söylemlerinin stratejik birer hamle olduğunu ve bu 

stratejinin bir ötekini göstererek Türklüğü pekiştiren ve sonrasında bunu da aşan bir 

sonucunun olduğunu düşünüyorum. Fark edileceği üzere, Rumca konuşmak sürekli 

olarak bir ötekine ve bir ötekine havale edilerek en sonunda Çaykara’nın dışına atılmış 

 
71 Erman Sağıroğlu, “Romeika (Rumca, Ponteika) Belgesel”, 2014,  https://www.youtube.com/watch?v=-

LHhSK5SsYo, (06.08.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=-LHhSK5SsYo
https://www.youtube.com/watch?v=-LHhSK5SsYo
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ve belirsizleştirilmiş oluyor. Buna çok benzeyen bir stratejinin Meeker’ın Of’ta yaptığı 

bir görüşmede de ortaya çıktığını görüyoruz. Meeker Of’ta yaptığı alan çalışması 

sırasında dışarıda kendisine “Hoca” diye tanıtılan ve kendi ifadesiyle  “Türkiye 

Cumhuriyeti geleneklerine uygun giysiler giymeyen” kişilerden bahseder. Takkeli ve 

uzun sakallı bu kişiler hakkında kendisi okul memuru olan bir görüşmecisine sorduğu 

sorular karşısında görüşmecinin öncelikle şaka yaparak bu konuyu önemsizleştirmeye 

çalıştığını daha sonrasında ise hocaların geçmişte kaldığını var olan hocaların ise Of’ta 

değil Çaykara’da bulunduğunu söylediğini aktarır. Bu görüşmeciye göre, bir şekilde Of’ta 

kalmış olan hocalar ise oldukça önemsizdir 72. Görüldüğü üzere bu strateji, benim 

öncelikle Paçan’da karşılaştığım dili nereden öğrendiğini hatırlayamama, kendi 

konuştuğu Rumca’nın oldukça bozulmuş bir Rumca olduğu ve bu nedenle de önemli 

olmadığı dolayısıyla Rumca konuşanlar aranıyorsa başka yerlere bakılması gerektiği 

söylemleriyle paralellik göstermektedir. Hem Of hem de Çaykara’da “makbul 

vatandaş”ın çizildiği sınırların dışında kaldıklarını ima eden sorular karşısında, 

görüşmeciler oyunun kurallarını bildiklerini ve dahası kabul ettiklerini gösteren cevaplar 

vermişlerdir. Kendi durumlarını sağlamlaştıran ve/veya güçlendiren imkânları manipüle 

ederek bir oyun ya da hesaplaşmanın içindedirler. Bu oyun ve hesaplaşma, doğal olarak 

güçler arasındaki ilişkileri işaret eder, ancak söz konusu ilişkiler bir erk öznesinin hem 

oyun içindeki kişiler nezdinde hem de nesnel olarak varlığını ve kabulünü içerir. Çünkü 

strateji erkin varlığının ön koşulu ve tanınması ile işlemektedir. Erk öznesinin çoğu kere 

fark edilemeyen güçleri ile nüfuzu altına aldığı mülklerden, “zayıf olanın” farklı türdeki 

oyunlarıyla yararlanması, belki de bir kısmını kendine mal etme hamlelerinden oluşur73. 

İçinde bulundukları coğrafyada, makbulün sınırlarında gezen bu görüşmeciler, makbul 

olmayan bir ötekini göstererek ya da inşa ederek kendi durumlarının bir tehlike 

 
72 Meeker, a.g.y., s.64.  

73 Certeau, a.g.y., s.112,115. 
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yaratmasının önüne geçerler. Bölge insanın Rumca ile ilişkisine dair geliştirdiği 

stratejilerinin dışında, alan çalışmasında yer alan köylerin, Rumca konuşmasını etkileyen 

dışsal etmenleri tespit etmeye çalıştığımızda ilk elde en belirleyici olarak coğrafyayı 

göstermemiz yanlış olmaz. 

 

B. DİL VE COĞRAFYA  

Saha çalışmasının gösterdiği üzere, bölgede Rumcanın kullanımını etkileyen en önemli 

faktör coğrafyadır. Trabzon ili ile mesafesi 48 km ve rakımı 20 m74 olan Vakfıkebir’den 

30-40 yaş aralığındaki görüşmecinin kendisi ve ailesi Rumca bilmemekte ve ailesinde 

daha önceki kuşaklardan Rumca konuşan birisi bulunmamaktadır. Benzer bir durum, il 

ile mesafesi 29 km ve rakımı 5 m olan Araklı için de geçerlidir. Aileleri Araklı’da doğmuş 

olan ve kendileri de tatillerde Araklı’da bulunmuş olan bu görüşmeciler, ailelerinde ve 

Araklı’da Rumca konuşan kimse ile karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Trabzon’da 

doğmuş ve büyümüş olan bu kişiler, Trabzon’un bazı köylerinde Rumca konuşulduğunu 

yaptığımız görüşme sonucu öğrendiklerini söylemişlerdir. Trabzon il merkezine mesafesi 

68 km ve rakımı 200 m75  olan Çaykara sınırındaki Dernekpazarı’nın Gülen (Visir) 

köyünden 60’lı yaşlarındaki bir görüşmeci, ninesinin Rumca konuştuğunu, dedesinin 

Rumca bilip bilmediğine dair bir bilgisinin olmadığını ve ninesinin kuşağında Rumca 

konuşmanın sona erdiğini belirtmiştir. Trabzon’a en uzak ve rakımı en yüksek yerleşimler 

olan Çaykara ve Tonya’da ise Rumca konuşulmaktadır76.  

 
74 “Vakfıkebir”, T.C. Trabzon Valiliği, http://www.trabzon.gov.tr/vakfikebir, (25.07.2018). 

75 “Dernekpazarı”, T.C. Trabzon Valiliği,  http://www.trabzon.gov.tr/dernekpazari, (25.07.2018). 

76 Tonya’nın il ile mesafesi 68 km, rakımı ise 730 metredir (“Tonya”, T.C. Trabzon Valiliği, 

http://www.trabzon.gov.tr/tonya, (25.07.18)). Alan çalışması esnasında görüşmecilerin çoğu Tonya’da 

Rumca konuşulduğundan hatta asıl Rumcanın Tonya’da konuşulduğundan bahsetmiştir.   

http://www.trabzon.gov.tr/vakfikebir
http://www.trabzon.gov.tr/dernekpazari
http://www.trabzon.gov.tr/tonya
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Rakımı 280 m ve il ile mesafesi 75 km77 olan Çaykara, Trabzon’un merkezine en uzak ve 

rakımı yüksek ilçelerinden biridir. Merkezden ulaşım oldukça kolay olsa da ilçe 

merkezinden köylere ulaşım nispeten daha zordur. Her köye giden bir yol olmakla 

beraber, dağların yamaçlarında kurulan köylere ulaşım oldukça zahmetli ve yorucudur. 

Yolların yapılışının görece yeni olduğunu da hesaba katarsak, ortaya çıkışlarından 

itibaren bu köylerin oldukça kapalı birimler olduğunu ve sürekli bir iletişimin ancak yakın 

köyler arasında gerçekleşeceğini tahayyül etmemiz zor olmaz78. Bu kapalılık hali aynı 

zamanda ilçenin köyleri arasında dilin kullanımı ve yaşam biçimleri açısından 

farklılıklara neden olmuştur. Rumcanın kullanımının köy ve yaşa göre nasıl değiştiği 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 
77 “Çaykara”, T.C. Trabzon Valiliği, http://www.trabzon.gov.tr/caykara, (25.07.2018).  

78 Karaçam Belediyesinin 2004-2009 yılan ait projelerinde bile bazı mahallelere ait yol ve köprülerin 

yapımı yer alıyordu. Daha önce Karaçam ile birlikte tek bir köymüş gibi ele alınan Köknar’da da 2000’li 

yıllara kadar sağlıklı işleyen bir yol düzeni oluşturulamamıştır. Bkz. Ekteki Fotoğraf: 24-Köknar (Ayan, 

Durgun ve Sarı, s. 210, 229). 

http://www.trabzon.gov.tr/caykara
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*Rumca bilen yaşlıların önemli bir kısmı Rumcayı Türkçeden önce öğrenmiştir. Orta yaşlı 

görüşmecilerin bir kısmı ise Rumca ve Türkçeyi aynı anda öğrenmiştir. 

Köy  Çaykara’ya 

Uzaklık  

6-35 yaş aralığı  35-70 yaş aralığı  70 ve üzeri  

Paçan 

(Paçan/Maraşlı, 

Mimilos/ Kumlu, 

Koldere/ Vahdanç) 

 

3-6 km Rumca Bilmiyor  Çoğunlukla 

Rumca anlıyor 

fakat konuşamıyor  

Rumca biliyor  

Anaso/Çambaşı 9 km Çoğunlukla 

Rumca bilmiyor 

Rumca biliyor  Rumca biliyor   

Ogene 

(Karaçam/Karye-i 

Ogene, Aşağı 

Ogene/ Köknar, 

Uzuntarla/ Alisinos) 

25 km Çoğunlukla 

Rumca biliyor 

Rumca biliyor  Rumca biliyor  

Dağ Köyleri 

(Yente/ Çayıroba, 

Asu- Derindere, 

Haldizen/Demirkapı, 

İpsil/ Arpaözü) 

36 km-51 km Rumca Bilmiyor Rumca Bilmiyor Rumca 

Bilmiyor 
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*Çaykara ve havalisinin yükseklik haritası 79 

 
79 Meeker, a.g.y., s.19. 
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Çaykara Haritası 80 

Günümüz sınırlarını göz önünde bulundurarak oluşturulan bu tablo, belirli bir dönemi 

anlamak için açıklayıcıdır. Fakat dilin kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını/aktarılmadığını 

kavrayabilmek için ulus-devletin tarihinin gerisine gitmek oldukça önem arz etmektedir. 

 Bölgenin şu anki merkezi olan Kadohor/ Çaykara, kayıtlara ilk olarak 1583 tarihinde 

geçmiştir.  Osmanlı kayıtlarında 1486 tarihinde yer alan Paçan ise Kadahor’dan çok daha 

 
80 Ayan, a.g.y., s.44.  
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eski bir yerleşim yeridir81. Bu duruma ek olarak, Çaykara/Kadahor’da belediye 1910 

yılında kurulmakla beraber bölgenin en eski belediye teşkilatı Hadi’de bulunmaktaydı. 

Yörede hem Çaykara/Kadahor’da hem de Hadi denilen bölgenin altında daimi pazarlar 

vardı. 1929’da gerçekleşen sel felaketine kadar Hadialtı Pazarı buradaki en büyük pazardı 

ve bu nedenle de bölgenin merkezi konumundaydı82. Hadi’ye en yakın köy ise Paçan 

köylerinin içinde bulunan Koldere/ Vahdanç’tır. Hadi’nin daha önce merkez olduğu, belli 

bir yaşın üzerindeki görüşmeciler tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Bu nedenle 

yukarıda günümüz Çaykara sınırlarını gösteren haritadan biraz daha farklı olarak, 

merkeze, Hadialtı’na yakın Paçan köylerinin getirilmesi tarihsel süreklilik açısından daha 

anlamlı olacaktır. Bu doğrultuda alanın sınırları da günümüz sınırları üzerinden değil, bu 

köylerin etkileşimde olduğu köyler üzerinden yeniden belirlenmiştir. Köyler arasındaki 

etkileşim, görüşmecilerin diğer köylerle evlilik, arazi kavgası gibi meseleler ve Rumca 

konuşma sıklığı üzerinden yaptıkları göndermelere göre belirlenmiştir. Bu tür ilişkileri 

göz önüne almadan çizilen idari sınırlardan farklı olarak çalışma, alanın özgüllüğünü 

kabul ederek kültürel sınırları esas almıştır.  Bu göndermeler temel alınarak, yukarıdaki 

köylere ek olarak birkaç köyden daha bahsetmek yerinde olacaktır. 

Alan çalışmasının merkezini oluşturmayan bu köylerin durumu ise genel olarak şu 

şekildedir83. Çaykara’ya 4 km uzaklıktaki Gorgoras/Eğridere’de Rumca, Paçan köylerine 

göre daha fazla konuşulmaktadır. Çaykara’ya 9 km uzaklıktaki Ataköy/Şinek, 

Çaykara’da merkez belediyeden sonra belediye olan ilk yerleşim yeridir. İçinde sağlık 

 
81 Hanefi Bostan, “Çaykara- Dernekpazarı Tarihi”, Hasan Hüsnü Durgun, İsmail Sarı ve Orhan Durgun 

(haz.), Geçmişten Geleceğe Çaykara, İstanbul, Çaykara Dernek Pazarı Kültür Yardımlaşma Cemiyeti, 

2005, s.17-18 

82 Bostan, a.g.y., s.66-67. 

83Köyler hakkındaki bu veriler ilçe pazarının kurulduğu salı günü köylerden ilçe merkezine gelen kişilerle 

yaptığım görüşmelerden ve alan çalışması yaptığım köylerde sorduğum sorulardan elde edilmiştir.  
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ocağı, Ruh ve Sinir Hastalıkları Bölge Hastanesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Cevdet Sunay 

Müze Evi bulunan84 Ataköy/Şinek’te Rumca konuşulmamaktadır85.  Daha önceleri 

Demirli/ Kotlu ve Köseli’yi de içine alan ve Çaykara’ya 18 km uzaklıkta olan 

Uzungöl/Şerah’ta Rumca konuşulmaktadır.  Yüz ölçümü bakımından Çaykara’nın en 

büyük köyü olan Şahinkaya/Şur’da Rumca konuşulmaktadır.  

Yukarıdaki tabloda dağ köyleri olarak gruplandırılan, Yente/ Çayıroba, Asu/Derindere, 

Haldizen/Demirkapı, İpsil/ Arpaözü köyleri ise alan çalışmasındaki diğer köylerden 

oldukça farklı özellikler gösterdiği için saha araştırmasına dâhil edilmiştir. Pilot 

görüşmeler ve benim alandaki ilk gözlemlerimden sürekli olarak çıkan sonuç genel olarak 

Rumca konuşma oranının yükseklik ile doğru orantılı olduğuydu. Görüşmeler ilerledikçe 

alan çalışmasının merkezindeki köylerin oldukça uzağında ve genel olarak da bu köylerle 

ilişkileri çok kopuk olan dağ köylerinden bahsedildiğini fark ettim. Söz konusu kopukluk 

ve kültürel farklılık nedeniyle de ilk görüşmelerde bu köylerden hiç bahsedilmemişti. 

Özellikle ikameti bölge dışında olup yazları köylerinde konaklayan orta kuşaktan 

görüşmecilerimin önemli bir kısmının da bu köylerden haberi yoktu. Bu nedenle de 

başlangıçta yükseklere çıkıldıkça Rumca konuşma oranı da artıyor iddiasına da karşı 

çıkan hiç olmamıştı. Rakımı en yüksek köyler olmalarına rağmen Rumca bu köylerde 

konuşulmuyordu. Bu köylere yakından bakıldığında, ekonomik ve kültürel olarak bu 

köylerin ayrı bir yapıya sahip oldukları görülmektedir. Coğrafi şartları ve kültürel 

 
84 Ayan, a.g.y., s.53. 

85 Ataköy/ Şinek ile Şahinkaya/ Şur arasında da alan çalışmasının merkezinde olan Paçan ve 

Anaso/Çambaşı‘na benzer bir durum gözlenmektedir. Birbirine sınır olan bu köylerden Ataköy/Şinek’te 

Rumca konuşulmazken Şahinkaya/Şur’da Rumca konuşulmaktadır. Kendisi müftü olan 80 yaşındaki 

Şahinkaya/Şurlu bir görüşmeci, Ataköy/Şineklilerin de Rumca bildiğini fakat konuşmadıklarını 

söylemiştir. Başka bir görüşmede, 70 yaşının üzerindeki Ataköy/Şinekli bir kadın görüşmeci ise Rumca 

bilmediğini belirtmiştir.  
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yapılarına bakarak bu köylerin bir köyden çok yayla özelliği gösterdiğini söyleyebiliriz.  

Diğer köylerden farklı olarak bu köylerin yayla özelliği göstermesi, buradakilerin gerek 

geçim biçimlerini gerekse hanelerin yerleşim düzenlerini beklenildiği üzere 

etkileyecektir. Nitekim yükseklik nedeniyle diğer köylere göre tarıma daha az elverişli 

olan ve şu an yaz mevsimi dışında neredeyse boş olan bu köyler, geçimlerini büyük 

ölçüde hayvancılık yaparak sağlamaktaydılar ve yerleşiklikten ziyade göçerliğe 

yakındılar. Yine aynı sebeple bu köylerin temel tarımsal ürünü mısır değil arpaydı. 

Mutfak kültürüne dair diğer köyler ile sınırı çizen başka bir etmen ise hanelerin yemek 

pişirme yöntemi olarak tandırı kullanmış olmalarıdır. Bu durum, hanelerin ev içi 

düzenlerinin –ocağın bulunduğu konumun değişmesi nedeniyle- ve dolayısıyla evlerin 

mimari özelliklerinin de farklılaşmalarına yol açmıştır86. Dağ köyleri ve diğer köylerin 

ekteki fotoğraflarından kolaylıkla görülebileceği üzere (bkz., Ek, 20- Yente/Çayıroba, 21- 

Asu/Derindere, 22- Haldızen/Demirkapı, 23- İpsil/Arpaözü), aşağıdaki köylerde dağınık 

yerleşim düzeni hakimken bu köyler evlerin birbirlerine çok daha yakın toplu yerleşim 

düzenine sahiptir.  

Kültürel sınırları göz önüne aldığımızda ise bu köylerin sadece Uzungöl/Şerah ile kısmi 

ilişkileri olduğunu söyleyebiliriz. Evlenme yoluyla kurulan ilişkiler genel olarak bu 

köylerin kendi aralarında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu köyler, aslında Çaykara’ya 

değil, eski yol güzergâhı da düşünüldüğünde Bayburt’a ekonomik ve kültürel olarak daha 

yakındır.  Çaykara’dan ziyade Bayburt ile bağlantılarını gösteren diğer önemli örnek ise 

80 yaşında, Haldızen/Demirkapılı bir kadın görüşmecinin Rus işgali sırasında köyün 

verdiği tepkiye dair anlatımıdır. Aşağıdaki köylerde böyle bir anlatı ile karşılaşılmamıştır. 

I. Dünya Savaşı sırasında, bölgeyi Rusların işgal ettiğini duyan köylüler buradaki evlerini 

terk etmiş, Bayburt tarafında çadır kurarak işgalin bitmesi beklemiş ve işgal sona erdikten 

 
86 Bkz. Ek, 5- Dağ Köyleri- Tandır 
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sonra köylerine geri dönmüşlerdir. Bu hareket kabiliyeti, temel geçim kaynakları 

hayvancılık olan dağ köylerinin göçebe hayat pratiklerine alışkın olduğunu, buraya 

yerleşirken de Bayburt yolu üzerinden hareket ederek gelebilme ihtimallerini akla 

getiriyor. Bunun yanı sıra daha aşağıdaki köyler, alış-veriş için Çaykara’yı kullanırken 

bu köylerdeki görüşmecilerin bir kısmı eskiden Bayburt’a alış-verişe gittiklerinden söz 

etmişlerdir. Bu veriler ışığında Rumcanın konuşma oranının yukarılara çıkıldıkça; görece 

kültürel, tarihsel ve ekonomik birlik oluşturan köyler arasında arttığının 

savunulabileceğini ve dağ köylerinin kendine yakın köylerle bağlantı kurmalarına rağmen 

ayrıksı örnekler olduğunu düşünüyorum.  

Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde bu köyler arasındaki farklılıklar, doğrudan 

doğruya, coğrafyanın getirdiği imkânlar/imkânsızlıklar evrenini de içerecek şekilde 

yaşamı biçimlendiren kültürel kodlar manzumesinin farklılığının dışa vurumudur.  Bu 

çalışma kültürel coğrafyanın bize sağladığı çerçeve ile birlikte düşünüldüğünde, kültür 

ile coğrafya arasındaki ilişkinin bir belirleme ilişkisi olmaktan ziyade süreç de gözetilerek 

etkileşimsel bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır87. Bu ilişkinin etkileşimsel doğasının 

sadece zaman parametresi ile değil, mekân parametresi ile de bağlı olduğunu, dolayısıyla 

bağlamsal değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunun altını çizmektedir.  

Çalışmanın merkezini oluşturan Paçan/Maraşlı yukarıdaki tabloda da gösterildiği üzere 

Rumcanın az konuşulduğu ve aktarımının zayıf olduğu köylerden biridir. 1486 yılına ait 

tahrir defterlerine, Nefsi Paçan olarak kaydedilen bu köy, günümüz Çaykara ilçesi 

sınırları içinde yer alan dört köyden biridir88.  1486 yılında kayıtları tutulan hâne, bive ve 

 
87 Coğrafya ve kültür etkileşimine dair tartışmalar için bkz. Don Mitchell, Cultural Geography, Oxford, 

Blacwell Publishers, 2000.  

88 Ayan, Durgun ve Sarı, “Çaykara”, s. 231. Diğer köyler: Gorgora nâm-ı diğer Paçan, Holayısa ve 

Zino(Zeno)’dur ( Bostan, a.g.y., s.18). 
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mücerred sayıları üzerinden hesaplanan tahmini nüfus89 tamamı Hıristiyan olan bu köyde 

335’tir90. XVI. yüzyılın ilk yarısına ait kayıtlara göre nüfusun yine tamamı Hıristiyan’dır 

ve köy nüfusu tahmini olarak 307’dir91.  1554 yılına gelindiğinde, Nefsi Paçan’ın tahmini 

nüfusu 327’dir ve köyde 15 Müslüman bulunmaktadır.  Bu tarihte en fazla Müslüman 

Yukarı Ogene ve Paçan’da ikamet etmektedir92. 1583 yılındaki tahrir kayıtlarında, Paçan 

ve Paçan nâmı diğer Sero olmak üzere iki köy bulunmaktadır. Bu iki köyün toplam 

tahmini nüfusu 612’dir93. 1583 yılında, Çaykara genelinde, Müslümanlar nüfusun 

%31’ini oluştururken 94 ; gayrimüslimlerden alınan bir vergi olan ispençe bu tarihte, en 

fazla Paçan nâmı diğer Sero köylüleri tarafından verilmektedir.95  1654 yılına 

gelindiğinde ise Cizye-i Gebran Defteri’ndeki kayıtlarda bu köye ait cizye vergisi kaydı 

bulunmamaktadır96.  1681 tarihinde, Avarızhâne Defteri’ndeki kayıtlar üzerinden yapılan 

hesaplamalara göre, köyün nüfusu tahmini olarak 420’dir97. 

 
89 Yörenin tahmini nüfusunu bulmak için hâne sayısı beş rakamı, bîve sayısı dört rakamı ile çarpılmış ve 

çıkan sayıya mücerredler ilave edilmiştir (Bostan, a.g.y., s.30-31). 

90 A.g.y., s.30-31. 

91 A.g.y., s. 31. 

92 A.g.y., s.31-32. 

93 Paçan: 67, Paçan nâmı diğer Sero: 545, a.g.y., s. 32. 

94 A.g.y., s.32. 

95 A.g.y., s.61. 

96 A.g.y., s.31-32.  

97 A.g.y., s.33. 



49 

 

 

Paçan/Maraşlı Köyü98 

Paçan’ın nüfus bilgilerine dair 1681’den sonraki en erken kayıt 1876 tarihli 

Trabzon Salnâmesi’dir. Bu kayıtlardan, 1684-1876 tarihleri arasında, Aşağı Kumlu 

(Aşağı Mimilos), Yukarı Kumlu (Yukarı Mimilos) ve Koldere (Vahtanç) köylerinin 

kurulduğu anlaşılmaktadır. Nefs-i Paçan ile birlikte bu dört köyün nüfusu 862’dir99. 1950 

yılından itibaren ise Paçan köylerinin nüfusu aşağıdaki tabloda verilmiştir100. 

 
98 Ayan, a.g.y., s.80. 

99 Aşağı Kumlu (Aşağı Mimilos): 226, Yukarı Kumlu (Yukarı Mimilos): 120, Maraşlı (Nefs-i Paçan):423 

ve Koldere (Vahtanç): 93. Bostan, a.g.y., s. 34 

100 1950-2000 yılları arasındaki veriler için a.g.y., s. 36, 2007 yılından sonraki veriler için: Türkiye 

İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr, (18.06.18). 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr
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Yıl  Aşağı Kumlu/ 

Aşağı Mimilos 

Yukarı Kumlu/ 

Yukarı Mimilos 

Maraşlı/ Nefs-i 

Paçan  

Koldere 

/Vahtanç 

Toplam  

1950 256 300 664 414 1634 

1955 230 283 738 444 1695 

1960 183 462 798 461 1904 

1965 187 417 706 536 1846 

1970 130 298 620 498 1546 

1975 163 404 531 467 1565 

1980 138 225 577 478 1418 

1985 126 144 433 350 1053 

1990 105 110 322 269 806 

1995 36 94 211 192 533 

2000 86 101 248 210 645 

2007 28 70 174 168 440 

2008 41 69 254 186 550 

2009 35 71 215 169 490 

2010 35 68 200 161 464 

2011 39 66 200 194 499 

2012 37 71 164 217 489 

2013 35 64 280 314 693 

2014 44 78 237 264 623 

2015 45 62 219 237 563 

2016 46 60 202 226 534 

2017 40 64 189 233 526 

 

1950 yılında Paçan köyleri Çaykara nüfusunun; %6,25’ini, 1955 yılında %6,53’ünü, 1960 

yılında 6,91’ini, 1965 yılında 6,16’sını, 1970 yılında %5,35’ini, 1975 yılında %4,73’ünü, 

1980 yılında %4,98’ini, 1985 yılında %4,06’sını, 1990 yılında %3,58’ini, 1995 yılında 
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%1,94’ünü, 2000 yılında ise %1,82’sini oluşturmaktadır101. Yukarıdaki tablodan 

anlaşılacağı üzere 1965 yılından itibaren Paçan köylerinin nüfusu düşmeye başlamıştır. 

Çaykara genelinde nüfusun artmaya devam ettiğini 102 ve Paçan köylerinin Çaykara 

nüfusunun içindeki oranının sürekli düştüğünü göz önünde bulundurduğumuzda bu 

düşüşün Paçan köyleri özelinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu köylerdeki nüfusun 

azalmasının en önemli sebebi, geçim kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle bölge insanın 

dışarıda iş aramasıdır. Fakat burada bir nüansa dikkat etmek gerekmektedir. Çaykara söz 

konusu olduğunda gurbet Osmanlı Devleti’nin son döneminden itibaren erkekler için 

gündemde olan bir meseledir. Nüfus artışıyla birlikte hane başına düşen tarım alanlarının 

küçülmesi ve hayvancılığın çok zor koşullarda yapılıyor olması köyün dışında iş bulmaya 

çalışmanın en önemli sebepleridir. 80’li yaşlarında olan bir erkek görüşmeci gurbetçiliği 

şu şekilde aktarır: “Babam; Rusya’ya giderdiler, Kırım’a giderdiler gurbete.  Kırım’da 

gurbete gitti ve orada Rusça’yı öğrendi. Biz İstanbul’a nasıl giderduk ise onlar da Kırım’a 

giderdiler. Eskiden beri gurbete gitmek erkeklerde mecburi idi.” 19. yüzyılın sonu ve 20. 

yüzyılın başlarında erkekler, genellikle yurtdışına özellikle de Kırım ve Batum’a 

çalışmaya gidiyorlardı. 70 ve üzeri yaş grubundaki Paçanlı birçok görüşmeci 

büyüklerinin gurbete gittiklerinden, bir kısmının Rusça bildiğinden ve kendi aralarında 

kimi zaman Rusça konuştuklarından bahsetmiştir103.  Kendisi de Çaykaralı olan İsmail 

Sarı, Çaykara dışında çalışmanın zorunluluğunu, “gurbet, bölge insanı için kaçınılmaz bir 

yazgıdır” ifadesiyle dile getirmiştir. 1960 ve 70’li yıllarda geçim sıkıntısı nedeniyle şehir 

 
101 Bostan, a.g.y., s.36. 

102 A.g.y., s. 36. 

103 Türkyılmaz da aslen Trabzon kökenli olup, zorlandığında Rusya’ya çalışmaya giden burada bir süre 

çalışsa da tekrar köyüne dönen, global bir strateji geliştirebilmesine rağmen yerel aidiyeti kuvvetli “buçuk 

Müslüman” guruplardan bahseder (Zeynep Türkyılmaz, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Gizli Hristiyanlar”, 

http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/11/gizli-hristiyanlik.html, (13.05.2019). 
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dışına işçi olarak çalışmaya gitmeye başlayan gençlerin sayısı artmaya başlamıştır. Paçan 

köylerini; Anaso/ Çambaşı, Ogene ve dağ köylerinden ayıran fark ise Paçan’da işçi olarak 

göçün kalıcı olmaması ve bunun yerini eğitim ve devamında devlet memurluğu ile 

yapılan göçlere bırakmasıdır104.  Eğitim yoluyla köyden çıkış, köy dışında kalıcı 

yerleşmelere bu bağlamda ikamet adreslerinin de taşınmasına neden olmuş; istisnalar 

dışında nüfusun düşüşü süreklilik göstermiştir. Her ne kadar köy sakinleri, köylerini 

yazları ziyaret etme eğiliminde olsalar da eski kuşaklardan farklı olarak geri dönme 

eğilimi olan kişi sayısı giderek azalmaktadır. 80 yaşın üzerindeki kuşakta görülen eve 

dönmedeki bu ısrar gurbetin aslında bir tercih değil zorunluluk olduğu üzerinden 

okunabilir. Bu kuşaklar için makbul olan, yerleşik olmak ve toprağa bağlı olmaktır. 

Köylerinden kopmak vatanlarından kopmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle ihtiyaçlar 

giderildiği anda topraklarına geri dönmüşledir. Ulus-devlet ile birlikte yurt kavramı, 

kişilerin içinde olduğu köyün sınırlarını aşmış; insanlar daha önce yaşamadıkları, 

görmedikleri ancak hayal edebildiği toprakları vatan bellemişler ve aidiyetlerini bunun 

üzerinden kurmaya başlamışlardır. Birebir ilişkide olduğu toprak ile bağın zayıfladığı, 

vatanın anlamının genişlediği döneme ait kuşaklar için ise köye dönememek eski kuşaklar 

kadar trajik anlamlar taşımamaktadır.  

Coğrafi koşullar nedeniyle bölgenin kaynaklarının köylülerinin kendilerini ekonomik 

olarak yeniden üretmelerine yetmemesi sonucu ortaya çıkan gurbetçilik, bu deneyimi 

yaşayan kişi/köyler açısından önemli dönüşümlerin kapısını açmıştır. Çaykara’nın zor 

coğrafyası köylerin hatta hanelerin kapalı birimler halinde örgütlenmesine neden olurken 

uzun süredir deneyimlenen gurbetçilik, köylerin kapalılığının sürmesine fakat köylülerin 

dışarıya açılmasına olanak sağlamıştır. Böylelikle merkez ya da dışarısının buraya 

 
104 İ. Sarı, “Yaşamın Evreleri”, (Haz.) Hasan Hüsnü Durgun, İsmail Sarı ve Orhan Durgun, Geçmişten 

Geleceğe Çaykara, İstanbul, Çaykara Dernek Pazarı Kültür Yardımlaşma Cemiyeti, 2005, s.303. 
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kendiliğinden ve/veya isterleri doğrultusunda nüfuz etmesi zor iken köylülerin 

merkezden/dışarından gördüklerini kendi avantajları doğrultusunda kullanabilmeleri 

mümkün olmuştur. Gurbete gidenler, dışarısı ve içerisi arasında kıyaslama yapabilmiş ve 

bu doğrultuda strateji geliştirebilmişlerdir. Bu nedenle bölgedeki zorunlu göçler dışındaki 

nüfus değişimini dışarıdaki imkânları görme ve bu imkânları kendi çıkarları 

doğrultusunda değiştirebilme imkânı olarak okumayı öneriyorum. Çalışmanın ilerleyen 

bölümlerinde ise gurbetçiliğin zaman ve mekânlardaki farklılaşmasının (memur olarak 

Ankara’ya göç ve işçi olarak büyük şehir/yurt dışına göç üzerinden) Rumca üzerindeki 

etkisini açıklamaya çalışacağım.  

Paçan köylerinin hemen yukarısında bulunan Anaso/Çambaşı ise, Anaso adı ile ilk olarak 

1876 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesi’nde kayıtlara geçmiştir. 1583 yılına ait tahrir 

kayıtlarında Çaykara ilçesi sınırlarındaki on iki köyden biri olan Paçan namı-ı diğer Siro 

köyüne bağlı bir yerleşke olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla bu kayıtlardan 

Anaso/Çambaşı’nın Paçan’dan çok daha sonra kurulan bir köy olduğunu anlıyoruz. 1876 

tarihine ait kayıtlara göre Anaso/Çambaşı’nın nüfusu 177’dir 105. 1950 yılından itibaren 

ise Anaso/ Çambaşı’nın nüfusu aşağıdaki tabloda verilmiştir106. 

 

 

 

 

 

 
105 Bostan, a.g.y., s.34.  

106 1950-2000 yılları arasındaki veriler için a.g.y., s. 36, 2007 yılından sonraki veriler için: Türkiye 

İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr, (18.06.18). 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr


54 

 

 

 

 

 

 

 

1950 yılında Anaso Çaykara nüfusunun %5,11’ini, 1955 yılında % 4,94’ünü, 1960 yılında 

%4,37’sini, 1965 yılında %5,42’sini, 1970 yılında %4,42’sini, 1975 yılında %4,75’ini, 

1980 yılında %5,20’sini, 1985 yılında %3,80’ini, 1990 yılında %3,35’ini, 1995 yılında 

%3,08’ini, 2000 yılında %2,21’ini oluşturmaktadır107. Yukarıdaki tabloya bakıldığında 

genel olarak Anaso için nüfusun düştüğünden bahsedebiliriz. Fakat bu düşüş, dikkat 

edildiğinde fark edileceği üzere, Paçan köylerindeki düşüşe benzer bir biçimde istikrarlı 

 
107 A.g.y., s.36. 

                      Yıl                         Nüfus  

1950 1334 

1955 1266 

1960 1202 

1965 1625 

1970 1275 

1980 1481 

1985 987 

1990 757 

1995 850 

2000 783 

2007 324 

2008 487 

2009 413 

2010 402 

2011 377 

2012 365 

2013 426 

2014 446 

2015 419 

2016 404 

2017 417 
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değildir. Yıllar arasında, artışlar ve azalışlar meydana gelmiştir. Bunun nedeni, buradaki 

göçlerin, Paçan’a benzer bir biçimde işçi göçü olarak başlaması fakat Paçan köylülerinde 

olduğu gibi eğitim ve devlet memurluğu ile devam etmemesi olabilir.  İşçi olarak yurt içi 

ve yurt dışına giden ilk kuşak giderken ailelerini götürmemiştir. Bu durum da kalıcı bir 

göçten ziyade gidip gelmelerin olduğu bir duruma yol açmıştır.  

 

Anaso/Çambaşı Köyü108 

Anaso/Çambaşı’nın, Paçan’ın yukarısında yer alması daha sonra dağ köyleri için de 

karşılaşacağım bir merkez- dağlı ilişkisini ortaya çıkarmıştır. Paçan/Maraşlı ile ilgili her 

şey merkezle ilişkilendirilirken, Anaso/Çambaşı’na ait olanlar bir dağlılık özelliği olarak 

görülmektedir. Paçanlı görüşmeciler kendilerinin yukarısında kalan köyleri cahil ve fakir 

olarak nitelendirmektedir ve 89 yaşındaki bir Paçanlı bir görüşmeciye göre “Paçan 

medeni bir köy”dür. Paçanlı beş kişinin katıldığı bir grup görüşmesinde ise; Paçan’ın 

merkezi bir yer olması nedeniyle okuma yazma oranının çok yüksek olduğundan, ilk 

okulun Paçan’a yapıldığından şu an bir hastaneye sahip olan Şinek/Ataköy’e hastane 

 
108 Ayan, Durgun ve Sarı, “Çaykara”, s. 219. 
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yapılmadan önce Paçan köyüne teklif edildiğinden fakat köyde kabul ettirilemediği için 

Şinek/Ataköy’e yapıldığından söz edilmiştir. Anaso’daki görüşmeciler de 

Paçan’dakilerin kendilerini küçük gördüklerini, aşağıladıklarını ve onlara “yan 

baktıkları”nı ifade etmişlerdir. 80 ve üzeri yaş grubundaki bir kadın görüşmeci, 

Paçan’dan Anaso’ya dil nedeniyle kız verilmediğini ifade ederken başka bir görüşmeci 

Paçan ve Şinek/ Ataköylülerin Rumca konuştukları için kendilerini [Anaso/Çambaşı] 

dışladıklarını söylemiştir109.  Bu karşılaştırmanın merkezinde duran annesi Paçanlı babası 

ise Anasolu olan bir görüşmecinin (X) gözünden durum aşağıdaki gibidir:  

Hastalıklı kızları Anaso'ya gönderirlerdi gelin olarak. Galdavar, yobazlar 

demek.  Fark ne? Rumca konuştuğumuz için bizi yobaz görürlerdi. 

“Mimilos has Türk o Rumlar ancak sizsiniz”, “Rum olsa onlardır.” Hep bizi 

aşağılardı Mimilos, beğenmezlerdi. (Anaso/Çambaşı, orta yaş, kadın) 

Yine X’in annesi ve babası Paçanlı olan kuzeni (Y) ile olan karşılıklı konuşmalarından 

da benzer bir durum ortaya çıkmıştır.  

X: Bu Mimilos’la Paçan’ın niyeyse Rum diline karşı bir gıcıklığı var.  

Y: Ama onlar ne olarak görüyor onu gerici olarak görüyor. (Paçan, orta yaş, 

kadın) 

X: Ha bi de öyle bir şey var. 

İki Anaso/Çambaşılı ve bir Paçanlı görüşmecinin olduğu bir grup görüşmesinde ise 

Anaso/Çambaşılı kadınlardan biri kendilerinin “Rumca kullanma, çok köylü kalıyorsun.” 

denilerek uyarıldıklarından bahsetmiştir. Görüşmelerde ortaya çıkan merkez- dağlılık, 

modern- köylü karşıtlıkları Rumca ile sembolize edilmektedir.  Burada sembol kelimesini 

 
109 Şahinkaya/Şurlu bir görüşmeci, Ataköy/Şineklilerin de Rumca bildiğini fakat konuşmadıklarını 

söylemiştir. Ataköy/Şinek’in kendilerine Rumca konuştukları için, “Sen Rum musun?” demediklerini fakat 

“Rumcayı küçük gördükleri”ni ve bildikleri halde konuşmamalarının sebebinin de bu olduğunu ifade 

etmiştir.  
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özellikle tercih ediyorum, çünkü Rumcanın burada temel mesele olmaktan ziyade 

gösteren olduğunu düşünüyorum. Köyler arasında yaşam koşularının iyileşmemesi 

üzerinden deneyimlenen farklılıklar, aslında bu koşul farkının bizatihi kaynağı olmayan 

dil üzerinden sembolleştirilerek aktarılır. Aşağıdaki örnekler bölge insanın, Rumca 

konuşmayı her koşulda geri kalmışlık olarak tahayyül etmediği; dağlı, köylü ya da göçer 

olanla kesiştiği durumlarda Rumcanın böyle bir anlama kavuştuğunu ortaya koymaktadır.  

 Anaso/Çambaşı’ndan bir kadın görüşmeci büyüklerinin gençken kendilerine, evlenmek 

için “aşağı” inin, “yukarı”dan kimseyi almayın, ormanın dibinden [Çambaşı/Anaso’nun 

yukarısı orman olduğu için] diyerek telkinlerde bulunduğunu aktarmıştır. Burada nasıl 

Paçan için Anaso/Çambaşı dağ ise, Anaso/Çambaşı için de Uzungöl/Şerah ve daha 

yukarıdaki köylerin dağlılık, geri kalmışlık ve yoksullukla damgalandığını görüyoruz. 

Rumca konuşmayan dağ köylerinden bir görüşmeci ise Rumcanın yoğun olarak 

konuşulduğu Uzungöl/Şerah’a gittiğinde küçük bir kıza, onu gelin olarak alacağını 

söylediğinde kızın “ben dağa gelin gitmem” dediğini aktarmıştır. Burada yine merkez- 

dağlı ilişkisinin kurulduğunu, fakat bu sefer “merkez” Rumca konuştuğu ve dağ Türkçe 

konuştuğu için dil üzerinden bir vurgu yapılmadığını görüyoruz. Bu iki örnekte Rumcanın 

sembolik konumunda farklılıklar olmakla birlikte, iki örnekteki temel ortaklık 

toplulukların sınır çizme eylemlerinde kız alıp-vermeyi devreye sokuyor oluşlarıdır. 

Topluluk içinden ya da dışından evlenme kuralları toplulukların nasıl şekillendiğine dair 

önemli ipuçları sağlamaktadır. Buradaki örneklerde kız alıp-verme, toplulukların hangi 

köyleri içerisi hangi köyleri dışarısı olarak işaretlediğini ya da hangi sınırların geçirgen 

hangi sınırların aşılamaz olduğunu göstermektedir. Bu aynı zamanda, doğal olarak 

topluluklar arasında bağ kurmanın en temel yolu ve toplumsal etkileşim için ön 

koşullardan biridir. Kadının işgücüne ve üretkenlik kapasitesine yüksek bir değer 
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atfedilmesinden dolayı tüm topluluklar için anahtar figürler kadınlardır110. Kız alıp- 

verme/vermeme, ekonomik bir ilişkinin kurulmasının ya da reddedilmesinin yanı sıra 

hatta bunu bazı durumlarda aşan bir biçimde sembolik ilişkinin de zemini haline gelir. 

Unutmamak gerekir ki kadın, sıklıkla topluluklar için grubun bütünlüğünü simgeleyen bir 

figürdür. Bu simgeleşme hem kültürün taşıyıcısı hem de topluluğun bir öteki aracılığıyla 

kendi bütünlüğünü kurmasına vesile olması sebebiyle ortaya çıkar.  

 Meeker, Of’a yapılan Türk göçlerinin Of’un kıyı kesimlerinden değil, Of’un yüksek 

kesimlerinden aşağıya doğru olduğunu ifade eder. Of’un eski ailelerinin, yeni gelen bu 

aileleri dağlı olarak isimlendirdiğini aktarır111. Bu nedenle bölgede özellikle 

genellemelerden kaçınmak ve meseleyi bağlamsal olarak değerlendirmek oldukça 

önemlidir. Paçan ve sohbet dili Rumca olan diğer köyler arasında Rumcaya gönderme 

yapılarak kurulan bu merkez ve dağlılık ilişkisi, Rumcanın küçükken kendilerine bir 

köylülük, dağlılık emaresi olarak öğretilmesinden kaynaklanmaktadır.  

Paçan/Maraşlı’dan Ankara’ya göç eden ve şu an ellili yaşlarında olan bir görüşmeci, 

Ankara’ya geldikten sonra annesinin ve babasının, bu dilin ve şivenin köylü dili ve şivesi 

olduğunu, Ankara’da artık böyle konuşmaması gerektiğini söylediğini ve annesinin de 

evdeyken kendisinin şivesini düzelttiğini belirtmiştir.  Bu noktada dikkat çeken, 

Rumcanın Karadeniz şivesiyle aynı düzleme çekilerek başka bir dil olmaktan 

çıkarılmasıdır. Dolayısıyla Rumca bir tür şive, bir köylülük göstergesi ve yöresel bir 

özellik olarak folklor içinde önemsizleştirilmiştir. Paçan köylerinde yapılan hemen 

hemen tüm görüşmelerde yukarıdaki örneğe benzer deneyimlerle karşılaşıldı. Çalışmanın 

 
110 Daniel G. Bates, 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji, çev. Suvai Aydın vd., İstanbul, İstanbul Bilgi 

Üniversite Yayınları, 2009, s. 293-294. 

111 Michael E. Meeker, “Karadeniz Türkleri Irksal ve Kültürel Geçmişlerine Bir Bakış”, Çev. Sara 

Hüdaverdi, Başarının Oluşumu ve Trabzonlular, Yalçın Alpay ve Michael E. Meeker, İstanbul, Kültürel 

Dayanışma Yayınları, 1977, s.202. 
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başındaki Rumca konuşma oranlarında gösterildiği gibi Paçan köyünde Rumcanın 

aktarımının diğer köylere zayıf olması da bu durumla bağlantılıdır. Kendisine 3 km 

uzaklıkta bulunan Anaso/Çambaşı ile bile dil aktarımı konusunda bu denli 

farklılaşmasının en önemli sebebi ise Paçan köyleri sakinlerinin eğitime bakış açıları ve 

bu köylerdeki eğitim seviyesinin yüksek olmasıdır.  

 

C. DİL, COĞRAFYA VE EĞİTİM 

Modernite öncesi devlet yapılanmalarında, devletin asli görevinin barışı sağlamak ve 

bunun karşılığında da vergi toplamak olduğundan bahsetmiştik. Fark edileceği üzere 

eğitim, bu dönemde devletin asli bir sorumluluğu olarak karşımıza çıkmamaktadır.  

Gellner’in tarım toplumu olarak sınıflandırdığı bu yapıda eğitim, teke tek ilişkiler 

aracılığıyla ya da merkezi yöntem ile gerçekleşir. Teke tek ilişkiler aracılığıyla eğitimde, 

kişiye beceri, iş yapılırken günlük yaşamın bir parçası olarak kazandırılmaktadır. 

Teke tek, iş yapılırken eğitmek metodu, bir aile, akraba grubu, köy, kabile 

mensupları veya bunlara benzer oldukça küçük üniteler tarafından doğan 

bebeklere sahip çıkıp onların ortak toplumsal hayata katılmalarını 

sağlayarak ve onları buna mecbur ederek bir yandan da özel talim, beden 

eğitimi yöntemleriyle toplumsal ilkeler, özel durumlarda uygulanan törenler 

(rites de passage) gibi şeyleri öğreterek onların kendilerinden bir önceki 

neslin yetişkinlerine en benzer şekilde çocukluktan yetişkinliğe geçmelerini 

temin etmek amacıyla kullanılır. Böylelikle toplum ve onun kültürü sürekli 

varolmaya devam eder. 

Merkezi yöntemde ise kişiler eğitimlerini ayrı bir eğitim kurumu ya da talim-terbiye 

merkezinde alırlar. Gellner, bu sistemin yüksek bir mükemmellik ve etkinlik derecesine 

ulaşan en aşırı örneği olarak, Osmanlı İmparatorluğundaki devşirme ve yeniçeri sistemi 

gösterir. Fethedilen bölgelerdeki halktan zorla ya da kimi zaman ailenin rızasıyla alınan 
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çocuklar, aile ve topluluk bağlarından tamamen kopmaları hedeflenerek savaşçı ve 

yönetici olarak yetiştirilmişlerdir112. 

Kültürel, bilimsel, siyasal ve teknik/endüstriyel devrimlerle geçilen modernitede ise 

toplumsal yapı büyük bir değişime uğramıştır. Newton’un yerçekimi kanununu 

keşfetmesiyle başlayan bilimsel devrim ile birlikte; tanrının düzenlediği ve onun iradesini 

yansıtan bir doğa anlayışının yerine insanın yasalarını keşfetmek zorunda olduğu 

mekanik bir evren anlayışı kabul edilmeye başlanmıştır113.  Bilimsel devrim, kurumlaşmış 

din anlayışına ciddi bir eleştiriyi beraberinde getirmiş ve Almanya’da Aufklarung, Anglo-

sakson dünyada Enlightenment, Fransa’da ise Lumieres olarak adlandırılan bir kültürel 

devrimler silsilesi ortaya çıkmıştır.  Endüstri Devrimi ise aletten makinaya geçiş ile 

birlikte üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüme neden olmuştur.  Böylelikle emek 

sürecinin parçaları- üretim bandında çalışan emekçi dâhil- mekanikleşmiştir. 

Demokrasinin yönetimlerin dolaşımı içinde bir uğrak olmaktan devletin tek rasyonel 

biçimi haline geldiği siyasal devrim ise İngiltere ve Amerika’da başlar ve Fransız Devrimi 

ile de kesinlik kazanır. Siyasal iktidar meşruiyetini artık din ya da hanedanlık üzerinden 

değil ulus haline gelen halkın onayı ile sağlamak zorundadır114. Halkın bir ulus haline 

gelmesi/ getirilmesi fikri en uç noktasına Fransız Devrimi ile ulaşmıştır. Bu hedefin 

gerçekleştirilmesi için ise eğitim dönemin düşünürlerinin ve politikacılarının gündemine 

girmiştir.  

Bilimsel devrim ve aydınlanma ile birlikte dinin hayatı açıklama gücü sorgulanmaya 

başlanmış, Fransız Devrimi’nde ise bu sorgulamalar ciddi bir eylem planına dönüşmüş 

 
112 Gellner, a.g.y., s.63-66. 

113 Abel Jeanniere, "Modernite Nedir?", çev. Nilgün Tutal, Modernite versus Postmodernite, der. Mehmet 

Küçük, Vadi Yayınları, Ankara, 2000, s. 97-98. 

114 A.g.y., s.100-102. 
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ve kilisenin eğitim üzerindeki etkisi sona erdirilmiştir. Bu eylem planı çerçevesinde, 

Haziran 1789 ve Eylül 1791 arasındaki Kurucu Meclis döneminde, kilisenin gelir 

kaynaklarına el konulmuş, kilise görevlileri ve öğretmenlere anayasal yemin 

yükümlülüğü getirilmiştir.  Bu ve benzeri yöntemlerle, var olan eğitim sistemi hemen 

hemen ortadan kaldırılmıştır115. Fransız Devrimi ile birlikte, ulus yaratma süreci 

bağlamında, eğitim devletin asli bir sorumluluğu olarak gündeme gelmiştir. 13 Temmuz 

1793’te Konvansiyon’da, Louis- Michel Lepelletier, Marquis de Saint-Fargeau’nun 

eğitim üzerine çalışmaları okunmuş ve ardından Robespierre yaptığı konuşmasında, yeni 

insanlar yaratma fikrinin aklına yattığını belirtmiştir. Modern devletin yeni insanları 

yaratmak için kullanacağı en önemli kurum ise okul olacaktır.  

“Çocuk tüm varlığıyla bize [ulus]116  aittir… Cumhuriyete ait her şey cumhuriyetin 

kalıbından çıkmış gibi olmalıdır” ifadelerini kullanan Lepelletier’ye göre, çocuklar beş 

yaşında ailelerinden alınmalı ve sıkı bir yönetimin uygulanacağı devletin yatılı okullarına 

yerleştirilmelidir. Hepsi aynı sade ve sağlıklı yiyeceklerle beslenmeli ve hatta aynı tür 

elbiseler giymelidir. Bu çalışmaya göre oğlanlar on bir, kızlar ise on iki yaşına kadar bu 

okullara devam edecekti.  Çocuklar okuma- yazma ve hesap yapmanın dışında ulusal 

marşları ve daha önemlisi özgür insanların ve Devrimin tarihini öğreneceklerdi. Yine 

diğer planlara benzer bir biçimde çocuklara anayasa eğitimi, etiğin temel prensipleri, ev 

ekonomisin ve yerel ekonominin unsurları öğretilecek, fakat dinsel bilgiler bu eğitimin 

dışında tutulacaktır. Lepelletier’nin çalışmaları tam anlamıyla hayata geçmese de 

dönemin tartışmalarının geldiği noktayı anlamak açısından önem arz etmektedir. 

Meclisteki tartışmalar ve görüşmeler sonucunda, Gabriel Bouquier’nin eğitimin parasız 

 
115 H. C. Barnard. Education and French Revolution, London, Cambridge University Press, 1969, s. 61. 

116 Ekleme bana ait.  
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ve kamunun sorumluğunda olması gerektiğine dair hazırladığı plan 1793 yılında kabul 

edilmiştir117. 

Modernitenin diğer bir ayağı olan Sanayi Devrimi de eğitimi büyük ölçüde etkilemiş ve 

Britanya’da endüstriyel sürecin karmaşıklaşması ve bununla birlikte teknik beceri 

ihtiyacının giderek büyümesine paralel olarak 1870’te ilköğretimin kitlelere yayılması 

kararı çıkmıştır118. Gellner de, sanayi toplumunun işlevsel açıdan evrensel okuryazarlık 

ve yüksel düzeyde rakamsal, teknik bilgi ve genel anlamda gelişmişliğe ihtiyaç 

duyduğunu ve bu ihtiyacın ancak merkezi bir eğitim sistemi üzerinden giderilebileceğini 

belirtir.  Sanayi toplumunun büyük bir iş bölümüne dayanan hareketli yapısı, bu sınıfsal 

hareketliliğin sağlanabilmesi için merkezden verilen üst kültürün sınırlarını çizdiği türdeş 

bir eğitimi zorunlu kılar. Merkezi eğitim sistemi yoluyla var olan yerel kültürlerden 

faydalanılarak, fakat bununla birlikte onları mutlaka dönüştürerek ortaya çıkan üst kültür 

de aktarılır.  Bu bağlamda ulusçuluk, her biri devlet tarafından korunan eğitime bağlı üst 

kültüre dayanan yeni bir toplumsal örgütlenmenin sonucu olarak ortaya çıkar119. 

Osmanlı Devleti’nde de modernitenin etkileri görülmeden önce, en etkin eğitim 

kurumları, dinin ön planda olduğu, medreseler ve 16. yüzyıldan itibaren imparatorluğun 

geneline yayılan sıbyan mektepleridir. Eğitimin kamusal bir ödev olarak, tanınması ise 

Tanzimat Fermanı’nın ardından gündeme gelmiştir. 1869 yılına ait Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi’nde ilköğretimin tüm vatandaşlar için zorunlu ve ücretsiz olacağı 

 
117 Barnard, Education and French Revolution, s.128-129.  

118 M. Haralambos with R. M. Heald, Sociology Themes and Perspectives, London ,Unwin Hyman 

Limited, 1985, s.177. 

119 Gellner, a.g.y., s.73-74, 93, 107-108. 
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belirtilmiştir120.  Bu kararlar Osmanlı Devleti’nde tam anlamıyla gerçekleştirilememiş 

olsa da devamında gelen Cumhuriyet bu perspektifi benimsemiş ve uygulamaya 

koymuştur. Osmanlının son dönemi ile birlikte devletin tebaası/yurttaşı ile ilişkilerini 

ayrıntılı olarak biçimlendirmeye başladığı görülmektedir. 1885 yılında eğitim kanununa 

ek bir madde getirilerek Müslüman çocukların gayrimüslim okullarına gitmemeleri ile 

ilgili düzenleme yapılmıştır. Osmanlı altyapısal iktidarı bunu gerçekleştirme kapasitesi 

açısından tam anlamıyla yeterli olmasa da yöneticilerin bu konudaki kararlılığını Lazkiye 

mutasarrıfı Ziya Bey’in 21 Mayıs 1890 tarihinde Abdülhamit’e gönderdiği telgraftan 

anlaşılabilmektedir.  Ziya Bey telgrafta; bölgedeki insanların Müslümanlaşmak istediğini 

fakat bunun için Müslüman okulları bulunmadığını, devletin bütçesinin okul açmak için 

yeterli olmadığını Abdülhamit’in kendi kaynakları ile okul açmasını bekledikleri 

yazmıştır. Abdülhamit döneminde rüştiyeden, idadiye, sultaniyeye farklı öğretim 

kademelerindeki okul açma seferberliği, imparatorluk sınırlarındaki Rum ve Ermeni 

toplulukların bu alanda kaydettiği ilerlemelerden duyulan tedirginlik kadar, yeni idari 

düzenlemelerin eğitimli kadrolara ihtiyaç duyması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Taşrayı 

modern araçlarla merkeze bağlamanın en etkili kurumlarından eğitim, bir denetim aygıtı 

vasfıyla merkez karşısında merkezkaç güçlerin özerk yapılarını ortadan kaldırma 

imkânına sahiptir. Nitekim bu döneme kadar merkez karşısında özerkliğini koruyan Kürt 

aşiretlerini merkeze bağlamak ve denetlemek için 1890 yılıyla birlikte isminde Hamidiye 

olan okullar/Aşiret Mektepleri açılmaya başlamıştır121. Merkezi devlet belirli kararları 

 
120Fatma Gök, "Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Kısa Bir Bakış", Ek 1, Çokkültürlü Toplumlarda 

Eğitim, der. Marie Carlson- Annika Rabo- Fatma Gök, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 

2012, s.283.  

121 Abdülhamid’in İmparatorluğu bir arada tutabilmek için uyguladığı İslamcılık politikasının temelini 

Sünnilik oluşturuyordu. Bu doğrultuda, resmi İslam’ın çerçevesini çizen Sünniliği benimsememiş Caferi, 

Alevi ve Ezidi grupları okul, cami, şiddet, Sünni göçü ve iskân gibi araçlarla Sünnileştirilmek isteniyordu.   
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almış, fakat altyapısal iktidarın sınırı nedeniyle bunu her yerde uygulaması elbette 

mümkün olmamıştır. Merkezde ve stratejik bölgelerde uygulanmaya çalışılan eğitim 

politikaları, merkezden uzaklaştıkça karşılığını bulamamış ve Çaykara’daki köylerin bir 

kısmında okul açılması 20. Yüzyılın ortalarını bulmuştur. Çalışmanın devamında 

Trabzon’un uzağında fakat bölgenin merkezinde olan Paçan köyünün eğitim stratejisi ile 

Rumca konuşma oranı arasındaki bağ incelenecek ve diğer köylerdeki farklılıkların 

etkileri anlaşılmaya çalışılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ünlü, a.g.y., s.98). Türkyılmaz burada ikili bir durumun ortaya çıktığından bahsetmektedir. Bir taraftan 

İmparatorluk tebaasının/ yurttaşının Resmi İslam’ı benimsemesini istemektedir. Bu amaç doğrultusunda, 

homojenleştirme gayreti gösterirken diğer taraftan daha sonradan Müslüman olanların kaydını tutarak yine 

onların belirli görevlere gelmelerini engelleyerek (örneğin, Abdülhamit asker talep ederken Nusayrilerden 

asker gönderilememesini istemiştir) bu grupların kendi içine kapanmalarına ve farklılıklarının 

belirginleşmesine katkı sağlamıştır (Zeynep Türkyılmaz, “Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü 

Seminerleri 2015”).  
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III. BÖLÜM: GÜÇLENME STRATEJİSİ OLARAK EĞİTİM VE PAÇAN 

ÖRNEĞİ  

Evet, ilmektir boynumdaki ama ben  

     Kimsenin kölesi değilim 

     tarantula yazdılar diye göğsümdeki yaftaya 

     tarantulaymış benim adım diyecek değilim 

     tam düşecekken tutunduğum tuğlayı 

     kendime rabb bellemeyeceğim 

     razı değilim beni tanımayan tarihe  

     beni sinesine sarmayan  

     tabiattan rıza dilenmeyeceğim.122 

 

Trabzon 1461 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır ve bu tarihten itibaren bölgenin 

siyasi ve toplumsal yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Alan çalışmasında yapılan 

görüşmelerde, görüşmecilerin bir kısmı, 1461’den önce bölgede bir manastır 

bulunduğundan sonrasında ise bu manastırın bir medreseye dönüştürüldüğünden 

bahsetmişlerdir123. Paçan/Maraşlı Köyünün merkezinde bulunan Maraşlı Osman 

 
122 İsmet Özel, “Of Not Being A Jew”, Of Not Being A Jew, İstanbul, Şule Yayınları, 2005, s.16. 

123 Osmanlı’nın ilk dönemlerinden itibaren, kazanılan bölgelerdeki dini yapıların İslami bir forma 

dönüştürülmesi politikasından bahsedebiliriz. Ö.L. Barkan’ın kolonizatör Türk dervişleri olarak 

kavramsallaştırdığı, literatürde şenlendirme olarak da geçen politikada, yeni topraklar elde edildikçe bu 

topraklarda tekkelerin kurulduğunu görüyoruz.  Osmanlı, Bursa’yı topraklarına kattığında, Uludağ’daki 

[Keşiş Dağı] manastırları bahsi geçen kolonizatör dervişler tarafından tekkelere dönüştürülmüştür. Fetihler 

ilerledikçe, elde edilen topraklara doğru kayan bu derviş grupları mutlaka bir tekke kurarak faaliyetlerine 

başlamışlar ve din ayrımı yapmaksızın bölgedeki halka yardımcı olmaya çalışmışlardır (Haşim Şahin, 

“Osmanlı’nın Kuruluşunda Dini Zümreler”, Kültür Tarih Sohbetleri, 

https://www.youtube.com/watch?v=bqVQQyGROUQ&feature=youtu.b,, (15.04.2019) ;Ömer Lütfi 

https://www.youtube.com/watch?v=bqVQQyGROUQ&feature=youtu.b
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Efendi’nin türbesinde yazdığı kadarıyla ise Paçan’a İslam, Hicri 960 (1552-1553) 

yıllarında gelmiştir. Türbedeki mezar taşında: “Of’a İslami Getirdi/ Kemalin Menbai 

Maraşlı Osman/ Ne Kutsi Kudrete Malikti Hayret/ Boyun Eğmiş İdi Bir Görmede 

Ruhban, Dokuzyüzaltmış İdi Hicri Yıllar/ O’nu Rahmetlere Garketti Rahman” 

yazmaktadır. (Saçaklızade) Maraşlı Osman Efendi’nin hikâyesi bölgede yaşayan çoğu 

kişi tarafından bilinmektedir. 1930 doğumlu Paçan/Maraşlı köyünden erkek bir 

görüşmecinin ayrıntılı olarak anlattığı diğer görüşmelerde de parça parça desteklenen bu 

hikâyeye göre; 1461’den önce buradaki manastırda bulanan üç papaz, Trabzon’un 

Osmanlı topraklarına katılmasından sonra İslam âlimleri ile bir mübahase için bölgeden 

ayrılıyorlar124. Bahsi geçen mübahaseden sonra, üç papaz Müslüman oluyor, fakat geri 

 
Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler 1. 

İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi (2),1942). 

124Hasan Umur’un,  Karakaşoğlu Ahmet Efendi’den aktardığı rivayet ise şu şekildedir: “Güya büyük Halife 

Hazreti Ömer zamanında islâm ve hıristiyan dinler arasında bir mübahase dolayısiyle Halife Ömer ile 

İstanbul İmparatoru arasında yapılan muhabere ve verilen karar üzerine Medinei Münevvereye 

gönderilecek iki hıristiyan din âliminin Trabzon’dan gönderilmeleri,  İmparator tarafından münasip 

görüldüğünden, Trabzon Kralına yazılmış, o da o zamanlarda en büyük hıristiyan din âlimlerinin bulunduğu 

Of kazasından intihap edilmelerini münasip görmüş ve İstanbula gönderirken iki âlimin büyük 

meziyetlerinden bahsederek İmparatorun dikkat nazarını çekmişti. Nihayet bu iki Of’lu din âlimi, Medineye 

Halifenin huzurlarına varınca, sade hayatını, büyük ve hudutsuz adaletini, Müslümanlar üzerine şefkat, 

kafirler üzerine mehabetini görünce mubahaseye girişmeden, meziyetlerine hayran oldukları Müslüman 

dinini tereddütsüz kabul etmişlerdi. Ancak bu durum karşısında memleketleri olan Of'a dönmeyip suyu, 

havası Of'a çok benzeyen Maraşa gelip yerleşmişlerdi. 

 Bin sene kadar sonra bu iki zatın ahfadından ve islam dini âlimlerinden iki zata-rüyalarında dedelerinin 

çıktığı Of kazası halkının Hidayeti Rabbaniyeye erişmeleri, Of’a gitmelerine bağlı bulunduğu- bildirilmiş 

olduğundan, Of’a geldiler, pek az istisnayla Of halkı islam diniyle şereflendi.  Bu iki Maraşlı âlimden birisi 

Bacan köyünde vefat edip oraya defnedildi. Diğeri memlekete dönerken Of’un daha yukarılarında vefat 

etmiştir (Hasan Umur, Of ve Of Muharebeleri, İstanbul, Güven Basımevi, 1949, s.8-9). 
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döndüklerinde tepki ile karşılaşacaklarını düşündükleri için Maraş’a Müslüman olarak 

yerleşiyorlar. Bu papazların neslinden gelen üç kişi daha sonra bölgeye tekrar gelerek 

bölgenin Müslümanlaşmasını sağlıyorlar. Bu kişilerden Maraşlı İlyas Yente’ye (bkz. Ek, 

7- Yente Türbe 1 ve 8- Yente Türbe 2), diğeri Of’a ve Osman Efendi de Paçan’a geliyor.  

Paçan’da Osman Efendi’ye eğer köyün önemli sülalelerinden Kaldabanları Müslüman 

olmaya ikna ederse yörenin tamamının da Müslüman olacağını söylüyorlar. Osman 

Efendi önce Kaldabanların evinde daha sonra da Paçan Kilisesinde namaz kılıyor. Namaz 

kılmak için girdiğinde kilise kıbleyi gösterecek şekilde dönüyor125 ve Paçan köyü 

böylelikle Müslümanlığı kabul ediyor. Köyün günümüzdeki resmi adı da Osman 

Efendi’nin Maraşlı olması sebebiyle Maraşlı olmuştur.  

Yukarıdaki anlatıya paralel olarak, Maraşlı Osman’ın Paçan yöresine geldiğinde 

gerçekten de bir manastırla karşılaşmış olması oldukça muhtemeldir. Çalışmanın önceki 

bölümlerinde, Çaykara’nın Trabzon’un diğer kesimlerine göre merkeze oldukça uzak ve 

 
125 Kilisenin kıbleyi gösterecek şekilde dönmesi anlatısı Yente’deki görüşmeciler tarafından Yente’ye gelen 

âlim Maraşlı İlyas için de söylenmiştir. Çaykara’nın İslamlaşmasına dair yaygın anlatının 

kahramanlarından biri Maraşlı Hızır İlyas’ın mezarı bu köye ait caminin bahçesinde bulunmaktadır.  

Mezarın bölge sakinleri için bir türbe niteliği taşıdığı söylenebilir. Bu kişilerin, Bayburt yoluyla geldikleri 

düşünüldüğünde ilk olarak Yente’ye gelmiş olmaları muhtemeldir (Şâkir Şevket, Trabzon Tarihi, (haz.) 

İsmail Hacıfettahoğlu, İstanbul, Kurtuba Kitap, 2013, s.96). Rivayeti bilen görüşmeciler de hem ilim olarak 

hem de yaş olarak en büyüklerinin Maraşlı İlyas olduğunu söylediler.  70 yaşlarında olan Paçanlı bir 

görüşmecim kendisi çok küçükken annesinin bir hastalığı nedeniyle, iyileşmek için,  Yente/Çayıroba’ya 

Maraşlı İlyas’ın mezarını ziyarete gittiğini belirtmiştir. Benzer bir şekilde, Yeliz Karakütük’ün 

görüşmecilerinden, Köknar köyünden 1912 doğumlu İbrahim Göral, köye yerleşimlerin yukarıdan aşağıya 

doğru gerçekleştiğini aktarır. “Buralar papazluğidi [papazların olduğu bir yerdi], Rumlar. Habu gördüğünüz 

came [cami] var ya came, eski camemuz. Bunu biz yıktuk, yaptuk ondan sonra bu came kendiliğinden 

kıbleye döndi… Müslümanlık da başladı yani.” (Yeliz Karakütük, “Romeyika’nın Türküsü”, 2009, 

https://www.youtube.com/watch?v=tChfJKpFqcc, (29.08.2019)). 

https://www.youtube.com/watch?v=tChfJKpFqcc
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rakımının yüksek olduğundan bahsedilmişti. Bununla birlikte bölge, verimli topraklar, 

düz arazi ve tarıma elverişli iklim açısından olumsuz şartlara sahiptir. Bu nedenle yöre 

sakinlerinin hayvanlarını doyurma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaları açısından sürekli 

sorun yaşadıkları söylenebilir. Meeker, bölge insanının, bu sorunları aşmak için var olan 

tüm yeteneklerini sonuna kadar kullanması gerektiği ifade eder. Bu yetenekler okuma-

yazma ve din eğitimi faaliyetleridir. Meeker’ın bu tespitine bölge insanının, coğrafya 

nedeniyle sadece yeteneklerine değil, coğrafyanın dayattığı bu koşullarla mücadele 

edebilmek için bütün strateji ve taktiklere başvurduğunu söyleyebiliriz. Bütün hayat 

coğrafya ile baş etme etrafında örgütlenir. Dinsel pratikler ise bu örgütleyişin önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır.  Yazın katılımcı gözlem yaptığım evde en ağır işlerden biri 

fındık işiydi. Fındık toplama faaliyeti; sabah başlıyor, öğlen yemeği öğle namazına göre 

ayarlanıyor ve fındık işi hava kararmaya başladığında sona eriyordu.   Fakat coğrafyanın 

zorluğu karşısında bazen dini hassasiyetlerin bile bölgede esnetildiği görülmektedir. Alan 

çalışması sırasında, aracılarımdan birinin, “Namazın kazası olur, fırsatın kazası olmaz” 

ifadesini kullanması bu konuya dair ilgimi arttırdı. Görüşmelerin birinde, 92 yaşındaki 

bir görüşmeci, çok ağır bir iş olan yaylacılık ile ilgili halk arasında ortaya çıkan bir 

tartışmayı aktardığında bu esneklik kabiliyetinin sadece sözde değil eylemde de nasıl 

gerçekleştiğini yakalama fırsatı buldum. Yaylaya giden yollar yapılmadan önce köyden 

yaylaya ve yayladan köye dönüşler oldukça zahmetliydi. Köylüler gidişleri birbirlerine 

göre ayarlıyor ve toplu halde yaylaya çıkıp dönüyorlardı. Yaylada çayırlarda kesilen otlar 

kurutulup, kışın hayvanların yemesi için köy evine taşınmaya hazır hale getirilirdi. 

Ben 1933'te 20 sefer ot getirdim oradan [Sıcakoba Yaylası] sırtımda... 

Oradan sabaha karşı çıkıyoruz geliyoruz otu buraya [Paçan/Maraşlı] 

bırakıyoruz ayakkabı yok çarıklar var.  Dereye inip çarıkları giyiyorsun 

ondan sonra Şinek'e gittin mi; Mimiloslular, Paçanlılar,  Vahtançlılar, 

Sarıkaya’ya giden Şurlular, Şinekliler büyük bir kafile oluyor çıkıyorlar. 

Kaval ile kemençe ile ağız ile oturup kızlı erkekli horon seyri var Ay 
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Meydanında tekrar ... Bu yaylada mesele olmuş bir sefer. Demiş ki hocalar: 

“Ya bu yollarda çok horon seyir oluyor.  Hocalar vaaz etsin.” Bizim cami 

de çok eski bir camidir.  Bütün köyler orada toplanmış.  Kadıoğlu Hacı 

Müftü’ye demişler ki sen vaaz et.  Bir hafta o ediyor. Bir hafta Şevket 

Efendinin babası, bir hafta Bakala İsmail Efendi. Sıra ona geliyor. “Sen vaaz 

et. Bu yolda horon seyrini kaldıralım.” Bu çıkmış, iki saat vaaz etmiş. Hiç 

buna değinmemiş. İnmiş. Demişler ona ki: “Müftü Efendi, ne rica ettik.” 

[İsmail Efendi cevap vermiş] “Ot taşımayı kaldırın. Ben horon seyrini yok 

edeceğim.” (Paçan, yaşlı, erkek)  

Dağların tepesinden daha aşağıda olan köylere inip çıkmak oldukça zahmetlidir ve horon 

insanların biraz olsun rahatlayabilmelerini, gençlerin ise işe teşvik edilmesini 

sağlamaktadır. Kadınlarla erkeklerin bir araya geldiği bu eylemler İslami açıdan hoş 

karşılanmamış olsa da coğrafyanın yarattığı zorluklara dayanmayı sağladığından 

kaldırılmamıştır.  

Coğrafya, alan çalışması esnasında da benim için tam bir mücadeleye dönüştü ve ben de 

asla kazanamayacağım bir savaşa girmek yerine tüm Çaykaralıların yaptığı gibi 

coğrafyaya tabi oldum. Çaykara’da sınırlı vaktim olduğu için bütün önceliklerimi 

görüşmelere göre ayarlıyordum, fakat yanında kaldığım Paçan’daki bağlantılarımdan 

birinin öncelikleri benimkinden farklıydı. Öncelikli olarak fındığın toplanması 

gerekiyordu ve kendisi açık bir şekilde; hava açık olduğu zaman fındığa gidilmesi 

gerektiğini, ancak yağmurlu günlerde görüşmelere gidebileceğimizi belirtti. Şehirde 

büyüdüğüm için hava muhalefeti öncelikli işlerimi yapmama bu şekilde hiç engel 

olmamıştı. Yazları köyde fındık toplamaya geldiğimde ise aileme yardım ettiğim ve 

fındık kendi işim olmadığı için coğrafyanın baskısını bu anlamda hiç hissetmemiştim. 

Köyde ve yaylada kalmaya devam ettikçe hem fındığı hem de çayırcılığı görüşmeler 

kadar işim olarak görmeye başladım. Özellikle çayırcılık sırasında yaşadığım deneyim 

coğrafyaya nasıl tabii olduğumuzu ve insanların olumsuzluklar karşında nasıl tevekkül 

ettiklerini gösterdi. Otlar kesildikten sonra kurumaları gerekiyordu ve bunun için de 
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havanın açmasına ihtiyacımız vardı. Fakat hava gün içinde bile değişiklik gösteriyordu. 

Bazen otları serip daha serme işlemi bitmeden yağmur başladığı için otları tekrar 

kaldırdığımız oluyordu. Bu, bütün otların serilip tekrar toplanması demekti ve oldukça 

yorucu, zaman alan bir işti. Havanın birkaç gün daha böyle gitmesiyle birlikte otlar da 

kurumadığı için çürümeye başlamıştı. Çok çalışmıştık, çok yorulmuştuk ve işimizin 

tamamı havanın açmasına bağlıydı. İşin kötüsü elimizde bir şey kalmayabilirdi. Bütün 

otların çürüme ihtimaline rağmen son ana kadar herkes elinden geleni yapmıştı ve yaşlılar 

asla isyan etmiyorlardı. Meeker, öğrencilerin aldıkları dini eğitim esnasında, kendilerine 

ayrılan yerde sessiz ve sakin bir şekilde beklediklerini, güneşin sıcağına katlandıklarını 

anlatır. Bu pasif davranışın sergilediklerini performansın bir parçası olduğunu ifade eder. 

Hem İmparatorluk hem de Cumhuriyet döneminde görülen bu etkinliğin, sessizliğin ve 

sakinliğin devlet otoritesinin tanınmasının ve kabul edilmesinin bir ifadesi olarak 

yorumlar. Bu bağlamda dini eğitim sadece bilgi alışverişi değil, kişinin kendini disipline 

etmesidir 126. Ben ise bu sessizliğin, sakinliğin ve pasifliğin kaynağının Müslümanlıktan 

çok öncesine dayandığını, coğrafya karşısındaki bir tevekkül ve sakinlik olduğunu 

düşünüyorum. Benim kanaatime göre, coğrafya ile aralarındaki bu ilişki hem din ile 

ilişkilerine hem de devlet ile kurdukları ilişkilere yansımıştır. Sonuç olarak, coğrafyanın 

dayattığı, dinin dayattığı ya da devletin dayattığı zor karşısında elinden gelen bütün 

strateji, taktik ve yetenekleri kullanarak tevekkül etmek bölge insanın bütün 

davranışlarını belirleyen bir şiar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Coğrafyanın dayattığı bu koşullar altında, yöre sakinlerinin okuma-yazma ve din eğitimi 

faaliyetlerini geliştirmeye Osmanlı hâkimiyeti altına girmeden çok önce başladığı 

söylenebilir.   Bu bağlamda Osmanlı öncesinde, Rumca ile öğretilen, içeriği ise Bizans 

 
126 Meeker, a.g.y., s.81.  
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Ortodoksluğu ile doldurulan bir eğitimden bahsedebiliriz127. Bu bölümde ve devamında, 

coğrafyanın dayattığı bu zorunluluktan doğan eğitim stratejisinin arkeolojisi, alan 

çalışmasından elde edilen verilerle Bizans’tan günümüze uzanan bir süreklilik ortaya 

konmaya çalışılacaktır. Yukardaki bilgilerin işaret ettiği üzere, yöredeki eğitimin 

başlangıcının, Arapça ile öğretilen Resmi İslam’dan önce Rumca bir Ortodoksluk 

olduğunu düşündüğümüzde bölgedeki ilk geçişin Osmanlının yıkılışı ve Cumhuriyetle 

birlikte Arapça-Resmi İslam’dan Türkçe-resmî ideolojiye geçiş değil Rumca- 

Ortodoksluktan eğitim dilinin Arapça-Resmi İslam’a doğru kademeli bir biçimde 

dönüşmeye başlaması olduğu görülecektir.  

 
127 Meeker, İmparatorluktan Gelen Bir Ulus, s.64; Engin Kaban, " Çaykara’da Din Eğitiminin Sosyolojik 

Boyutları", Çaykara'nın Manevi ve Kültürel Değerleri Sempozyumu-1, Eser Ofset Matbaacılık, 2002, 

s. 636. 
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A. ÇAYKARA VE PAÇAN’DA EĞİTİMİN TARİHİ  
 

Bölgedeki en eski yerleşimler yerlerinden biri olan Paçan’a İslamiyet’in gelmesi 

sonrasında, burada ve diğer köylerde din eğitiminin yayılmaya başladığını söyleyebiliriz.  

Bu duruma ek olarak,  Meeker, sadece medreselerin bulunduğu köylerdeki kişilerin 

eğitim almadığını, dağlık alanların iç kesimlerinden ve kıyı şeridinin diğer kesimlerinden 

de Of’a eğitim almaya gelen talebeler olduğunu belirtir. Bu bağlamda; medreseler, 

müderrisler ve talebeler Of için önemli bir endüstri haline gelmiştir128. Of’ta eğitim alan 

talebeler İslami İlimlerde belirli bir dereceye kadar uzmanlaşıyorlardı. Burada dikkat 

edilmesi gereken noktalardan biri; maliyeti düşük ve merkezin denetiminden uzak olan 

bu medreselerin geçmişine ve ait olduğu tabakaya bakılmaksızın herkese açık olmasıdır. 

Bu nedenle Meeker’ın yaptığı tespit bu tez açısından oldukça önemlidir: 

[medreseler] çağdaş üniversitelerin yaptığı gibi Oflu olan-olmayan pek çok 

öğrenci ihraç ediyordu. Bunların pek azı büyük şehirlerdeki prestijli 

medreselerde din eğitimine devam ediyordu. Yine pek azı İmparatorluğun 

dini kurumlarında orta ve üst düzey din görevlisi olabiliyordu. Çoğu imam 

ya da hatip olarak Anadolu'nun köy ve kasabalarına atanmayı 

bekliyordu…[Dipnot] Demek ki bir Oflu Hoca, belki de Oflu değildir. "Oflu 

 
128 Trabzon'daki İngiliz konsolosu W. G. Palgrave bölge ile ilgili olarak, "Of'taki kadar çok sayıda Molla 

ve Müftüye Anadolu'nun hiçbir yerinde rastlanmaması hayret vericidir, ayrıca böyle bir cahillik ve dar 

kafalılığa Anadolu'nun hiçbir yerinde rastlanmadığını da eklemeliyim." ifadelerini kullanmıştır (Aktaran: 

Meeker, a.g.y, s.300). 1869 yılında, Trabzon’da bulunan 615 Müslüman okulundan 191’i Of’ta 

bulunmaktadır. Yine bu dönemde Trabzon’da 397 medrese bulunmaktadır ve bu medreselerin 350’si Of 

sınırları içindedir. Bu nedenle, Trabzon genelindeki müderrislerin %80 ‘i (82 Müderris) ve tüm öğrencilerin 

%70’i (2364 öğrenci) yine Of sınırları içinde eğitime katılmışlardır. Albayrak, 1898 yılında Of’ta 

Trabzon’daki üç kütüphanenin sahip olduğu kitaptan daha fazla kitap olduğunu ifade eder. 1914 yılında ise 

Trabzon merkez dâhil vilayette 8 medrese bulunurken Of’ta bu sayı 69’dur (Haşim Albayrak, Of ve 

Çaykara, Cilt I, Ankara, Cantekin Matbaası, 1986, s.66-67). 
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Hoca" ifadesi yalnız Of yöresinde dini eğitim almış kimseye atıfta 

bulunur129.  

Daha önceki bölümde Gellner’in toplumsal tabakalaşmanın olduğu ve yönetenler ve 

yönetilenler arasında ciddi bir kültürel farka dayanan katı tarım toplumu şeması 

aktarılmıştı. Gellner’e göre tarım toplumu bahsi geçen kültürel farkın korunduğu bu 

doğrultuda da tabakalar arası geçişe de kapalı olan bir yapıya sahiptir. Eğitim yoluyla 

sınıflar arası geçiş, Gellner’e göre tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin işareti ve 

modern toplumun gerekliliğidir130. Tarım toplumu olan Osmanlının bu bölgesinde ise 

fark edileceği üzere farklı bir durum ile karşı karşıyayız. Eğitim yolu ile bulunduğu 

pozisyonlarını güçlendirme, bu küçük bölgedeki insanların çok önceden geliştirdikleri bir 

strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Of ile kıyaslandığında, geniş aile gruplarının ve 

önemli ileri gelen kişilerin olmadığı yoksul köylere ait bu insanlar131, tarım toplumunun 

onları oldukları yere sabitlemesinin önüne geçecek yolu bulmuşlardır.  Modern dönemin 

şiarı haline gelecek eğitim stratejisini, bu dönemden önce, zaten bölgenin yerlileri 

kullanıyor hatta bölge dışından gelenlere de öğretiyordu. Bu eğitimi alan kişilerin eğitim 

yoluyla kendilerini güçlendirmelerinin yanı sıra altı çizilmesi gereken diğer bir nokta 

çoğunun imam ya da hatip olarak Osmanlı’nın diğer bölgelerine atanmalarıdır. Bu 

durumun iki olası sonuç ortaya çıkardığını söyleyebiliriz: Devletin resmi ideolojisini 

aktaran devlet görevlileri olarak köy ve kasabalara hareket etmek -bu durum toprağa bağlı 

olmadan kendilerini ekonomik olarak yeniden üretmelerine olanak sağlıyordu-  ve 

Anderson’nın kavramıyla hayali cemaatlerin ortaya çıkışına katkı sağlayan,  ülkelerinde 

adeta haccı andıran idari yolculuklar yapan görevlilere benzeyen bir zümre belirtisi 

 
129 Meeker, a.g.y., s.65 

130 Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, s. 117-153.  

131 Meeker, a.g.y., s.66. 
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göstermek132. Anderson, bu görevlilerin paylaştıkları tek devlet dili üzerinden 

geliştirdikleri bağlılık ve ideolojiye işaret eder. Buradaki görevlilerin de resmi İslam 

üzerinden ortak bir dünya görüşü geliştirmeye başladıkları düşünülebilir. Anderson’ın 

bize çizdiği rota ile buradaki âlimlerin durumunu birlikte düşündüğümüzde Anderson’ın 

rotasında milliyetçilik tahayyülünün harcını dil oluştururken; bölgede –hatta Osmanlı’da- 

cemaat bağlarının temelini dinin oluşturduğunu söyleyebiliriz.  

 
132 “Tipik feodal yolculukta Soylu A’nın vârisi, babası ölünce bir adım yukarı bir adım yukarı çıkarak onun 

yerini alır. Bu çıkış unvanının onaylanması merkezle atalarının mülkü arasında yapacağı bir gidiş-dönüş 

yolculuğunu gerektirir. Yeni memur için ise işler daha karışıktır. Onun rotasını çizen ölüm değil, yetenektir. 

Önünde duran bir merkez değil bir doruktur. Yamacı eğriler çizerek tırmanır ve tepeye yaklaştıkça bu 

eğrilerin küçülüp daralacağını umar. V rütbesinde A şehrine gönderildikten sonra başkente W rütbesinde 

döneceğini umar; buradan X rütbesinden B eyaletine ilerler; C naipliğinde Y rütbesinde devam eder ve bu 

haccı başkentte Z rütbesinde son bulur. Yolculuğunda dinlenebileceğinden emin olabileceği hiçbir konak 

yoktur; bütün duraklar geçicidir. Yuvaya dönmek bir memurun isteyebileceği son şeydir; çünkü içkin bir 

değere sahip bir yuvası yoktur. Buna ek olarak yukarı doğru bir helezon gibi uzanan bu yolda hac yoldaşları 

olarak hiç işitmediği yer ve ailelerden gelen ve bir daha hiç karşılaşmamayı umduğu memur meslektaşları 

ile karşılaşır. Memurların bu yoldaşlık deneyiminden, özellikle de hepsinin tek bir devlet dilini paylaşması 

durumunda bir bağlılık bilinci (“Niçin biz…, burada… birlikteyiz?) doğar.” (Benedict Anderson, a.g.y., 

s.72).  
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Of’un geneline yayılan bu medreseler133, imparatorluğun “resmi dini” olan Sünni İslam’ı 

öğretiyor ve talebeler de bu resmi İslam’ın taşıyıcısı oluyorlardı134. Çoğu imam olarak 

köy ve kasabalara giden bu talebeler, her köyde mutlaka bir cami olduğu için 

imparatorluğun söylemini en ücra köşelere kadar götürebiliyorlardı. Aynı zamanda 

düğünlerde aracı olmak, nikâh kıymak ve cenaze namazı kıldırmak gibi toplumsal 

işlevleri yerine getirdiklerinden, gittikleri bölgelerde itibar sahibi kişilere de 

dönüşüyorlardı135. 

Trabzon’un Yarlı köyünde doğan ve ilk dini eğitimini Of yöresinden almış ve sonrasında 

İstanbul’da Beyazıt Medresesinde çalışmalarını sürdüren yerel tarihçi Hasan Umur’un 

(1880-1977) aktarımlarına göre, Of’ta verilen eğitim resmi standartları büyük ölçüde 

karşılamaktadır. Resmi müfredat; gramer (sarf), sentaks(nahiv), mantık, semantik 

(maani), retorik (beyan), hukuk (fıkıh), uygulamalı hukuk (usul-ı fıkıh), kelam, tefsir ve 

hadis konularını içermektedir. Umur, icazetini bölgede tanınan bir kişi olan Zühtü Veli 

Efendioğlu’ndan almıştı. Zühtü Veli Efendioğlu, icazetini uzun yıllar çalışarak yirmi 

sekiz yaşında almıştı. Ölümden kısa bir süre önce de otuz bir talebeyi eğitmiş ve onlara 

icazet vermişti. Talebelerinden on üçü eğitimlerini başarıyla tamamladıkları için “büyük 

icazet” belgesi almışlardı.  Büyük icazet alanlar, resmi dini kurumlara düşük rütbeli 

 
133 Meeker, Of’ta medreselerin yaygınlaşması ve sayılarındaki artışın sebebinin resmi İslam’a olan talebin 

artışı ile ilgili olduğunu belirtir. Post-klasik dönemde, Doğu Karadeniz nüfusunun önemli bir bölümü askeri 

kurumlara dâhil olmaya başlamıştır. Bu katılım ister istemez belli davranış kalıplarına uygun olarak hareket 

etmeyi zorunlu kılıyordu. Bu davranış kalıplarını belirleyen şeyin resmi İslam olduğunu göz önünde 

bulundurduğumuzda devlet kurumlarına dâhil olan kişiler ile medreseler, müderrisler ve talebeler arasında 

doğrudan bir bağlantı olması kaçınılmazdır (Meeker, a.g.y., s.67). 

134 Meeker, a.g.y., s.66. Meeker, başka İslami geleneklere bağlı çeşitli gruplar, Doğu Karadeniz kıyılarına 

gelip yerleşseler bile sonunda bu grupların da resmi İslam’a ve uygulamalarına yöneldiklerini belirtir 

(Meeker, a.g.y., s. 77).  

135 Haşim Şahin, a.g.y. 
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memurlar olarak atanabileceklerdi. Geri kalan on sekiz talebe ise sadece miras hukukunda 

uzmanlaşarak feraiz icazeti almışlardır. Feraiz icazeti alan talebeler, gittikleri kasaba ve 

köylerde; mal paylaşımı, vasiyet yazımı ve evlilik ile ilgili konularda danışmanlık 

yapabiliyorlardı136. 

Çaykara’da verilen medrese eğitiminin de Umur’un aktarımlarıyla uyumlu olduğu 

görülmektedir. Çaykara’da medrese eğitiminde ilk olarak talebeye Kuran öğretilir. Talebe 

Kuran okumasını öğrenip serbest okumaya başladığında hafızlık yapma yeteneği olanlara 

isterlerse hafızlık yaptırılır ve hafızlık bitene kadar Arapçaya başlamazlar, ancak hafızlık 

bittikten sonra Arapça eğitimine geçerler. Hafızlık yapmayacak talebeler ise Kuran 

okumayı öğrendikten sonra Arapça eğitimine başlar. Talebeler sırasıyla; sarf, nahiv, 

Arapça yazı yazma, fıkıh, hadis, tefsir ve akaid alanlarında derslerini tamamladıktan 

sonra bir törenle icazetlerini alırlar [Alan çalışmasındaki köylere ait ünlü medreseler ve 

müderrisler ekte gösterilmiştir (Ek, 1- Ünlü Medreseler ve Müderrisleri)]. 

19. Yüzyılda, Çaykara’yı da içine alan Of’ta, 193 tane sıbyan mektebi bulunmaktaydı ve 

yaklaşık 3500 öğrenci bu okullarda eğitim görmekteydi.   Aynı dönemde Of’ta 40 

medrese vardı. Bu medreselerin 20 tanesi bugünkü Çaykara ilçesi sınırları içinde 

bulunmaktaydı ve Çaykara’daki medreseler 1400 öğrenciyi barındırmaktaydı. 1914 

yılında ise, günümüz Çaykara sınırları içinde bulunan 18 medresede 627 öğrenci eğitim 

görmekteydi [Bu çalışmada geçen köylerde bulunan 1888 ve 1914 yıllarındaki medreseler 

ve öğrenci sayları ekte gösterilmiştir. (Ek, 2- 1888 Yılındaki Medreseler ve Talebeler)]. 

 1888 yılına gelindiğinde, alan çalışması yapılan hemen her köyde medrese olduğunu 

görmekteyiz. Yukarıdaki bilgiler ışığında bu köylerde yetişen talebelerin en başarılıların 

resmi dini kurumlara girdiğini, diğerlerinin ise köylerde evlilik ve miras hukuku gibi 

 
136 Meeker, a.g.y., s.67-69.  
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konularda danışmanlık yapabildiğini göz önüne aldığımızda köylülerin eğitim yoluyla 

bulundukları konumları iyileştirme stratejilerinin tablodaki en eski köy olan Paçan’dan 

başlayarak zamanla diğer köylere yayılarak da devam ettiğini ve buranın bir eğitim 

merkezi olduğunu görüyoruz. 1908 yılında Trabzon’da vali danışmanı olan Faik Hurşid 

Günday, Of’taki yerel guruplar arasında silahlı çatışmaya neden olabilecek bir olayı 

çözmek için görevlendirildiğinde, bölgede yetmiş medresenin bulunduğunu ve hemen 

hemen herkesin burada talebe olduğunu belirtmiştir137. 

1877 yılında yayımlanan Trabzon Tarihi’nde Şakir Şevket, bölge ile ilgili olarak, 

“[o]ranın ahalisi hala Rum lisanıyla tekellüm eder ve Türkçe bilmeyen talebeye dersleri 

Rumca takrir ve ta’rif ederler.” tespitine yer vermiştir138. 20. yüzyılın başında Osmanlı 

belgelerinde Oflu hocaların eğitimleri üzerine tartışmalar olduğu görülmektedir. Maçka 

ile ilgili bir raporda, Oflu hocaların buraya gelerek eğitim verdikleri, bu hocaların Türkçe 

konusunda sorunlu oldukları ve bu nedenle de eğitimi Rumca verdiklerinden 

bahsedilmektedir. Bunun sonucunda çocukların Türkçe konuşamadıklarından şikâyet 

edilmektedir. Raporda çözüm olarak bölgeye tekrar para gönderilmesi, cami ve okul 

yaptırılması önerilmektedir139. Osmanlı son dönemi ile birlikte dil meselesi önemi artan 

bir şekilde devletin gündemine girmiştir. Öyle ki devlet yurttaşların sayımında anadili 

önemli temel bir ayrım noktası olarak görmeye başlayacak ve bu durum elbette 

Cumhuriyet döneminde de devam edecektir140. Dil politikalarının uygulanacağı en önemli 

 
137 Meeker, a.g.y., s.310-312.  

138 Şevket, a.g.y., s.96. 

139 Türkyılmaz, Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları.  

140 Uluslararası İstatistik Kongresi ve Birleşmiş Milletler İstatistik Komitesi’nin nüfus sayımlarında 

sorulacak sorulardaki ortak önerileri olan; “Anadili nedir?”, “Anadilinden başka konuştuğu dil nedir?” ve 

“Dini nedir?” soruları 1985 yılına kadar yapılan sayımlarda Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
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kurumlardan biri olarak okullar da Osmanlı’nın son döneminde modernleşme hareketinin 

bir parçasını oluşturmuştur. 

1913 yılına gelindiğinde, Çaykara’da modern anlamda ilkokulların açılmaya başlandığını 

görüyoruz. Çaykara’daki modern okulların açılış tarihi düşünüldüğünde, merkezin,  

anadil üzerinden bölgedeki modern okul ihtiyacına dair böyle bir bilgisi olduğu göz 

önünde tutulmalıdır. 1913 yılında, Çaykara sınırları içinde üç ilkokul bulunmaktadır.  

Çaykara (Kadahor), Maraşlı (Nefs-i Paçan) ve Taşkıran (Coroş) Cumhuriyet öncesi ilk 

modern okullardır141. Rumcanın konuşma oranları ve dil- eğitim ilişkisi göz önünde 

bulundurulduğunda ilk modern okullardan birinin Paçan’da açılması oldukça manidardır. 

Çaykara/ Kadahor’un da bir merkez olduğu ve Rumca konuşma oranının orada da az 

olduğunu düşündüğümüzde Rumcanın bu bölgelere oranla yoğun olduğu 

Taşkıran/Coroş’un durumunun açıklanması gerekmektedir. Sarı, Cumhuriyet öncesinde 

modern anlamda eğitim veren kurumlar arasında Taşkıran İlkokulunu sayıyorsa da bu 

okulla ilgili herhangi bir belgenin olmadığını da eklemektedir. Okulla ilgili herhangi bir 

veri bulunmaması, Sarı’nın anlatımının kesinlikten uzak oluşu ve bu teze kaynaklık eden 

alan çalışmasın esnasında Taşkıran/Coroş’a dair böyle bir veri elde edilememesi 

nedeniyle 1913 yılında Kadahor/Çaykara ve Paçan bölgenin ilk modern okulları olarak 

esas alınacaktır142. 

 
kullanılmıştır (Fuat Dündar, Türkiye'de Nüfus Sayımında Azınlıklar, İstanbul, Çivi Yazıları, 2000, s.27, 

36.). 

141 Sarı, “Tarihi Süreçte Eğitim Öğretim”, s. 129. 

142 Sarı’nın Taşkıran (Coroş) İlkokulu ile ilgili aktarımı tam olarak şu şekildedir: “Cumhuriyet öncesinde 

bölgede modern anlamda eğitim veren ilkokullardan biri de, Taşkıran (Coroş) İlkokulu'dur. 1913 yılında 

medreselerin ıslahı çalışmaları çerçevesinde medreseden okula dönüştüğü sanılmaktadır. Bu okulun 

Cumhuriyet öncesi tarihine ait herhangi bir belgeye ulaşmak mümkün olmamıştır. Ancak, yöre halkı, 

Cumhuriyet öncesi dönemlerde Taşkıran'da rüştiye düzeyinde eğitim veren bir okulun varlığından söz 
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Ekte aktarıldığı üzere, eskiden kendisine bağlı olan köylerle bir bütün olarak 

değerlendirdiğimizde, 1888 yılında, Mimilos- Müftüzade Mustafa Efendi Medresesi ve 

Paçan- Hacı Salih Efendi Medresesi Paçan’daydı ve 130 öğrenci bu medreselerde eğitim 

görmekteydi. Cumhuriyet öncesinde önemli bir okul konumunda bulunan, Maraşlı 

İlkokulu ise 1913 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bu ilkokul, kendisi de Paçan’da 

doğmuş olan Of müftüsü Kadıoğlu Mehmet Bahattin Efendi'nin Cemal ve Celal adındaki 

oğulları tarafından medresenin dersliklerinde üç sınıflı özel bir okul olarak açılmıştır. Bu 

kişiler okulda gönüllü olarak öğretmenlik yapmışlar ve aynı zamanda okulun bütün 

giderlerini karşılamışlardır 143.  

1914 yılında Trabzon (Merkez), Akçaabat, Of ve Sürmene’yi içine alan bölgedeki toplam 

medrese sayısı 149’dur.  Bu medreselerde, 4664 talebe eğitim görüyordu. Bu 

medreselerin 69’u Of bölgesinde bulunmaktaydı ve talebe sayısı 1482 idi. Of’taki 

medreselerin 28’i ise Çaykara Medreseleridir. Bu medreseler de ise 805 talebe eğitim 

görmekteydi144. Alan çalışması yapılan köylerdeki 1914 yılındaki medrese ve talebe 

sayıları ayrı ayrı ekte gösterilmiştir (Ek, 3- 1914 [1330] Yılındaki Medreseler ve 

Talebeler). 1914 yılındaki medreseler ve öğrenci sayılarını gösteren ekteki tabloya 

baktığımızda, 1888 yılında bölgenin en fazla öğrenci sayısına sahip köylerinden biri olan 

Paçan’ın öğrenci sayısının beşe düştüğünü görüyoruz. Bölgede eğitimin Paçan’da 

 
etmektedir. Çok büyük bir olasılıkla Taşkıran İlkokulu ünlü din bilgini Zilik Muhammet Efendi'nin 

medresesinin ilkokula dönüştürülmesi esnasında 6 yıllık bir okul olarak planlanmıştır. 6 yıllık ilkokulların 

ders programları, rüştiyelerin ders programlarıyla benzerlik gösterdiği için yöre halkı bu okulu rüştiye 

olarak anımsamaktadır. İşgal yıllarında Taşkıran medreseleri yandığı için Taşkıran İlkokulu uzun bir dönem 

hizmet dışı kalmıştır." (Sarı, a.g.y., s.130). 

143 Sarı, a.g.y., s.130,133. 

144 Sadık Albayrak, "1914 yılında Trabzon Medreseleri ve Çaykara'da İlmi Hayat" ,Çaykara'nın Manevi 

ve Kültürel Değerleri Sempozyumu-1,Eser Ofset Matbaacılık, 2002, s.304-313.  
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başladığını ve diğer köylere de buradan yayıldığını düşündüğümüzde, bu sayı ancak 1913 

yılında faaliyetlerine başlayan ilkokul ile anlamlı hale gelecektir. Burada Paçan’ın daha 

önce kullanmış olduğu eğitim stratejisini ve “modernleşme” hamlesini tekrar ettiğini ve 

kendisini daha sonraki yıllarda çevre köylerden ayıracak özelliklerin temelini attığını 

düşünüyorum. Köyün daha önce yetiştirmiş olduğu Kadıoğlu Mehmet Bahattin Efendi, 

Of Müftüsü olarak devlet kurumlarında yerini almış ve çocukları da Paçan’a dönemin 

modern eğitimini getirmişlerdir. Bu özel okulun açılması ile de Paçan’daki talebelerin 

çoğunun bu okula gittiğini düşünebiliriz.  Bu iddia doğrultusunda, bölgedeki medreselerin 

çoğu (sayılarını Paçan Medresesi ile kıyasladığımızda) var olan eğitimlerine devam 

ederken Paçan dönemin koşullarına uygun olarak yenilenme hamlelerine başlamıştır. (Ek, 

4-Alan Çalışmasındaki Köy İlkokullarının Açılış Tarihleri) 

1916 yılında Cemal ve Celal Kadızade’nin Doğu Cephesi’nde savaşa katılmaları ve 

burada yaşamlarını yitirmeleri sonucunda okul, halkın öğretmenlerin ücretlerini ve 

okulun diğer masraflarını üstlenmeleri sayesinde 1930 yılına kadar öğretime devam 

edebilmiştir145.  Kendisi de öğretmen olan, 1932 doğumlu Paçanlı bir erkek görüşmeci 

1923 yılında Paçan İlkokulu’nun hem Arapça hem de Türkçe eğitim verdiğinden 

bahsetmiş; Ahmet N. Gürsoy da kendisi ile yapılan görüşmede Cumhuriyet ile birlikte 

“yeni yazıya dönüldüğünü” belirtmiştir. Bu durum yukarıda iddia ettiğim üzere, Paçan’ın 

modern dönemin gereklerine adapte olmaya çalıştığının bir göstergesidir.  1930’da 

ödenek bulamadığı için kapanan okulun146 tekrar açılması için köylü, 1939 yılında valiye 

müracaat etmiş ve Trabzon Belediyesi Encümen üyeleri Mustafa Sıtkı Cansız ve Fatma 

Zehra Saral’ın da desteğiyle okul tekrar eğitime açılmıştır. Okulun ikinci açılışında 

köylüler kız çocuklarını da okula göndermeyi taahhüt etmişler ve 1939-40 ders yılında 

 
145 Sarı, a.g.y., s.130.  

146 Ahmet N. Gürsoy, kendisi ile yapılan görüşmede okulun 1933’te kapandığını söylemiştir.  
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Maraşlı İlkokuluna eşit sayıda kız ve oğlan kaydolmuştur147. Alan çalışmasında yapılan 

görüşmelerde de sadece bu köyde 65 yaş ve üzeri kadınların çoğunlukla ilkokul eğitimi 

aldığı tespit edilmiştir.  1944-45 ders yılında, Ahmet Nurettin Gürsoy, Maraşlı 

İlkokulu’nda başöğretmen olarak göreve gelmiş ve “çekirdek” köy uygulamasını 

başlatmıştır. Daha sonra Şahinkaya İlkokulu’nda da sürdürülen bu uygulamada, 

ilkokullar köy enstitülerinin daha alt aşamadaki çekirdek örnekleri gibi faaliyet 

göstermektedirler. Bu ilkokullarda öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı tarım 

dersleri ve değişik alanlarda beceri kazanabilmeleri için işliklerde meslek eğitimi 

verilmiştir148.  

Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ulusal 

ilke ve amaçlar doğrultusunda şekillenecek merkezi bir eğitim sistemini hedeflemiştir. 

Bu ilke ve amaçlar etrafında oluşturulacak müfredat ve eğitim kurumları için yeterli –

topluluk üzerinde nüfuzunu arttıracak yol, bina ve binaların inşasında çalışacak personel, 

eğitim teknolojileri vs. gibi- altyapısal iktidara sahip olmayan yönetim, vergi dolayımıyla 

değil doğrudan halkın emeğiyle bu kurumları oluşturmaya çalışmıştır. 1924 yılında 442 

sayılı Köy Kanunu yürürlüğe girmiş ve her köy kendi okulunu yapmakla yükümlü 

kılınmıştır. İmece usulü yapılacak olan bu okular için, 18-50 yaş arasındaki nüfus imece 

yasası kapsamına alınmıştır. Eğitime yönelik yatırımları desteklemek için de ayrıca 1925 

yılında 616 sayılı Mektep Vergisi Yasası ve 1927 yılında Maarif Vergisi koyulmuş ve 

1935 yılında, köylerde ilköğretim seferberliği başlatılmıştır149. Paçan’ın eğitim tarihini ve 

ekteki tabloda verilen ilkokulların açılış tarihlerini dikkate aldığımızda, 1935 yılındaki 

 
147 A.g.y., s.130-133. 

148 A.g.y., s.135-136. 

149 "1926 yılında çıkarılan 789 sayılı Eğitim Kurumlarına Ait Kanunla kentlerde, büyük yerleşim 

birimlerindeki okullarda eğitim beş yıl, köy okullarında üç yıl olarak belirlendi. 1939 yılında l. Milli Eğitim 

Şurası, ayrım yapmaksızın ilkokullarda eğitim süresini beş yıl olarak belirledi." (A.g.y., s.131-132). 
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eğitim seferberliğine kadar sadece Çaykara ve Paçan/Maraşlı’da eğitim faaliyetlerinin 

sürdüğünü görüyoruz. Paçan/Maraşlı’dan sonra ilk ilkokul 22 yıl sonra Uzungöl’de 

açılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri Paçan’daki okulun 

yukarıdan bir dayatma ile değil halkın iradesi ile eğitimi sürdürdüğüdür. Diğer bir husus 

ise okulun Paçan’da olması ile Paçan sakinlerinin Türkçe konuşma oranlarının diğer 

köylere göre hızla artmaya başlamasıdır. Kendi köylerinde okul açılana kadar 

Gorgoras/Eğridere ve Anaso/Çambaşı’dan öğrenciler Paçan’a okumaya gelmiştir. 1931 

doğumlu ilkokulu Paçan’da okuyan bir görüşmeci, kendi döneminde okulda 190 talebe 

olduğunu ve bir öğretmenin bu talebelerle ilgilendiğini ifade etmiştir. Buna rağmen 

eğitim süreci ve iş yaşamı ile ilgili olarak aktarımları Paçan Köyünü anlamamız açısından 

aydınlatıcıdır:  

 Ben ilkokul mezunu idum hacan gittum Ankara'ya…Benimla beraber 

imtihana girenler hiçbiri kazanamadı ben kazandım…O zamanki 

öğretmenler öyle bir okuttu ki ortaokul mezunu iduk. Ben buradan 

Ankara'ya gittum. İlkokulda idum. Memur oldum, ortaokulu bitirdum, liseyi 

bitirdum, emekli oldum geldim buraya (Paçan, 86 yaşında, Erkek) 150. 

Alan çalışmasında, köylülerin 1939 yılındaki taahhütlerini gerçekleştirdikleri 

anlaşılmıştır. 80 yaş ve üzeri Paçanlı görüşmecilerin tamamı, diğer köylerden farklı 

olarak, ilkokula gitmişlerdir. Özellikle bu yaş grubundaki kadınların, o dönem ilkokul 

eğitimi almaları Paçan’da Rumcanın aktarımının zayıflamasında önemli ölçüde etkili 

olmuştur. Kültür aktarımının dil aracılığıyla gerçekleştiğini ve Cumhuriyetin 

politikalarında “milletin anası” olarak yer alan kadınların, yine kültürün aktarılmasındaki 

rollerini göz önünde bulundurduğumuzda; yerel-İslami öğeleri barındıran, 

 
150 1973 yılında Gökçeada’ya gidenler, bir belgesel için yapılan görüşmelerde, Çaykara’daki eğitimi 

imkânlarını Gökçeada’da bulamadıkları için çocuklarının okullaşma oranının ciddi ölçüde düştüğünden 

şikâyet etmişlerdir (Zühre Saral Gökağaç (Yapımcı Yönetmen), “Bir Ada İki Göç”,  

https://www.youtube.com/watch?v=-f4OiQ4jc04, (5.08.2019)).  

https://www.youtube.com/watch?v=-f4OiQ4jc04
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Rumca/Türkçe/Arapça gerçekleştirilen bir kültür aktarımının yerini Cumhuriyet 

politikaları ile inşa edilen ve sadece Türkçe ile aktarılan bir ulus kültürünün almaya 

başladığını söyleyebiliriz151.  Bu yaş grubundan, Paçan’da ilkokula gitmiş bir kadın 

görüşmeci o dönemde okulda Rumca konuşmanın yasak olduğunu söylemiştir.  Bu 

görüşmeci, daha ileriki yaşlarında, çocuklarının evde Rumca konuşmalarının, bu dilin ve 

şivenin köylü dili ve şivesi olduğu gerekçesiyle önüne geçmiş ve çocukların 

konuşmalarını sürekli düzeltmiştir. 

 Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk ‘ta şu önemli soruyu sorar: Ulusçuluk çağına geçişte, 

özellikle sanayi toplumu ile birlikte, meydana gelen gelişmeler toplum ve üyeleri için ne 

gibi anlamlar taşımaktadır?  

Artık çoğunluk açısından bireylerin iş bulabilmeleri, onur, güvenlik ve öz 

saygıları aldıkları eğitime bağlıdır; eğitim gördükleri kültürün sınırları da 

artık içinde manen ve meslekî açıdan soluk alabilecekleri bir dünyanın 

sınırları haline gelmiştir. Bir insanın eğitimi artık onun en değerli yatırımı 

sayılmakta ve sonuçta kendisine bir kimlik kazandırmaktadır. Aksini iddia 

etse bile modern insan bir kral, ülke veya dine değil, bir kültüre sadakat 

göstermektedir. Ayrıca, genel anlamıyla kullanırsak, hadım edilmiş sayılır. 

Yani Memlûkların içinde bulundukları durum evrenselleşmiştir. Modern 

insan artık bir akrabalık grubuna bağlı değildir. Kendisiyle bir anonim 

kültür topluluğu arasına giren önemli bir bağ da kalmamıştır152. 

Paçan köylerini, Gellner’in teorisi ile birlikte düşündüğümüzde, köy sakinlerinin eğitimi 

uzun süredir tam da Gellner’in anlattığı anlamda kavradığını, yerel ile olan bağlarından 

uzaklaşarak eğitim ile aktarılan üst kültürle bağ kurduklarını söyleyebiliriz. Kurulan bu 

 
151 Kudret Emiroğlu ve Suavi Aydın, Antropoloji Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2003, s. 522; 

Ayşe Durakbaşa, “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist 

Kadın Kimliği ve “Münevver Erkekler”, 75 yılda kadınlar ve erkekler, (ed.) Ayşe Berktay Hacımirazoğlu, 

İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları,1998, s.41. 

152 Gellner, A.g.y., s.74.  
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bağın sonuçlarını, yani eğitimin onların en değerli yatırımı olduğunu kendi hayatlarında 

da birebir deneyimledikleri için bu üst kültürü taşımakla kalmamış, bu kültürün (hem 

resmi İslam’ın hem de Türklüğün) aktarıcısı ve savunucusu olmuşlardır. Eğitim ve 

meslek ile ilgili sorulara, görüşmecilerin, kendileri ve birinci derece yakın akrabaları ile 

ilgili verdikleri cevaplarda, 18-35 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin tamamının 

üniversite öğrencisi ya da mezunu olduğunu görüyoruz. 35-65 yaş aralığındaki 

görüşmecilerin ise tamamı devlet memurudur. 65 yaş ve üzeri görüşmecilerde ise cinsiyet 

belirleyici bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi bu yaş 

grubundaki kadınların çoğunluğu ilkokul eğitimi almışken, erkeklerin büyük bir 

çoğunluğu memur, öğretmen, imam ya da hafızdır.  

Paçan/Maraşlı’da eğitim o denli merkezdedir ki görüşmelerin birinde kendisi öğretmen 

olan bir görüşmeciye çocuklarının eğitim durumunu sorduğumda “çok şükür son 

çocuğum da üniversiteyi bitirdi” cevabını aldım. Genç kadın görüşmecilerimden biri de, 

Paçanlı olan annesinin, kendisi çalışmak istemesine hatta mezun olduğunda da hemen 

hemen aynı parayı kazanacak olmasına rağmen, annesinin üniversite okuması 

konusundaki ısrarından yakınıyordu.  Eğitim, bölge insanın yazdığı şiirlere bile konu 

olmuştur: “Orda bismillah deyip başladım elif be’ye/İlk bilim azığını orada koydum 

heybeye /Orda yazdım ilk önce türkümü Habibe’ye /Onunçün çok severim doğduğum 

köy Paçan’ı” 153 

Çalışmanın başlangıcında, araştırmanın temel sorunsallarından birinin, Paçan ve 

Anaso/Çambaşı köylerinin gelecek kuşaklara Rumca aktarımlarının farklı olmasının 

nedenleri olduğu belirtilmişti. Bu sorunun akla gelmesinin en belirgin sebeplerinden biri, 

 
153  Numan Sabit Osmançelebioğlu, “Doğduğum Köy”, Hasan Hüsnü Durgun, İsmail Sarı ve Orhan Durgun 

(haz.), Geçmişten Geleceğe Çaykara, İstanbul, Çaykara Dernek Pazarı Kültür Yardımlaşma Cemiyeti, s. 

483. 
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başlangıçta verilen haritadan ve köylerin Çaykara ile olan mesafesinin gösterildiği 

tablodan anlaşılacağı üzere köylerin komşu olmalarına ve aralarındaki mesafenin 

kısalığına (3 km) rağmen böyle bir farklılığın ortaya çıkmış olmasıdır. Arazinin yapısı 

nedeniyle köylerin kapalı birimler olması zaten genel olarak Çaykara’da Rumca 

konuşmadaki lehçe farkları, kültürel farklılıklar ve iş kollarına katılımdaki değişiklikler 

gibi farklılıkların görülmesine sebep olmuştur. Bu durumun yanı sıra bu iki köydeki 

farklılığın neden dil aktarımı konusunda ortaya çıktığını anlayabilmemiz için iki köyü 

belirli açılardan karşılaştırmamız gerekmektedir.  

Trabzon bölgesi Osmanlı topraklarına katıldığında bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden 

biri Paçan’dı. Bu nedenle 1486 yılına ait kayıtlarda Paçan’ı görebiliyoruz. Bununla 

birlikte Anaso bu isimle ve ayrı bir birim olarak ancak 1876 yılında Trabzon Vilayet 

Salnamesinde kayıtlara geçmiştir.  Konum olarak Paçan köylerinden daha yukarıda 

bulunan Anaso’da 1888 yılında, Anaso-Abdulkerimzade Mehmet Efendi Medresesi ve 

Anaso-mezraı- Mehmet Efendi Medresesi bulunmakta ve 90 talebe bu medreselerde 

eğitim görmekteydi. Paçan’ı ise mezrası Coroş ile birlikte düşündüğümüzde talebe 

sayısının 190 olduğunu görüyoruz. 1914 yılında ise, Anaso’da medrese eğitimi devam 

ederken Paçan’da, 1913 yılında modern anlamda bir eğitimin başladığını görmekteyiz. 

Anaso’daki ilkokul ise, Paçan’dan 32 yıl sonra 1945 yılında açılmıştır. Modernleşme 

faaliyetlerinin Paçan’a göre geriden geliyor oluşu da köyün ekonomik yapısını ve 

sakinlerinin eğitim seviyelerini önemli ölçüde etkilemiştir. Eğitim ve meslek sorularına, 

bu köydeki görüşmecilerin, kendileri ve birinci derece yakın akrabaları ile ilgili verdikleri 

cevaplarda, 18-35 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin lise ya da üniversite mezunu 

olduğu görülmektedir. 35-65 yaş aralığındaki kadın görüşmecilerin bir kısmı hiç okula 

gitmemiştir. Bu gruptaki kadınların arasında bir memur varken dışarıda çalışan diğer 

kadınlar ise çoğunlukla özel sektörde çalışmaktadır. Bu gruptaki erkekler de kadın 

görüşmecilerle benzer bir şekilde, çoğunlukla özel sektörde çalışmaktadır.  65 yaş ve 
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üzeri kadın görüşmecilerin hiçbiri ilkokula gitmemiş, çoğu okuma yazmayı sonradan 

öğrenmiştir. Bu gruptaki erkeklerin ise önemli bir kısmı köylerinden çıkarak (şehir dışı 

ya da yurtdışı) özel sektörde çalışmıştır. Eğitim ve çoğunlukla buna bağlı olan statü ile 

ilgili bu veriler, köylerin, hem kendilerine yönelik bakışlarını hem de karşılıklı ilişkilerini 

önemli ölçüde belirlemiştir. Eğitim ve statünün köylerin/köy sakinlerinin kendilerini 

kuruş biçimlerini ve bu durumun milliyetçilikle ilişkisi sonraki iki alt bölümde ayrıntılı 

olarak açıklanmaya çalışılacaktır. Bu bölümü bitirmeden önce ise, sayılan iki değişkenin 

köylerin birbirleri ile ilişkisini nasıl etkilediğine değinmek faydalı olabilir. 

Rumca konuşmak, özellikle Paçan/ Maraşlı ve Anaso/Çambaşı arasında son 20 yıla kadar 

modern/modern olmayan ve merkez/dağlılık ilişkisinin göstereni olarak kurulmaktaydı. 

Eğitimli ve Türkçeyi düzgün konuşan- bu aynı zamanda Rumcayı terk etmek anlamına 

da geliyordu çünkü iki dilli olmak Türkçe şiveyi etkileyen bir durumdu- Paçan/Maraşlı 

halkının devlete kurumlarına eklemlenerek refah seviyesini artırması iki köy arasındaki 

insanların ilişkisine de yansımıştı. Annesi Paçan/Maraşlı babası Anaso/Çambaşı 

köyünden olan görüşmecim, orta yaşlı Anaso/Çambaşı’lı bir görüşmeci ile ilgili şunları 

söylemektedir: 

Şimdi bunların yaş döneminde Rumca biraz yobaz dili gibi oldu. Hani sanki 

kültürlerini geliştirmemiş, Türkçeyi şey yapmamış gibi küçük görünürdüler. 

Onun için anneler babalar bu sefer başladılar ki “Rumcayı konuşmayın 

Türkçe ’ye devam edin” demeye (Anaso, orta yaş, kadın) 154. 

 

Burada dil, farklılığın belirginliğini gösteren bir nişan olmakla birlikte, bu işaretin ve 

görüşmecilerin kendi ifadeleri olan modern ve dağlı kelimelerinin altını dolduran şey 

 
154 Buna benzer bir durumu Şur/Şahinkaya’dan bir görüşmeci Şinek/Ataköy ile olan ilişkileri ile ilgili olarak 

anlatmış ve sınır komşularının kendilerine Rum demediklerini fakat Rumcayı küçük gördüklerini ifade 

etmiştir.  
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Paçanlıların modern bir strateji olarak eğitimi kullanmaları, buna bağlı olarak kendilerini 

güçlendirmeleri, böylelikle devlete eklemlenmeleri ve Anaso/Çambaşı karşısında devleti 

yani merkezi temsil etmeleridir.  Bu nedenle görüşmelerde, okulda Rumca konuşulmasına 

dair sorulan sorularda, Çambaşı/Anasolu görüşmeciler öğrenci olarak deneyimlerini 

anlatırlarken Paçanlı görüşmeciler –özellikle öğretmen olanlar- genellikle Rumca 

konuşan ötekinin deneyimlerini aktarmışlardır.  Bu bağlamda Paçanlılar, düşünsel olarak 

komşularıyla aralarına mesafe koymuşlar ve merkezle yakınlaşmışlardır.  Bu pratiğin 

tarihselliği ve köyün kendini kuruş biçimindeki etkisi bir sonraki bölümde tartışılacaktır. 

 

B. DİN VE MİLLİYETÇİLİK: MAKBUL TEBAADAN MAKBUL VATANDAŞA  

     Susmak bilmiyordu tepemizde ses, saklı ve açık: 

     Tamamla çabuk! Çabuk bitir! Hadisene! 

     Sese bühtan etmedi aramızdan hiçbiri 

     değil mi ki hepimiz  

     işaretli ve yarım  

     dünyaya sarkık.155 

 

Milliyetçilik literatüründe, milletlerin ne zaman ortaya çıktığı tartışması, literatürü kendi 

içinde taraftarlara ayırmıştır. Tartışmanın neresinde duruyor olursak olalım156, modernite 

olarak kavramsallaştırılan dönemin milletleri geriye döndürülemeyecek bir şekilde 

değiştirdiği genel olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda da din, modernitenin temel 

ayaklarından biri olan bilimsel devrim ve aydınlanma ile zayıflamaya başlamıştır. 

 
155 İsmet Özel, Bir Yusuf Masalı, İstanbul, Şule Yayınları, 2010, s.37.  

156 Özkırımlı’nın sınıflandırmasında, ilkçi yaklaşım olarak karşımıza çıkan düşünceyi bunun dışında 

bırakıyorum. Zaten Özkırımlı da literatür açısından bu yaklaşımın artık rağbet görmediğini belirtmektedir 

(Özkırımlı, a.g.y., s.95). 
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Dünyayı açıklayan ve ölümlü olan insanın sonluluğunu teskin eden dinin zayıflaması 

kişilerin seküler dünyada başka bir şey/şeylere tutunmalarına neden olmuştur. Bu teskin 

ihtiyacını gideren en önemli devalardan biri, kendisinden önce de var olan, sonra da var 

olacak ve kendisinin de bir parçası olduğu ulusa tutunmaktır157. Böylelikle din, devletin 

meşruiyet zemini olmaktan çıkmış; halkın yönetime katılmasını sağlayan 

cumhuriyet/demokrasi yani ulusun bizatihi kendisi ise zemine yerleşmiştir. Bu yeni 

durumda, din ve ulus ilk elde devamlılık tezleri üzerinden değil, kopuş üzerinden 

anlaşılmaya çalışılmıştır. Gellner için sanayi devrimi, önemli bir değişimi temsil ederken; 

Anderson, milletin ihtiyaç duyduğu tarihsel ve coğrafi yeri, din ve hanedanlığın gerileyişi 

ile elde ettiğini belirtmiştir158. Bu alan çalışmasında, genel olarak, süreklilikler takip 

edilmeye çalışıldığından din ve milliyetçilik arasındaki bağlar üzerine düşünülecektir. 

Modernist tezin en önemli temsilcilerinden Gellner bile aslında bu ilişkiye dikkatimizi 

çekmiştir.  

Bir kitapla kuvvetlendirilmiş ve özel bir personelle desteklenen büyük 

dinler her zaman olmasa bile bazen, kültür-dininden kültür-

devletine geçişte sanayi dünyasında yeni kollektif kimliğin temeli haline 

gelirler. Böylece, tarım dünyasında, üstkültür alt-kültürlerle bir arada yaşar 

ve kendisini destekleyecek bir kiliseye ya da dini bir loncaya ihtiyaç duyar. 

Sanayi toplumlarında üst-kültürler yaşamaya devam ederler ancak kiliseye 

değil devlete ihtiyaçları vardır, ve her birinin ayrı bir devlete ihtiyacı 

vardır. Bunu, ulusçuluk çağının doğuşunu özetlemenin bir biçimi olarak 

görebiliriz. 159 

Bazı düşünürler ise kopuş tezini genelleştirmek yerine, koşullar üzerinden meseleyi 

değerlendirerek; Polonya, Ermenistan, İran ve İsrail gibi örneklerde milliyetçiliğin dinin 

 
157 Anderson, a.g.y., 25-26.  

158 Anderson, a.g.y., s.26-37.  

159 Gellner, a.g.y., s.131. 
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yerini almadığını hatta ikisinin birlikte hareket ettiğini ve dinin milli bilincin önemli bir 

parçası olmayı sürdürdüğünü belirtirler160.  Buna paralel olarak, Anadolu’nun Müslüman 

halkının da 20. Yüzyılın başında kendisini Türk olarak tahayyül etmediğini görüyoruz.  

Lewis, Türkiye Cumhuriyeti’nin de laik bir politika benimsemesine rağmen 

imparatorluğa benzer bir biçimde Müslümanı Türk ile gayrimüslimi de gayri Türk ile bir 

tuttuğunu ifade eder161. Barış Ünlü de bu iddia ile bağlantılı olarak Türk ulusunun 

Müslüman milletinin içinden yaratıldığını yazar. Ortak çıkarlar ve duygulara dayanan 

Müslüman milleti; savaşlar, kanlı mücadeleler ve katliamlar üzerine yükselmiştir. 

Müslüman milleti, her kesimden gelen Müslümanların katılımı ile oluşan Müslümanlık 

Sözleşmesi çerçevesinde şekillenmiştir. Ünlü, sözleşme metaforu ile hem imparatorluk 

hem de cumhuriyet dönemlerinde milleti, yönetenlerin tahayyüllünden ibaret olmaktan 

çıkarmaya çalışır ve bu bağlamda “Türk ulusunun oluşum sürecine, büyük ölçüde 

kendiliğinden oluşan Müslüman milletinin yatay dinamikleri ile o yataylık içinde oluşan 

yeni Türk devletinin yukarıdan aşağı dayattığı özelliklerin bir sentezi olarak 

bakılabileceğini” düşünür. Dolayısıyla “Türk ulusu Müslüman milletinin; Türklük 

Müslümanlığın; Türklük Sözleşmesi ise Müslümanlık Sözleşmesi'nin içinden” 

yaratılmıştır162. Müslümanlık Sözleşmesi’nden Türklük Sözleşmesine geçişteki en 

önemli figür olan Mustafa Kemal, Millî Mücadele döneminde Müslümanları, 

Müslümanlık sözleşmesi ile bir araya getirebilmiştir. Erzurum ve Sivas kongrelerinde 

sadece Müslümanlar arasından seçilen temsilciler toplanmış; Mustafa Kemal 

konuşmalarında düzenli olarak İslam kardeşliğinden ve Müslümanların ortak 

 
160 Smith’e göre dinler, milliyetçiliğin kullandığı mit ve sembollere kaynaklık ederler (Özkırımlı, a.g.y., 

s.178-179.). 

161 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, Ankara, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, 1993, s.354. 

162 Ünlü, a.g.y., s.173-175.  
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çıkarlarından söz etmiş, Meclisi dualar ve Cuma namazıyla açtırmıştır. Bununla birlikte, 

biz ve öteki arasındaki farkı Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak çizmiş; Ermenistan, 

Yunanistan ve Pontus devleti kurma teşebbüslerine karşı; Kürt, Türk, Laz, Çerkez ve 

diğer İslam unsurlarının yakınlıklarına vurgu yaparak onları birlikte hareket etmeye 

çağırmıştır163.  1923 yılında Adana Türk Ocağı binasında yaptığı konuşma ile birlikte ise 

Müslümanlık Sözleşmesinden Türklük Sözleşmesine geçişin işaretlerini vermektedir:  

Ermenilerin bu feyizli ülkede hiçbir hakkı yoktur.  Memleketiniz sizindir, 

Türklerindir.  Bu memleket tarihinde Türk idi, o halde Türk'tür ve ebediyen 

Türk olarak yaşayacaktır (şiddetli alkışlar). Gerçi bu güzel memleket kadim 

asırlardan beri çok kerre ecnebi istilâlarına maruz kalmıştı. An-asıl Türk ve 

Turani olan bu ülkeleri İraniler zaptetmişlerdi. Sonra bu İraniler’i mağlup 

eden İskender’in eline düşmüştü. Onun ölümüyle memâlik taksim edildiği 

zaman Adana kıt’ası da Silifkelilerde kalmıştı. Bir aralık buraya Mısırlılar 

yerleşmiş, sonra Romalılar istilâ etmiş, sonra Şarki Roma yani Bizanslılar 

eline geçmiş, daha sonra Araplar gelip Bizanslılar’ı koğmuşlar, en nihayet 

Asya’nın göbeğinden tamamen kaynayan Türkler soyundan ırkdaşlar 

buraya gelerek memleketi hayât-ı sâbıka ve asliyesine iade ettiler (alkışlar). 

Memleket en nihayet yine sahib-i aslisinin elinde takarrür etti. Ermenilerin 

vesairenin burada hiçbir hakkı yoktur.  Bu bereketli yerler koyu ve öz Türk 

memleketidir.164 

1927 ve 1931 yıllarına ait Halk Fırkası’nın programlarında ise bu geçişin altı kalın 

çizgilerle çizilmiş; yeni milli devletin Türk olduğu ve Türk kimliğinin dil, hars ve 

mefkûreye dayandığı ifade edilmiştir165.  Dil, hars ve mefkûrenin Ziya Gökalp’teki yeri 

de göz önünde bulundurulduğunda 166, Kemalist milliyetçiliğin Gökalp’in düşünceleri ile 

 
163 Ünlü, a.g.y., s.153-154.  

164 Murat Bardakçı, İttihadçı’nın Sandığı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, s.7. 

165 Erik Jan Zürcher, "Kemalist Düşüncenin Osmanlı Kaynakları", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 

İkinci Cilt: Kemalizm, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s.49.  

166 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul, İnkılap Kitabevi. 
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yakınlığı tespit edilebilir.  Türk milliyetçiliğinin önemli figürlerinden biri olan Gökalp, 

İslam’ı Türk milli kimliğinin kurucu unsurlarından biri olarak görmüştür. Bu bağlamda 

Gökalp’te İslam yeni düzende terk edilecek bir alan değil, tam tersine millet inşa 

sürecinde Türkleştirilerek devreye sokulması gereken popüler bir din haline gelmelidir167. 

Ünlü, Müslümanlıktan Türklüğe geçişin Müslümanlığı önemsizleştirmediğinin özellikle 

altını çizer. Müslümanlık, Türklüğü önceleyen bir koşuldur. Zafer Toprak’ın Bir Ulus- 

Devletin Doğuş Öyküsü168 olarak adlandırdığı Lozan Antlaşmasının görüşmeleri 

esnasındaki tartışmalar, ulus-devletin zeminini anlama bağlamında zihin açıcıdır. 27 

Ocak 1923 günü gerçekleşen oturumda, oturum başkanı olan Lord Curzon söz almış ve 

Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalarla ilgili görüşlerini aktarmıştır. 

Yunanistan ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalardan ikincisinin konusu “İstanbul’u 

dışarıda bırakmak üzere, Türkiye’de oturan Rum nüfusunun, Batı Trakya’yı dışarıda 

bırakmak üzere, Yunanistan’da oturan Müslüman nüfus karşılığında mübadelesi”dir. 

Lord Curzon bu anlaşmanın gerekliliği ile ilgili düşüncelerini ise şu şekilde aktarır:  

Konferans, zorunlu mübadeleyi kabul etmeğe, ancak şöyle bir nedenle 

katlanmıştır: Bu sorunu çok yakından inceleyen herkes, yükletilen acılar ne 

kadar büyük olursa olsun, bunların, en sonunda, halkların tektürlü 

[homog`ene] oluşunun daha büyük ölçüde sağlanması ve hem eski hem de 

çok derinlere kök salmış kavga nedenlerinin ortadan kaldırılarak, her iki 

 
167 Zürcher ise, 1923’ten itibaren, Kemalist milliyetçiliğin, İslam’ı milli kimliğin bir öğesi ve toplumu bir 

arada tutan önemli bir etmen olarak görmediğini ve 1923 ile birlikte Kemalistlerin radikal bir şekilde laik 

ve Türk milliyetçisi bir perspektif benimsediklerini ifade eder (Zürcher, a.g.y., s. 49-50). 

168 Zafer Toprak, “Lozan Antlaşması-1923: Bir Ulus-Devletin Doğuş Öyküsü”, Güncel Tartışmalar 

Işığında Lozan, İstanbul, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayını, 2017.  



93 

 

ülkeye sağlanacak yararla denkleştirileceği kanısına varmakta birleşir 

görünmüştür.169 

Yukarıda çizilen çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Yunan Hükümeti’nin 

anlaşmaya vardığı hükümlerden ilki, “Türk topraklarında yerleşmiş (établis) Rum 

Ortodoks dininden Türk uyrukları ile Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden 

Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine” 

girişilmesidir170. 

Birçok ülkeden temsilcinin katıldığı Lozan görüşmelerinden anlaşılacağı üzere, ulus-

devlet inşasında tek tip yurttaşın zemini din temelli olarak inşa edilmiştir. 10 Ocak günü 

yapılan oturumda Rıza Nur, yukarıdaki maddeyi tartışmaya açarak Türk Hükümeti’nin 

“Türkiye’de Yunan irredentisme’ini ortadan kaldırmak istediğini” belirtmiş ve Rum-

Ortodoks dininden Türk uyrukları yerine Türk uyruğu Rumlar ifadesinin getirilmesini 

istemiştir. Burada ilk elde günümüz perspektifinden baktığımızda, dinsel değil de dilsel 

bir vurgu yapılıyor olması ihtimali beliriyorsa da bu argümana Fransız temsilcilerinden 

M. Laporte, sözü edilen değişiklik gerçekleştiğinde bu durumdan etkilenecek olan grubun 

Katolik Rumlar olduğunu ifade ederek karşı çıkmış ve Katolik Rumların sayılarının azlığı 

ve hiçbir zaman Türkiye’ye karşı bir davranışa katılmamaları gibi nedenlerle mübadeleye 

dâhil edilmemelerini savunmuştur171. Bu tartışmalar ışığında, 19. Yüzyılın ilk çeyreğinde 

devletler açısından Rum kategorisinin öncelikli olarak dinsel bir kategori olduğu ve bu 

genç iki “ulus” devletin, vatandaşlığın içini öncelikli olarak din temelli çizdikleri açık bir 

biçimde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de yaşayan Hıristiyan Türkler ise Müslümanlık 

koşulunun ciddiyetini gösteren en önemli örneklerden biridir. Karaman’da yaşan Türkler, 

 
169 Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, çev. Seha L. Meray, Takım I, Cilt I, Kitap 2, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, s.5-6. 

170 A.g.y., s.17, 374. 

171 A.g.y., s.312. Anlaşmanın son hali “Rum Ortodoks dininden Türk uyrukları” şeklindedir.  
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Hıristiyan oldukları için mübadeleye tabi tutulmuşlardır. Bu politika, sonrası için de temel 

bir referans olarak kabul edilmiş, Türk olmayan Müslüman grupların ülkeye göç etmeleri 

kabul edilirken Türk olan Hıristiyanlar dışarıda bırakılmıştır172. Bu bağlamda Türklük, 

Müslümanlık şartını taşıdıkları ölçüde Türk olmayanlara açık bir kategori olarak 

karşımıza çıkarken; gayrimüslim olmak, Yeğen’nin ifadesi ile “Türklüğe erişimde ‘doğal’ 

bir engel” olarak algılanmaktadır173. 

Kendisi ile Osmanlı arasına mesafe koymaya çalışan cumhuriyet, aslında uzun süredir 

devam eden bir politik mirası bir şekilde devralmıştır. Arap alfabesi yerine Latin alfabesi 

kullanmasına, ölçü birimleri ve takvimi değiştirmesine ve şer’i hukuk yerine seküler 

hukuku uygulamaya başlamasına rağmen Sünni Müslümanlık şartına dokunmamıştır.  

İmparatorluk uzunca bir süre Sünni Müslümanları makbul tebaası olarak görmüş ve 

İmparatorluk projesine katılan Türkler, Lazlar, Rumlar, Kürtler, Ermeniler ve diğer 

gruplar “Türk” ve “İslami” özelliklere işaret eden davranış biçimleri kazanmışlardır. Bu 

bağlamda imparatorluk kendi halkını inşa etmeye başlamış; cumhuriyet ise bu 

imparatorluk mirasını dönüştürerek devralmış, bu mirası reddetmemiştir174. 

Bölgede eskinden beri var olan medrese eğitiminin düşündüğümüzde, bölge insanı için 

eğitim ile devlet kurumlarına eklemlenme stratejisinin tarihselliğini ve bu durumun 

sadece cumhuriyetin kurulması ve bunun üzerinden gerçekleşen bir devletle bütünleşme 

süreci olmadığını da anlamış oluruz. Michael Meeker’ın İmparatorluktan Gelen Bir Ulus 

çalışmasında; Trabzon eyaletinde yaşayan kasaba ve köylülerin büyük bir bölümünün 

imparatorluk sistemine eklemlenme sürecinde, sosyal düşünce ve uygulamanın evrensel 

 
172 Ünlü, a.g.y., s.171- 172.  

173 Mesut Yeğen, “Citizenship and Ethnicity in Turkey”, Middle Eastern Studies, Vol. 40, No. 6, Kasım, 

2004, s. 57-58.  

174 Meeker, a.g.y., s.xxv. 
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standartlarını benimsemeleri ve bu doğrultuda bozulmuş olduğunu düşündükleri 

geleneklerle duygusal bağlarını koparmaları, fakat onlardan da tamamen 

vazgeçmemelerine ilişkin tespitleri, yukarıda sözü edilen “sorunsuz” eklemlenme halinin 

nasıl gerçekleştiğine dair önemli ipuçları sağlamaktadır. Analizinin devamında Meeker, 

Trabzon eyaletinde yaşayan insanların Osmanlı’nın kurumlarına tesadüfen 

katılmadıklarını, tam tersine kendilerini reform olarak düşündükleri bir dünya görüşü ile 

özdeşleştirdiklerini belirtir175. İmparatorluğa katılımın İslami inanç ve pratikleri 

benimsemekle doğrudan bağlantısı hesaba katıldığında, bölgedeki farklı etnik grupların 

bir Müslümanlaşma sürecine girerek kendi cemaatlerinin gelenek ve alışkanlarını bırakıp 

imparatorluk sisteminin evrensel normlarını benimsedikleri söylenebilir176. Bu 

doğrultuda, resmi İslam’ı öğreten kurumlar olarak medreseler, önemli müesseseler olarak 

öne çıkmaktadırlar. Eğitim bahsinde açıkladığımız üzere Of dini eğitim açısından göze 

çarpmaktadır, ama daha mikro düzeyde elbette Çaykara işaret edilmektedir. Bu anlamda, 

bölgenin kendini devlet kurumlarının temsilcilerini yetiştiren bir yer olarak görmesi 

Cumhuriyet öncesine dayanır. Hem Müslümanlığın çok uzun süre makbul tebaanın en 

önemli şartı olması hem de Cumhuriyet’in bu mirası devralması nedeniyle bölge halkı 

açısında yeni kuşaklar da dâhil olmak üzere Sünni Müslüman olmanın ve daha da fazlası 

Sünni Müslümanlığı öğreten ve yayan bir grubun parçası olmanın avantajları 

sürmektedir. Müslümanlık Sözleşmesinin en önemli taraflarından biri olan bu grup, 

kendisine duyduğu güvenle modern devletin yurttaşla ilişkisinden ön önemli 

referanslardan biri olan dildeki farklılığı bile görmemeyi başarır. Dedesi ve amcası imam 

olan ve aynı zamanda büyüklerinin tamamı Rumca konuşabilen, ailesi uzun süredir 

 
175 Meeker, a.g.y., s.xxviii.  

176 A.g.y., s.43-44.  
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Bursa’da yaşayan üniversite öğrencisi erkek görüşmeci Rumca ile ilgili sorulan sorularda 

şunları söylemiştir: 

Ben: Sizin evde iki dil konuşuluyor ama [Bursa’da] başka evlerde öyle değil 

bunun farklı olduğunu hissettin mi? 

 Görüşmeci: Bunu hiç hissetmiyoruz da neden hissetmiyoruz bilmiyorum. 

Çünkü normal yani.  Bize şey olduğumuzu, Rumluk, dil haricinde bir şey 

yok yani oraya dair.  Sadece dil… Biz Rumsak, Rum milletinin duyguları 

bize çok işlenmediği için bunu çok sorgulamıyorsun zaten. Türküm 

diyorsun. Bir de zaten Trabzon'da milliyetçilik de şey ya. Biz de 

kabulleniyoruz öyle... Türk olduğumdan hiç şüphem yoktu mesela ama 

üniversiteye gelince farklı farklı insanlar tanıyorsun, Kürtler falan.  Hâlbuki 

aynı şey onlarda da mevcut ama orası farklı. Bunlar beni o soruyu sormaya 

itti... İlla evlilikler olup dil o şekilde geçmiştir dil. (Alisinos/Uzuntarla, 

genç, erkek)  

Babası Rumca’nın yoğun olarak konuşulduğu Şur/Şahinkaya annesi ise Paçanlı olan 

başka bir üniversite öğrencisi erkek görüşmeci ise Rumca konuşmaları ile ilgili olarak 

“senin başka insanlarla İngilizce konuşmana benziyor” demiş ve Şur/Şahinkaya’dan 

insanların Gökçeada’ya yerleştirilme sebebini de “bizimkiler kavgacı, oradaki Rumları 

sindirmek için gönderildiler” diyerek açıklamıştır. 80 yaşın üzerindeki 

Şur/Şahinkaya’dan iki görüşmeci ise Gökçeada’ya yapılan göçün Gökçeada’yı 

Türkleştirmek için olduğunu ifade etmişlerdir177. 

 
1775-7 Temmuz 1929 tarihlerinde; Çaykara, Of ve Sürmene’de meydana gelen sel felaketinde birçok ev, 

köprü ve dükkân yıkılmıştır. Dahiliye Vekaletinin, Başbakanlığa verdiği raporda; Of kazasındaki heyelan 

bölgesinin barınılamayacak hale geldiği ve heyelan mıntıkasındaki halkın kış gelmeden bir yere 

yerleştirilmesi gerektiği tespitleri yapılmıştır. Of ve Sürmene’den Maçka’ya 1021 haneden 4615 kişi, 

Bayburt’a ise 724 haneden 4161 kişi gönderilmiştir. 1933 yılına kadar göçler devam etmiş ve 2000 haneden 

12000 kişi Of ve Sürmene’den Maçka ve Bayburt’a iskân edilmiştir. Of felaketzedelerinden, 32 haneden 

172 kişi 1935 yılında Erzurum’a bağlı Tercan kazasının Pülk köyüne yerleştirilmiştir. 1929’da heyelan 
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 1973 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile sel ve heyelanlardan etkilenen köylerin başında 

gelen Şur/Şahinkaya köyünden 61 aile tarımsal proje kapsamında Gökçeada’ya 

yerleştirilmişlerdir. Öksüz, göçlerle ilgili olarak, doğal afetler nedeniyle Çaykaralıların 

göçten başka çarelerinin kalmadığı ve kendi deyimiyle “devlet baba”nın zor durumdaki 

Çaykaralının elinden tutarak tarım yapabilecekleri topraklara yerleştirdiği 

değerlendirmesinde bulunmuştur. Öksüz; 1929’da Maçka ve Bayburt’a, 1965 yılında 

Hatay/Kırıkhan’a, 1973 yılında Çanakkale/ Gökçeada ve 1974 Kıbrıs Batış Harekâtı 

sonrasında mevsimlik işçi statüsünde Kıbrıs’a yapılan göçleri, devletin stratejik noktalara 

yaptığı nüfus aktarımı kapsamında okuyarak bu durumu Çaykaralıların “devlet güvenini 

 
bölgesi olan Şur/ Şahinkaya’dan da köylülerin bir kısmı Maçka ve Bayburt’a yerleştirilmişledir. 1959 

yılındaki sel felaketi sonrasında, 1965 yılında, 170 hane Şur/Şahinkaya’dan olmak üzere; Şahinkaya, 

Kabataş ve Ulucami köylerinden 408 aile afetler yasasına göre, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Hatay 

ili Kırıkhan ilçe merkezine yerleştirilmiştir. (Hikmet Öksüz, “Afete Bağlı Göçler”, Hasan Hüsnü Durgun, 

(haz.) İsmail Sarı ve Orhan Durgun, Geçmişten Geleceğe Çaykara, İstanbul, Çaykara Dernek Pazarı 

Kültür Yardımlaşma Cemiyeti, s.108 -109, Ayan, a.g.y, s. 85, bkz. Ek, 6- Şahinkaya) 1965 yılında ise 

Uzungöl/Şerah ve Baltacılı köylerinden 145 aile Van/ Özalp’e yerleştirilmiştir. Gül, arşiv belgeleri 

üzerinden bu göçlere dair üç ölçüt tespit edilebileceğini belirtir. “Birincisi doğal afet yaşamış olmak, 

ikincisi doğal afete maruz kalma ihtimalinin devam etmesi, üçüncüsü ise yerleşim yerinin orman içinde 

bulunması ve iktisadi olarak kalkındırılmasının mümkün olmamasıdır.” Üçüncü ölçütün hukuksal 

dayanağının 1956’da yürürlüğe giren Orman Kanunun 13. maddesinin b fıkrası olduğunu yazar. Buna göre, 

“Bulundukları yerlerde kalkınmalarına imkân olmayacağı anlaşılanların daha müstahsil bir hale 

getirilmeleri gayesiyle ve kendi istekleri ve muvafakatleri üzerine başka yere kaldırılmalarına icra vekilleri 

heyetince karar verilebilir.” (Osman Kubilay Gül, “Bir İç İskan Uygulaması Çaykara’dan Özalp’e Göç”, 

Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2014, 13 (2), s.427, “1929-1973 Yıllarında Çaykara’da 

Afete Bağlı Göçler”, http://caykaradernek.org.tr/tarihce-afete-bagli-gocler.html,(29008.2019), bkz. ek, 9- 

Uzungöl). 

http://caykaradernek.org.tr/tarihce-afete-bagli-gocler.html
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kazanan” bir topluluk olduğunun göstergesi şeklinde yorumlamıştır178. Genç bir erkek 

görüşmecim; Kürtler, PKK ve kendi Türklük inşalarını şu şekilde aktarmıştır. “(Kürtleri) 

 
178 Öksüz, a.g.y., s.114.  Kendilerini devletin asli unsuru gören bu anlatı ile birlikte bölgede göçlerle ilgili 

olarak, üç farklı anlatının dolaşımda olduğu söylenebilir. Diğer bir anlatı ise Ogene/Karaçam’daki 

görüşmelerde bir kadın görüşmeci tarafından aktarılan, bu göçlerin buradaki topluluğu ve kültürü dağıtmak 

üzere yapıldığıdır. Bu anlatıyı destekleyen bir yazı, kendisi Ogene/Köknarlı olan Vahit Tursun tarafından 

kaleme alınmıştır. Tursun, göçlerle ilgili olarak, “Tabi ki her ne kadar bu göçlere sel ve heyelan gerekçe 

olarak gösterilmeye çalışılsa da, böyle olmadığını anlamak zor değil. Burada asıl amacın, Rumca konuşan 

ve Rum kökenli olan bu insanları götürüp Kürtlerin, Arapların, İmroz ve Kıbrıs Rumlarının arasına bir 

işgalci gibi yerleştirmek, böylece bir taşla iki kuş vurmaktı.” tespitinde bulunmuştur. (Vahit Tursun, 

“Trabzonluların İzini Sürerken”, Mavri Thalassa, http://mavrithalassa.com/trabzonlularin-izini-surerken/ 

(05.08.2019)). Üçüncü bir anlatı ise, Gökçeada’ya giderek oraya yerleşenlerin aktarımlarıdır. 1973 yılında 

bölgeden göç edenler; bölgede gerçekleşen sel felaketleri nedeniyle İmar ve İskân Bakanlığının bölgede 

tahliye kararı aldığını, zaten arazinin azlığı sebebiyle önceden beri gurbetçilik olduğunu belirtmekle birlikte 

göç kararını, daha iyi şartlarda yaşayabilmek için kendilerinin aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu iki anlatıdan 

biraz daha farklı olarak ise, Gökçeada’ya göç edenler oradaki halkla nasıl beraber bir hayat 

kurabildiklerinden de bahsetmişlerdir (Saral Gökağaç, Bir Ada İki Göç). Aynı olayın üç farklı anlatı 

etrafında örülüyor oluşu, olayı birebir yaşayanlar/ onların kendilerini kuruş biçimi ve olayın daha dışında 

olanlar/onların kendi kurgularına olayı dâhil etmeleri ile yakından ilgilidir. Elbette, bu göçlerin 

merkezinden olduğu bir nitel çalışma ile bu ilişkiler daha incelikli bir şekilde görülebilecektir. Burada 

benim ilk elde söyleyebileceğim, gidenler üzerinden yapılacak bir analizin mutlaka göç edenlerin 

koşullarını ve önceliklerini görmesi gerektiği üzerinedir. Devletin, buraya müdahalesindeki niyetleri 

okumadan önce buradaki aktörleri göçe zorlayan etmenlere bakmak analizi daha sağlam bir zemine 

oturtacaktır. Göç edenler açısından köyden çıkışlarının en önemli sebebi bulundukları bölgedeki zaten zor 

olan coğrafi koşulların sel ve heyelan nedeniyle iyice zorlaşması ve var olan kaynakların kıtlığıdır. Devletle 

ittifak halinde ya da eleştirel bir analiz yapılacak ise bu nedenlerin önemi azaltılmadan yapılmalıdır. Göç 

edenlerin, özellikle coğrafi şartlara vurgu yapmalarına karşın göçe tanıklık eden ya da dinleyenlerin 

ekonomik süreçlerden ziyade ideolojik niyetlere ağırlık vermeleri tam da bu azaltma ile ilişkilidir. Bu 

bağlamda Çaykara’da kalanların ya da Çaykara ile bağını koparmayanların bir kısmının, bu olayı devletin 

kendilerine olan güvenine bağlayıp Türklük kurgularını güçlendiren bir araç haline getirirken bir kısmının 

http://mavrithalassa.com/trabzonlularin-izini-surerken/
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sevmiyorlar. PKK üzerinden. PKK Kürt, onlar [Kürtler] da onlara destek veriyor. 

Kendileri [Trabzon] vatanı kurtarıyor. Biz olmasak bu Kürtler vatanı alır götürür 

diyorlar… Bizden korkuyorlar.” 

Bu alıntılar, topluluğun kendisini devletli, devletin asli unsuru hatta bazen devletin 

kendisi olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.  Diğer görüşmelerde ise; “Rum olmaları 

fark etmez önemli olan Müslüman olmaları” ve "Dil, siyasi görüş bakarsın araştırırsın. 

Bir tek din değişmez.” gibi ifadelerle son kertede meşruiyet zeminin neresi olduğunu, 

devlet ile olan ilişkilerini kuran bağın kaynağını göstermişleridir.  80 yaşın üzerindeki bir 

erkek görüşmecinin ifadeleri ise kendilerini nasıl kurduklarına dair önemli ipuçları 

vermektedir.  

Burada o kadar kalabalık Rum yoğidi. Bular [Bunlar] hepsi Rum’dan dönme 

idiler ama hepsi inkâr ediyorlar... Sen iman ettikten sonra istersen Rum ol 

istersen papazın oğlu ol kim olursan ol Allah’ın emri cennete gideceksun 

ama iman etmedun peygaberin oğlu, iman etmedi nuhun oğlu ne olacak? 

Cehenneme gidecek... Güya benim dedemin dedesi Rumdu desen ne olur? 

Ne var? Ne kaybedersun? Bir şey yok. (Paçan, 86, erkek) 

Başka bağlamlarda, çok şey kaybettirebilecek olan bu hal, topluluk ve siyasal iktidar 

açısından tolere edilebilmiş hatta görmezden gelinmiştir.  Bu nedenle, buradaki Türklük 

halinin ayrıntılı olarak incelenmesi, Türklük çalışmalarına katkı sağlayacaktır. 

Çaykaralıların iki dilli olma ama bununla beraber farklılığını görmeme, kendi 

meşruiyetine bir zemin arama ve bunu zemini son kertede Müslümanlık üzerinden kurma 

halinin, özne-iktidar ilişkisi ve bu ilişkinin özneler üzerindeki etkisinin derin bir 

analiziyle ancak anlaşılabileceğini düşünüyorum.  

 
ise göç edenlerin failliklerini göz ardı ederek, Türklüğün inşası sürecinde devletin daha önceki 

uygulamalarından bir niyet tahmini yaptığı ve bu durumu kendi eleştirellik kurgularının bir aracı haline 

getirdiği söylenebilir.  
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Barış Ünlü, Türklüğün negatif halleri olarak ifade ettiği görmeme, duymama, bilememe, 

ilgilenmeme ve duygulanmama hallerinin egemen gruba ait imtiyazlar olduğunu belirtir. 

Müslüman ve Türk olmayı gerektiren bu hal, Ünlü’ye göre, “farklı toplumsal sınıflara ve 

ideolojik aidiyetlere göre farklılaşsa da” sınıflar-üstü bir ortaklık ve benzerlik 

göstermektedir179. Ünlü, çalışmasında daha genel bir perspektiften, ortaklık ve 

benzerliklerin peşine düşmüştür. Daha mikro düzeyde gerçekleştirilen bu alan çalışması 

ise; Ünlü’nün yukarıda bir şerh olarak düştüğü farklılıkların izini sürmektedir. Bu nedenle 

de sınıflar-üstü olarak değerlendirilen bu halin sınıf, statü ve diğer koşullar devreye 

girdiğinde Türklük performanslarını nasıl etkilediğine bakmak anlamlı olacaktır.  

Yeterince uzun zamandır Müslüman olan fakat hem Türkçe hem de Rumca konuşarak – 

80 yaşın üzerindeki Türkçe bilmeyen ya da çok az bilen kadınlar düşünüldüğünde, bazen 

sadece Rumca konuşarak- Türklüğün sınırlarında gezen bu grubun yukarıda 

bahsettiğimiz görmeme, duymama, bilememe, ilgilenmeme, duygulanmama gibi 

imtiyazlara sahip olmasının ortaklıklardan ve buna ek olarak farklılıklardan kaynaklanan 

nedenleri nelerdir?  

Lozan örneğinde görüldüğü üzere, yurttaşın içini dolduracak ilk özelliğin Müslümanlık 

olması etnik olarak Türk olmayan birçok grubun Türk yurttaşı olmasını kolaylaştırmıştır. 

Bu bağlamda; yaşadıkları coğrafya ve karşılaştıkları gruplara göre farklılık göstermesine 

rağmen Türkiye’ye yerleşen Müslüman göçmenler ve Lazlar gibi farklı dil konuşan 

gruplar Müslümanlık kanalıyla Türk yurttaşlığını edinebilmişlerdir. Her ne kadar yeni 

kurulan Cumhuriyet, kendisini resmi olarak laik ilkeler üzerinden tanımlamışsa da 

pratikte; Müslümanlar ve gayrimüslimler, Türkçe konuşanlar ve konuşmayanlar ve bu 

kategorilerin kombinasyonları farklı yurttaşlık deneyimleri yaşamışlardır. 2010 yılında 

İstanbul’da Boşnak göçmenler üzerine yapılan bir entnografik çalışma, göçmenlerin 

 
179 Ünlü, a.g.y., s.13, 17. 
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dinsel kimliklerinin ulusa bağlanmalarındaki kritik rolünü ortaya koymaktadır. 

Görüşmelerden anlaşıldığı kadarıyla; Müslüman olmak, Türk yurttaşlığı ile 

özdeşleşmenin bir yolu haline gelmektedir. Çalışmayı yapan Voloder, buradaki Boşnak 

deneyiminin; Türk yurttaşlığının, ne saf bir şekilde etnik özelliklerle ne de tamamen 

seküler yurttaşlık hukuku çerçevesinde açıklanamayacağını gösterdiğini iddia eder. Bu 

örnek, 2010 yılında hala dinin, yurttaşlık söz konusu olduğunda önemli bir yeri olduğunu 

ortaya koymaktadır180. 1992 yılında Bosna’da patlak veren savaş sürecinde ise Sırplar ve 

Hırvatlar, Bosnalı Müslümanları Türk olarak kategorize etmişlerdir181. Bu 

kategorileştirme, Türk adlandırmasının içinde barındırdığı dinsel karakter üzerinden iş 

görerek etnik sınırları işaretlemiştir. Barth’ın değindiği etnik kimliğin sınırlar üzerinden 

inşa edildiği iddiası ile birlikte düşünüldüğünde, Çaykara örneğinde çalışılan grubun uzun 

süredir Müslüman olması, bu grubun, Rum- Müslüman ikiliğinde kendilerini yüzyıllardır 

Müslüman ve devamla Türk konumunda görmeleri sonucunu ortaya çıkarmıştır. 1930 

doğumlu Paçanlı erkek görüşmecinin, “Rum’du buralar Müslüman oldu” ifadesinden 

anlaşılacağı gibi bölge halkı için sınır, uzun bir süre dil üzerinden değil, din üzerinden 

çizilmiştir.  

 Göçmenlerden farklı ve Lazlarla benzerlik gösteren biçimde, buradaki grubun,  otokton 

bir halk olması var olan imtiyazları güçlendiren bir şey olarak karşımıza çıkmaktadır 182. 

Devletle uzun süredir yakın bir ilişki içinde bulunan bu otokton halk; sadece Müslüman 

olduğu için değil, aynı zamanda Resmi İslam’ın taşıyıcısı ve öğreticisi olduğu için de 

yukarıda bahsettiğimiz imtiyazlara sahip olabilmiştir. Ünlü, imtiyaz olarak nitelendirdiği 

 
180 Lejla Voloder, "Secular citizenship and Muslim belonging in Turkey: migrant perpectives", Ethnic and 

Racial Studies, vol. 36, no.5, 2013, s. 853-854.  

181 Lieberman, a.g.y., s.446,451. 

182 Ayşe Serdar, “Etnik İlişkiler Bağlamında Lazlığın İnşası”, Toplum ve Kuram, Sayı:11, Bahar 2016, 

s.77. 
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negatif halleri çoğu zaman Müslümanlık ve Türklük Sözleşmelerinin dışında kalanlar 

karşısında takınılan bir tavır olarak anlatır.  

Somutlaştırmak gerekirse, egemen etnik gruba mensup bir kişi etnik 

hiyerarşinin altında bulunanlarla ilgilenmeyebilir, onların düşüncelerini 

önemsemeyebilir, onları dinlemeyebilir; çünkü buna gücü vardır ve bundan 

dolayı bir kayıp yaşama riski yoktur. 183 

Yukarıdaki alıntıda görüleceği üzere, Ünlü, etnik hiyerarşide alttakiler ve üsttekiler olmak 

üzere homojenmiş gibi görünen iki kategoriyi birbirleriyle çarpıştırarak önümüze koyar. 

Bu iki kategoriyi ortaya çıkaran şey ise sözleşme, yani bir anlamıyla yasadır. Sözleşme, 

Türk olmak ile olmamak arasındaki sınırı çizer.  Üç temel maddesi olan bu sözleşmenin 

ilk maddesine göre; “Türkiye’de imtiyazlı ve güvenli yaşayabilmek, toplumsal 

hiyerarşide üst katmanlara çıkabilmek ya da çıkma potansiyelini sürdürebilmek için 

Müslüman ve Türk olmak gerekmektedir”. Bu bağlamda Türk olmanın ideal sınırları 

çizilir ve sınıflar-üstü bir ortaklık ve benzerlik gösteren bir Türklük performansı ile karşı 

karşıya kalırız. Türk olmamak ise, sınırları belirsiz olduğu için daha farklı görünümleri 

ile tartışılır184. Sözleşmenin ürettiği tek bir Türklük fikri ise yasaya ya da sözleşmeye 

olduğundan çok daha büyük anlamlar atfetmemize ve yasaya dair tekillik ve zorunluluk 

algımızın güçlenmesine sebep olabilir.185 Ünlü, sözleşme kavramını kullanma 

gerekçesini şu şekilde açıklar: 

Ayrıca sözleşme fikrinin veya metaforunun, çok sık kullanılan egemen 

ideoloji kavramına kıyasla birçok açıdan daha açıklayıcı olduğu da 

 
183 Ünlü, a.g.y., s 17.  

184  “Gayrimüslimler ve Türklük” ve “Kürtler ve Türklük” bölümleri (Ünlü, a.g.y., s.233-285).  

185 Ünlü’nün çalışmasının tek bir Türklüğü varsaydığı ve farklı Türklüklerin olabileceğine dair başka bir 

tartışma için bkz. İlker Cörüt, “Türk milliyetçiliğinin apolitik ve asosyolojik bir eleştirisi olarak Türklük 

Sözleşmesi, Gazete Duvar, 21.05.2018, https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2018/05/21/turk-

milliyetciliginin-apolitik-ve-asosyolojik-bir-elestirisi-olarak-turkluk-sozlesmesi/, (21.07.2019).   

https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2018/05/21/turk-milliyetciliginin-apolitik-ve-asosyolojik-bir-elestirisi-olarak-turkluk-sozlesmesi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2018/05/21/turk-milliyetciliginin-apolitik-ve-asosyolojik-bir-elestirisi-olarak-turkluk-sozlesmesi/
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düşünülebilir. Egemen ideoloji kavramı, egemen sınıflar /güçler tarafından 

sömürülenlere yukarıdan aktarılan, dayatılan ve sonuçta alt  sınıfların iktidar 

ilişkilerini tüm gerçekliğiyle görememelerini yol açan bir ortak fikirler ve 

algılayışlar bütününü, bir "yanlış bilinci"  akla getirmektedir. Sözleşme 

fikri- metaforu ise, ezen/ezilen ikiliğinin ötesine geçip daha nüsanslı bir 

iktidar analizine kapı açarak egemen etnik gruba mensup alt sınıfların da 

kendi çıkarlarını çeşitli stratejilerle ve performanslarla korudukları ve 

iktidar ilişkilerinden bir şekilde faydalandıkları karşılıklı bir mutabakatlar 

bütününü görmemiz sağlayabilir. 186 

Kişilerin haklarını egemene devretmedikleri doğa durumunda, sözleşme kavramı, iktidar 

ilişkilerinin analizinde gerçekten de daha incelikli olmamıza katkı sağlamaktadır. Fakat 

kavramın yapısı gereği, sözleşme bir kez ortaya çıktıktan sonra, gözümüzü artık uyruklara 

değil egemene dikmek durumunda kalırız. Bunun en önemli sebebi, sözleşmenin 

katılımcıların iradelerinin bir sonucu olduğu ve yine bu sonuçla birlikte ortaya çıkan 

egemenin, katılımcıların iradelerini temsil ettiği fikridir187. Gayrimüslimler ve Kürtlerin 

 
186 Ünlü, a.g.y.,, s.21 

187 “İnsanları yabancıların saldırısından ve birbirlerinin zararlarından koruyabilecek ve, böylece, kendi 

emekleriyle ve yeryüzünün meyveleriyle kendilerini besleyebilmelerini ve mutluluk içinde 

yaşayabilmelerini sağlayacak böylesi bir genel gücü kurmanın tek yolu; bütün kudret ve güçlerini, tek bir 

kişiye veya hepsinin iradesini oyların çokluğu ile tek bir iradeye indirgeyecek bir heyete devretmeleridir. 

Yani, kendi kişiliklerini taşıyacak tek bir kişi veya bir heyet tayin etmeleri ve, herkesin, bu kişi veya heyetin, 

ortak barış ve güvenlikle ilgili işlerde yapacağı veya yaptıracağı şeylerin amili olmayı kabul etmesi; ve 

kendi iradesini o kişi veya heyetin iradesine ve muhakemesini de onun muhakemesine tabi kılmasıdır. Bu 

onaylamak veya rıza göstermekten öte bir şeydir; herkes herkese, senin de hakkını ona bırakman ve onu 

bütün eylemlerinde aynı şekilde yetkili kılman şartıyla, kendimi yönetme hakkım bu kişiye veya bu heyete 

bırakıyorum demişçesine, herkesin herkesle yaptığı bir ahit yoluyla, hepsinin bir ve aynı kişilikte gerçekten 

birleşmeleridir. Bu yapıldığında, tek bir kişilik halinde birleşmiş olan topluluk, bir DEVLET, Latince 

CIVITAS, olarak adlandırılır.” (Thomas Hobbes, Leviathan, çev. Semih Lim, İstanbul, Yapı Kredi 

Yayınları, 2007, s.129-130). “Bir araya gelmiş birçok insanın, kendilerine bir bütün gözüyle baktıkları 

sürece, yalnız bir tek istemleri vardır. Bu istem de bütünün gözetilmesi ve herkesin rahatlığı ile ilgilidir.” 
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bir şekilde sözleşmenin dışında kaldıkları için cezalandırıldıkları fakat Türklerin ise 

ödüllendirildiği bu durumda;  İsmail Beşikçi ve Barış İçin Akademisyenler gibi örnekler 

dışındaki Türklerin iradeleri ile egemenin iradesi örtüşmüş “Türk devleti, ulusu ve bireyi 

ana ilkesi Müslümanlık ve Türklük olan aşamalı bir sözleşmeyle, başka bir deyişle 

Müslümanlık Sözleşmesi ve Türklük Sözleşmesi’yle, birbirlerini eşzamanlı olarak ortaya 

çıkarmış, inşa etmiş, üretmiş ve yeniden üretmiştir” 188.  Görüleceği üzere, burada Türk 

bireyini ortaya çıkaran iktidar ile bireyin Türklüğü inşa ve yeniden üretmek için 

kullandığı iktidar aynı düzleme çekilmektedir. Fakat analizin derinleşebilmesi için 

“özneyi hayata geçiren iktidar ile öznenin eylemini teşkil eden” iktidarın ayrılması 

zorunludur 189. 

 
(Jean-Jacque Rousseau, Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 2013, s.99) “…genel iradenin siyasal bütünün (yani devletin, dolayısıyla da onunla özdeşleşen 

halkın) iradesi olduğu ve ortak iyiliği gözettiğidir. Nasıl sözleşmeyle yaratılan siyasal beden bireylerden 

kaynaklanmasına karşın, onların toplamından farklı bir şey, onları aşan ‘tüzel ve kolektif bir bütün’ olarak 

beliriyorsa; aynı kurgusal işlemin bir yaratısı olan genel irade de bireysel iradelerden kaynaklanmakta, ama 

bu iradelerden (ve bu iradelerin toplamından) ayrı ve üstün bütüncül bir irade olarak ortaya çıkmaktadır.” 

(Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, Ankara, İmge Kitabevi, 2006, s.88). 

Ünlü’nün kullandığı sözleşme kavramının başka bir açıdan tartışması için bkz. Taylan Esin, “‘Türklük 

Sözleşmesi’ Üzerine”, (Hakem sürecindeki makale). 

188 Ünlü, a.g.y., s.186. 

189 "İktidar özne üzerinde en az iki yolla eylemde bulunur: Bunların ilki özneyi mümkün kılan, öznenin 

olanaklılık koşulu ve oluşturucu halidir, ikincisi ise öznenin "kendi" failliğinde kullanılıp yinelenen şeydir. 

İktidarın öznesi olarak (hem iktidara "ait" hem de iktidarı "kullanan" anlamında) özne kendi oluşum 

koşullarını gölgede bırakır; iktidarı iktidar ile gölgeler. Koşullar yalnızca özneyi var kılmaz, öznenin 

oluşumuna katılırlar; bu oluşumun ve onu takip eden öznenin fiillerinde gündeme gelirler." (Butler, a.g.y., 

s. 19,21). Butler düşüncesine genel bir giriş için bkz. Alev Özkazanç, “Butler’ın Feminizmi: Siyasi bir 

Okuma için Klavuz”, Mülkiye Dergisi, 37 (4), 2013, s.118-138. 
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Gücünü, Türk devleti ve bireyinin birbirilerini eş zamanlı olarak üretmesinden ve yeniden 

üretmesinden alan bu sözleşme ve yasa analizi bizi son ketede üretici bir iktidar 

analizinden ziyade baskıcı ve belirleyici bir iktidar kavramına sıkıştırmaktadır. Ünlü’nün 

iddiası çerçevesinde, sözleşme sonrasında da daha nüanslı bir iktidar analizi yapacaksak; 

“belli bir devlet içinde vatandaşların bağımlılığını garanti eden kurum ve aygıtlar bütünü 

olan -büyük "i" ile yazılan- İktidar, şiddetin tersine kural biçimini taşıyan bir 

uyruklaştırma kipi” olarak iktidar,  “bir öğe ya da bir grup tarafından bir başka grup 

üzerinde kullanılan ve etkileri birbirini izleyen türemelerle toplumsal bünyenin 

bütününün içinden geçen bir egemenlik sistemi” olarak iktidar fikrine mesafe almamız 

gerekmektedir190. 

Foucault, “iktidarın olduğu yerde direnme vardır”191 derken sadece sözleşmeyi ve yasayı 

reddeden ve iktidara göre dışsal bir konumda bulunan direnmelerden bahsetmez. Sözüne 

ettiği, direnme noktaları çokluğu uyarınca var olabilen iktidar ilişkilerdir. Sözü edilen 

direnmeler, iktidar ilişkileri içerisinde koşullara göre; rakip, hedef, destek veya çatışma 

konumlarında bulunabilirler.  

 Türlerinin örneğini oluşturan, olanaklı, zorunlu, olanaksız, kendiliğinden, 

yaban, yalnız, danışıklı, yükselen, şiddetli, uzlaşmaz, uzlaşmaya yatkın, 

çıkar güden, kurban vermeye hazır direnmeler vardır. Ama bu, direnmelerin 

birer karşı atış, madalyonun, temel egemenliğine göre sonuçta hep edilgen 

niteliğe sahip olan öbür yüzünü oluşturan birer boş unvan oldukları 

anlamına gelmez. Direnmeler, türdeş olmayan birtakım ilkelere bağlı 

olmamakla birlikte birer tuzak, zorunlu olarak yerine gelmeyen birer vaat 

de değildir. İktidar bağıntılarındaki öteki mercidirler; bu bağıntılar içinde 

yok edilemez karşılıktırlar. Dolayısıyla onlar da düzensiz biçimde 

dağılmışlardır: Direnme noktaları; düğümleri, odakları, kimi 

zaman grupları ya da insanları değişmez biçimde ayaklandırarak bedenin 

 
190Foucault, a.g.y., s.71.  

191Foucault, a.g.y., s.73. 
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bazı noktalarını, yaşamın kimi uğraklarını ve bazı davranış türlerini 

ateşlendirerek, az ya da çok yoğunlukla zaman ve uzam içinde yayılırlar.192 

Sonuç olarak yukarıdaki tartışma çerçevesinde; inşa edilen, üretilen ve yeniden üretilen -

yapısal olarak buna sözleşme diyeceksek- sözleşmenin ve bireyin her aşamada ve faillikte 

farklılaşma ihtimalini akılda bulundurmamız gerekmektedir.  

İktidarı elde etmek, onu bir yerden alıp başka bir yere olduğu gibi aktarmak 

ve hemen  oracıkta kendine ait yapmak gibi dolambaçsız bir iş değildir; 

iktidarı ele geçirmenin edimi, elde edilen ya da ele geçirilen iktidarın, bu 

elde edişi mümkün kılan iktidara karşı işlemesini sağlayacak şekilde 

başkalaşmasını içerebilir. Maduniyet koşullarının iktidarın elde edilişini 

mümkün kıldığı durumda, elde edilen iktidar bu koşullara bağlı kalmaya 

devam eder, ancak bunu ikircikli bir yolla yapar: aslında elde edilen iktidar 

aynı anda hem madun olmayı hem de direnmeyi içerebilir. Bu sonuç ne (a) 

aslında iktidarın eski halini aldığı bir direnme, ne de (b) bir direnme olarak 

iktidarın eski halini alışıdır. Aynı anda her ikisidir ve bu ikirciklilik, failliğin 

bağını oluşturur.193 

… 

İktidar koşulları, devam ettikleri sürece yinelenmek zorundadırlar; özne tam 

da böylesi bir yinelenmenin alanıdır; hiçbir zaman mekanik olmayan bir 

tekrardır o... İktidarın yinelenmesi, maduniyet koşullarını 

zamansallaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bu koşulların durağan yapılar 

değil zamansal -yani etkin ve üretken- olduklarını gösterir. Yineleme 

yoluyla icra edilen bu zamansallaştırma, iktidarın görünümünün kaydığı ve 

tersine döndüğü rotanın izini sürer. İktidar perspektifi daima üzerimizdeki 

faaliyetini baştan itibaren ve dışarıdan yürüten bir şeyden uzaklaşır, şimdiki 

 
192 Foucault, a.g.y., s.74.  

193 Butler, a.g.y., s.20. 



107 

 

edimlerimizde ve onların gelecekteki etki alanında işlerlik gösteren faillik 

hissini oluşturan şeye doğru yönelir.194  

Toplumsal koşulların yeniden üretimi düşüncesi, var olan birçok yapıyı anlamamızı 

kolaylaştırsa da bu yapıların başarısızlıklarına/ıskalamalarına odaklanmamızı 

zorlaştırabilir. Butler, Cinsiyet Belası’nda, “babaerkil yasayı belirlenimci bir ilahi irade 

olarak değil, kendine karşı başkaldırıların temelini hazırlayan, sürekli gaf yapan bir sakar 

olarak görmeliyiz” derken de bu durumun altını çizer195. İktidarın yinelenmeye ihtiyaç 

duyması, fakat bu yinelenmenin mekanik bir şekilde cereyan etmiyor olması hemen akla 

devrimci özneler fikrini getirebilir, fakat bu tekrarın değişkenliği her seferinde altüst edici 

olduğu anlamına gelmemelidir. Çünkü burada anlatılmak istenen, “failliğini her zaman 

ve yalnızca iktidara karşı durarak oluşturan saf ve bozulmamış bir özne nosyonu” 

değildir. Burada anlatılmak istenen, varlığını iktidara borçlu olan ve bu anlamda da iktidar 

ile suç ortaklığı içinde bulunan, ama aynı zamanda direnen ve bir fazlalığa dönüşen 

öznedir.  “Önceden beri orada olan ile gelmek üzere olan arasındaki bu acılı, dinamik ve 

vaatkâr gitme-gelme, kat edildiği her adımla yeniden buluşan, failliğin merkezindeki 

yinelenen ikircikliliğin kesişme noktasıdır”196. Bütünsel, çelişik olmayan, normal bir 

 
194 Butler, a.g.y., s.23. Buradaki analizde, özne-iktidar kavramları yerine, yeniden üretim ve mekanik 

olmayan tekrar ilişkisi bağlamında düşünüldüğünde, Bourdieu’nun habitus kavramı da tercih edilebilirdi. 

Bourdieu’ya göre “habitus, belirli birtakım koşullanmaların ürünüdür, söz konusu koşullanmaların nesnel 

mantığını yeniden üretmeye meyilli ancak bunları bir dönüşüme tabi tutarak yeniden üreten bir şey; bizi 

üreten toplumsal koşulları ‘yeniden üretmemize’ yol açan dönüştürücü bir makina gibi düşünülebilir. Lâkin 

bunu görece öngörülemez bir biçimde yapar, öyle ki, salt üretim koşullarını kavramakla öyle kolayca ve 

mekanik bir biçimde ürünlerini de kavramak mümkün değildir.” (Bourdieu, a.g.y., s.162-163).  Burada, 

ulus-yurttaş ilişkisine dair psişik bir analizi de hedeflediğim için Butler’ın kavramları değerlendirme 

açısından daha uygun olmuştur.  

195 Judith Butler, Cinsiyet Belası, çev. Başak Ertür, İstanbul, Metis Yayınları, 2014, s.82.  

196 Butler, İktidarın Psişik Yaşamı, s.24. 
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öznenin oluşma ihtimali; tabiiyet dolayımıyla gerçekleştiği, bir anda olmadığı ve sürece 

yayıldığı için öznenin oluşumu bir tekrarın alanıdır. İşte bu tekrar tam da öznenin 

sabitlenmesini engelleyen melez ve tutarsız bir hale gelmesine kapı açan ihtimaldir197. Bu 

ihtimallere rağmen özneyi bu kadar tutarlı ve sürekli olarak algılayışımızın sebebi ise 

“toplumsal olarak tesis edilen ve sürdürülen idrak edilebilirlik normları” ve kendimizi 

yasanın gözüyle görmeye dair arzumuzdur198. Öznenin ataerkil yasa karşındaki 

pozisyonunu Butler şu şekilde açıklar:  

Öte yandan erkeklerin Fallus'a "sahip oldukları", ama asla Fallus 

"olmadıkları" söylenir. Yani penis Yasa'yla eşdeğerli olmadığı gibi, onu asla 

tümüyle simgeleyemez. Dolayısıyla Fallus'a "sahip olma" konumunu 

doldurmaya yönelik herhangi bir çaba zorunlu olarak imkânsızdır, hatta bu 

imkânsızlık bir önkoşuldur. Sonuç olarak Lacan'a göre hem "olma" hem de 

"sahip olma" konumları nihayetinde komik başarısızlıklar olarak 

kavranmalıdır, üstelik bu konumlar tüm başarısızlıklarına rağmen söz 

 
197 Butler, İktidarın Psişik Yaşamı, s.91,96.  

198 Ötekinin arzusunu arzulamak ve arzunun sürekliliği psikanalizin önemli tartışma konularındandır (Saffet 

Murat Tura, “Olmak Ta Eksik”, Fallus’un Anlamı, İstanbul, Altıkırkbeş Yayın, 2013 s.13-14,51). Arzu 

ancak ve ancak bir eksiklik durumunda ortaya çıkar ve iki durumda kalıcı olarak yokluğundan söz 

edilebilir: jouissance ve ölüm. İnsanın yaşama devam edebilmesi, arzunun sürekliliğine bağlıdır ve bu 

nedenle arzu, yaşamaya devam ettiğimiz sürece, sürekli olarak her tatmin anından sonra kayar (J.-D. Nasio, 

Jacques Lacan’ın Kuramı Üzerine Beş Ders, Çev. Özge Erşen-Murat Erşen, Ankara, İmge Kitabevi 

Yayınları, 2007, s. 35-36, 49-50). Böylelikle özne, arzunun arzulandığı bir sonuç ile kaşı karşıya kalır.  

Arzunun kökenini oluşturan ise eksiği ortaya çıkaran durum yani jouissance’ın sona erişi ve elbette bunu 

simgeleyen yasadır (Butler, Cinsiyet Belası, s.102). Öznenin yaşamının devamı ile arzunun devamı 

arasındaki bu sıkı bağ nedeniyle de özne, arzuyu ortaya çıkaran yasaya bağlanır. Toplumsal düzenleme 

sürecinde sömürülen ve Butler’ın tutkulu bağlılık dediği durumunu ortaya çıkmasına neden olan şey arzuya 

yönelik arzudur (Butler, İktidarın Psişik Yaşamı, s.78).  
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konusu imkânsızlıkları tekrar tekrar ifade etmeye ve eyleme dökmeye 

mecburdurlar.199  

Sürekli olarak yasanın söylediğine yaklaşmaya çalışmak; fakat tekrar tekrar 

gerçekleştirilen bu yaklaşma girişiminde, her seferinde eksik kalmak; aslında yasa 

karşında öznenin tevazu göstermesine, sınırlı bir varlık olduğunu anlamasına ve bu 

doğrultuda yasa karşında ne kadar güçsüz olduğunu idrak etmesine de vesile olur200. Yasa 

ile eşdeğerli olmak Lacan’ın tabiriyle jouissanceın kaybının telafi edilmesine doğru 

yapılan bir hamledir, fakat bu kaybı teskin etmek mümkünse de jouissancesa dönmek ya 

da yasa ile özdeşleşmek imkânsızdır. Jouissancea benzer bir biçimde, arzuyu tam olarak 

tatmin edecek, bütün eksikleri tamamlayacak, açılınca bütün açıkları kapatacak bir kucak 

arzulanır. İsmet Özel, bu kucağı Of Not Being A Jew şiirinde şu şekilde tarifler:  

bir kucak sadece genç ve diri değil  

bir kucak sadece yaşlı ve yorgun değil  

bir kucak sadece erkek ve vakur değil  

bir kucak sadece kıvrak ve dişi değil  

bir kucak sadece kavruk ve intikamcı değil  

 
199 Butler, Cinsiyet Belası, s.106. "Fallus "olmak" Öteki'nin arzusunun "imleyeni" olmak ve bu imleyen 

gibi görünmektir. Bir başka deyişle, hem (heteroseksüelleştirilmiş) eril arzunun nesnesi, Ötekisi olmaktır, 

hem de o arzuyu temsil etmek veya yansıtmaktır. Bu, dişil bir başkalık içinde erilliğin sınırını oluşturan bir 

Öteki değil, eril bir kendini açımlama ediminin zeminini oluşturan bir Öteki'dir. Yani kadınların Fallus 

"olmaları" şu anlama gelir: Fallus'un gücünü yansıtmak; o gücü gösterip imlemek; Fallus'u 

"cisimleştirmek/içermek”; Fallus'un duhul ettiği yeri sağlamak; Ötekisi, yokluğu, eksiği, kimliğinin 

diyalektik olumlaması "olma" yoluyla Fallus'u göstermek. Fallus'tan mahrum olan Öteki'nin Fallus 

olduğunu iddia ederek Lacan açıkça, bu dişil sahip olmama konumunun elinde iktidar olduğunu, zira 

Fallus'a "sahip olan" eril öznenin Fallus'u olumlayabilmek ve böylece "genişletilmiş" anlamıyla Fallus 

olabilmek için Öteki'ye gereksinim duyduğunu ileri sürer.” (Butler, Cinsiyet Belası, s.103).  

200 Butler, Cinsiyet Belası, s. 120.  
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bir kucak sadece gürbüz ve atak değil  

bir kucak sadece üzgün ve dindar değil  

bir kucak sadece temiz ve sevecen değil  

bir kucak sadece pis ve sırnaşık değil  

bir kucak sadece cömert ve sıcak değil  

 bir kucak sadece sancılı ve keskin değil  

bir kucak sadece umursamaz ve bezgin değil  

 bir kucak sadece öksüz ve çolak değil  

 bir kucak  

 sadece bir kucak  

 açılınca açıkları kapatan201 

Yukarıda Özel’in değiller üzerinden yaptığı tarif, arzusunu tatmin etmeye yönelen, her 

bulduğunu sandığında, aslında onun tam olarak aradığı şey olmadığını fark eden öznenin 

durumunu açık eder. Kucağın ne olmadığını biliriz fakat bütün eksiklerimizi kapatması 

dışında, onun ne olduğuna dair tarifimiz oldukça belirsizdir. Birçok uygarlığa ev sahipliği 

yapmış, göç yolları üzerinde bulanan bu topraklarda; inşa edilmek istenen Türklüğün202;  

sürekli yerleşilmek istenen, muğlak203, gücünü de büyük ölçüde bu muğlaklıktan alan 

 
201 İsmet Özel, “Of Not Being A Jew”, Of Not Being A Jew, İstanbul, Şule Yayınları, 2005, s.13.  

202 Bu durum, elbette birçok ulus için iddia edilebilir fakat burada benim dikkat çekmeye çalıştığım göç ve 

istilalara kapalı topraklarda bulunan ve bir imparatorluk geçmişi olmayan uluslara göre Türkiye’de 

gerçekleştirilmek istenen bu inşanın yarattığı tutarsızlıklardaki artıştır.  

203 Tekin Alp, Balkanlar kaybedilmeden önce Türklük üzerine şunları yazar: “Türklere, Türk olduklarını, 

zaferli bir mazileri ve ümidlerle dolu bir istikballeri bulunduğunun; yalnız bunun için her şeyde bir ve 

birbirlerine müin [yardımcı, destekçi] olmaları iktiza ettiğini yorulmaksızın tekrar etmelidir. (...) Bir kavmi 

teşkil eden şey, hakiki müşabehet [benzerlik] (...) değil, bu müşabihlik [benzeme] hayalidir."… "Göçebe 

Kürtler, muti [uysal] olmayan Lazlar, Osmanlı Avrupası'nın dinleri kavi olan Müslümanlaşmış Ulah, Rum 
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yine muğlaklığı ölçüsünde muhatap olduğu öznelerin bağ kurabildiği fakat yine bu 

muğlaklık nedeniyle çoğu özne açısından hep bir eksikliği getiren ve ancak öznelerin 

hüzünlü bir bağ kurabilmelerine olanak tanıyan bir pozisyon olduğunu tahayyül etmenin 

Türklük tartışmaları açısından ufuk açıcı olacağını düşünüyorum. Butler da toplumsal 

cinsiyet ile ilgili böyle bir muğlaklığın ve bunun sonuçlarının altını çizer. Ona göre, 

toplumsal cinsiyet;  

 bütüncüllüğü daima ertelenen, herhangi bir anda asla tam anlamıyla olduğu 

şey olmayan bir giriftliktir. Bu nedenle, açık bir koalisyon, mevcut amaçlara 

göre dönüşümlü olarak tesis edilip vazgeçilecek kimlikleri olumlayacak; 

tanımsal kapanımın normatif telosuna boyun eğmeksizin çoklu çakışma ve 

sapmalara izin verecektir. 204 

Türklüğün bu anlamdaki belirsizliği, sonsuz bir akış içinde aslında sınırlarının 

çizilemeyeceğine dair bir yorumu beraberinde getirmemelidir. Anthony Smith, 

 
ve Bulgarları, Türk müşterek vicdanı kuvvetlenmekte devam ettikçe, az zamanda temessül [benzeşmek, 

asimile olmak] edeceklerdir.” (Aktaran: Ünlü, s.122,123). "Halbuki Türkçülerin gayesi muasır bir İslam 

Türklüğüdür." (Gökalp, a.g.y., s.34.). “Kimlerin Türk olabileceğini ve kimlerin Türk olamayacağına dair 

tartışmalar özellikle ilginçtir: Anayasa Encümeni'nin önerisinde geçen ‘Türkiye ahalisine din ve ırk farkı 

olmaksızın (Türk) ıtlak olunur [denilir]’ ibaresi milletvekillerinin itirazlarına yol açmış, Gayrimüslimlerin 

Türk sayılamayacağı söylenmişti. Bunun üzerine ilgili madde, ‘Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın 

vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur’ şeklinde (88. madde) değiştirilmiş ve öyle de kabul edilmiştir.” 

(Ünlü, a.g.y., s.168). Mahmut Esat [Bozkurt] ise, “Öz Türk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır, 

o da hizmetçi olmaktır, köle olmaktır.” derken Celal Nuri (İleri) Türklüğün şartlarını şu şekilde sıralar: “1. 

Türkçe bir ferdin kendi dili olmalı; evinde ailesi içinde Türkçe konuşmalı, Türkçe düşünmeli, (…) 

rüyasında Türkçe sayıklamalı, bir not tutarsa Türkçe tutmalı, 2. İster din hususunda lâkayd yahut serbest 

düşünür, dinsiz, münkir olsun, Müslüman neslinden gelmeli yahut ihtida etmiş bulunmalı, bilhassa resmi 

dini Müslümandan başka bir şey bulunmamalı, 3. Sarı ve siyah insan cinsinden bariz alametleri olmamalı.” 

(Aktaran: Ünlü, a.g.y., s.183, s.211-212).  

204 Butler, Cinsiyet Belası, s.65.  



112 

 

etnisitenin paradoksunun, “sürekliliği içindeki değişme yeteneği ve değişim içindeki 

sürekliliği” olduğunu iddia eder205. Türklük, değişme yeteneğinin kaynağını sözü edilen 

muğlaklıktan alır. Değişim içindeki sürekliliğin kavranabilmesi için ise Smith, etnik 

olguya sembolik perspektiften bakılması gerektiğini belirtir. Bu bağlamda topluluğun 

kendisini, kendisine ve dışarıya nasıl tanıttığına dair bilgi almamızı sağlayan, topluluğun 

kuşaktan kuşağa aktardığı mit, semboller, anı ve değerler incelenmelidir206. Topluluk 

tarafından aktarılan mit ve semboller etnisite içindeki değişkenliğe ve muğlaklığa bir 

form verir.  Kurtuluş Savaşı, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı gibi kuruluş ya da yeniden 

doğuş anlatıları ve semboller kendilerinin yeniden üretimine katkı sağlayacak törenlerle 

birlikte muğlak Türklüğün çerçevesini çizerek sürekliliğine katkı sağlarlar207. 

Ulus, millet, ırk ve etnisite gibi kavramları anlamaya çalışırken; sınıf ve toplumsal 

cinsiyet ile ilişkilerini, özneler söz konusu olduğunda bunların nasıl kesiştiğini ve bu 

kesişimin sonuçlarını incelemek oldukça önemlidir. Yasa önünde veya öncesinde yasa 

tarafından belirlenmeyi bekleyen bir özne tahayyülünden öznenin farklı tarihsel 

bağlamlarda ortaya çıktığı ve tahayyül edildiği kadar kesin ve tutarlı bir biçimde 

kurulmadığı düşüncesine geçilmelidir208. 

 
205 Anthony D. Smith, Ulusların Etnik Kökeni, Çev. Sonay Bayramoğlu, Hülya Kendir, Ankara, Dost 

Kitabevi Yayınları, 2002, s.58.  

206 Smith, ag.y., s.269. 

207 Bu süreklilik, Hatırlama ve Unutma Bağlamında Tören ve Ritüeller bölümünde daha ayrıntılı izlenmeye 

çalışılacaktır.  

208 Butler, Cinsiyet Belası, s.45-46. Scott, toplumsal cinsiyet kavramının, “sadece cinsiyeti değil fakat sınıf 

ve ırkı da kapsayacak bir siyasi ve toplumsal eşitlik vizyonu ile birlikte yeniden tanımlanmasını ve yeniden 

yapılandırılmasını” önerir (Joan W. Scott, Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, 

Çev. Aykut Tunç Kılıç, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2007. s. 57).  
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 Butler’dan hareketle yukarıda sözü edilen bağın, hüzünlü bir bağ olarak kurulmasının 

sebebi, “toplumsal anlamda tanınmamızı sağlayan kavramların aynı zamanda bizi 

düzenleyen ve bize toplumsal varoluş kazandıran kavramlar” olmalarıdır. Bu nedenle, 

kişi kendi varoluşunu onaylarken aynı zamanda kendi maduniyetine teslim olur209. 

Varoluşunu onaylama, iktidar ile girilen bir suç ortaklığıdır. Özne, kendisi iktidar 

kullanabilmek yani özne olabilmek için; kendi üzerinde bir iktidar edimine yani iktidara 

tabi olmaya razı olur. Foucault’nun da beden politikalarını anlatırken altını çizdiği üzere, 

iktidarın ilk uygulandığı yer aslında iktidarın ilk çıktığı yerdir. Konumuz açısından 

söyleyecek olursak iktidar, ilk elde hem Müslümanlık sözleşmesi hem de Türklük 

sözleşmesi söz konusu olduğunda sözleşmenin dışında kalanların değil, sözleşmeye taraf 

olanların içinde ve üzerinde işlemiştir210. Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklamaya 

çalışacağım üzere, bölgenin Resmi İslam’ı benimsemesi ile birlikte, medreseler yoluyla 

bölgede ciddi bir İslami eğitim başlamış; bu durum da hocalık ve müderrisliğin 

yaygınlaşması ve bölge halkının devlet kurumlarına katılabilmesinin yolunu açmıştır. 

Resmi İslam’ın benimsenmesi; Sünni İslam pratiklerinin hayata geçirilmeye başlanması, 

önceki pratiklerinin bir kısmının bırakılması, bir kısmının ise Resmi İslam’a adapte 

edilmesidir. Sözü edilen eylemlerin, bu durumda bir kesinti olarak değil bir süreç olarak 

anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Benzer bir süreç Türklük söz konusu olduğunda da 

gerçekleşmiştir. Bölgedekilerin kendilerini Türklük Sözleşmesinin tarafı olarak 

 
209 Butler, İktidarın Psişik Yaşamı, s.76.  

210 "Anlaşıldığı üzere, cinsellik tertibatı, geleneksel olarak "yöneten sınıflar" diye adlandırılan kesim 

tarafından diğerlerinin hazzını sınırlama ilkesi olarak oluşturulmamıştır. Ortaya çıkan, bu sınıfların söz 

konusu tertibatı önce kendi üzerlerinde denedikleri olgusudur…Sorun, sömürülecek sınıfların cinsel 

etkinliğinin bastırılmasından çok, "egemen olan" sınıfların bedeni, gücü, uzun ömürlü olması, çocukları ve 

soylarıydı. Hazların, söylemlerin, hakikatlerin ve iktidarların yeni dağılımı olarak cinsellik tertibatı ilk 

kertede bu bağlamda kuruldu. Bu yüzden burada tespit edilmesi gereken olgu bir sınıfın köleleştirilmesi 

değil, bir başka sınıfın kendi kendini olumlamasıdır.” (Foucault, Cinselliğin Tarihi, s.92-93). 
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görmelerine rağmen bölgede hala Rumca konuşuluyor olması, özneleşme meselesine bir 

süreç olarak ve üretici bir iktidar perspektifinden bakılmasının en önemli nedenlerinden 

biridir. Bu durumda da, yasanın referans verdiği ideal ve tutarlı öznelerden ziyade; 

öznenin yasayı yorumlayarak içselleştirdiği durumlar ve yasanın niyetinden farklı/fazla 

pratiklerle karşılaşmış oluruz. İslamiyet öncesi bir ritüel olan Kalandar’ın, bölgedeki 

hocalar tarafından tenkit edilmesine rağmen günümüze kadar farklı şekillerde 

sürdürülmeye devam etmesi ve Rumca/Arapça konuşan hocalar, kökenlerini Orta Asya 

ya da Karaman’a dayandıran fakat Rumca konuşabilen özneler; bu analizin temellendiği 

örneklerdir. Bu bağlamda ister Foucault’yu takip ederek iktidarın olduğu her yerde 

direnme vardır diyelim ya da Arthur Rimbaud’dan hareketle ben bir başkasıdır / ben 

ötekidir diyelim, aslında buradaki öznelerin ideal olandan biraz daha fazlasını ve bu 

bağlamda ötekiyi içinde taşıdıklarını görüyoruz. Bu nedenle tartışmanın başında, 

kullandığım bilmeme, görmeme, duygulanmama üzerinden işleyen Türklüğün negatif 

hallerinin, dışarıdaki bir ötekiye kaşı işlemeden önce kendisindeki ötekiye karşı işlediğini 

düşünüyorum. Evde iki dil konuşulmasına dair ortaya çıkan ilgilenmeme hali bu durumun 

sonuçlarından biridir. Kendilerinin veya ailelerinin iki dilli olmalarını sorgulatacak 

herhangi bir durumla karşılaşmadıkları veya böyle durumlarla karşılaşmalarının sebebini 

iki dilli olmalarına bağlamadıkları sürece de bu ilgilenmeme hali devam etmektedir. 

Bölgedeki Türklük, öznelerin ilk elde devletle muhatap oldukları yerde Rumca 

konuşmayı bırakma bedeli üzerinden oluşmuş fakat normatif talep her yer ve zamanda 

Türkçe konuşmalarını beklediği için Rumca konuşma hali toplumsal olarak bilinçdışına 

atılmış ve elbette özellikle ve öncelikle erkekler tarafından yok sayılmıştır211.  

 
211 “Bu geçerli ve anlaşılabilir varlık, yani bu özne, daima bir bedel karşılığında oluşur ve özneleri kuran 

normatif talebe direnen ne varsa bilinçdışında kalır.” (Butler, İktidarın Psişik Yaşamı, s.85). 
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Ömer Asan, Trabzon Rumcası ve Pontos etnofobisi başlıklı yazısında, küçükken ninesini 

korkutmak için oynadıkları oyunlarda, ninesinin “bilinç dışı ‘Ou ton theo!’  (Aman 

Tanrım)” diyerek bağırdığını ifade eder. Ata dilim dediği Rumca üzerine yazarken, 

Yunan bir arkadaşı ile yaptığı konuşmayı “dedelerimiz, ninelerimiz İslamiyet’i 

Yunanca’yla öğrenip, Yunanca hatta Türkçe konuşarak yaydılar” sözleri ile aktarır212. 

Rumca konuşulduğu halde onu görmeme hali ile Rumcanın yaşatılması için uğraşma hali 

arasında salınan bu durumların ortaklaştığı yerin Müslüman olma ve Müslümanlığı 

yayma olduğu anlaşılmaktadır. Türklük Sözleşmesinin en temel şartını oluşturan 

Müslüman olma ve çok uzun süredir resmi İslam’ın öğreticisi olarak konumlanma hali, 

iki dilli olma durumunun yarattığı/yaratacağı dezavantajların önüne geçmiştir. Kendini 

bu şekilde kurma hali sadece kişiler ve topluluk tarafından gerçekleştirilmemiş aynı 

zamanda devlet söylemi ile de desteklenmiştir. 1888 Trabzon Vilayeti Salnamesi’nde bu 

durum açık bir biçimde ifade edilmektedir. 

Of kazası öteden beri büyük alimlere cilvegah-ı zuhur olmuş bir yerdir. 

Buranın ahalisi öteden beri tahsil-i ulûma olan meyl ve rağbetlerini hâlâ 

muhafaza etmekte ve bu sayede dahil-i kazada mevcut medreselerde 

bahredar-ı feyz-i ilim ve irfan olmuş birçok ulema yetiştirmektedir. Kaza-i 

mezkûr ahalisinin lisan-i mader-zatları Rum lisanı olup İslam’ı da 

Hıristiyan’ı da hâlâ bu lisan ile tekellüm ediyorlar. Hatta Türkçe bilmeyen 

talebe-i uluma müderrisleri Rumca takrir-i derse mecbur oluyorlar. Bununla 

beraber lisan-i Türki tekellüm edenler dahi çoktur… Ancak erbab-ı irfan ve 

vicdana hafi olmadığı sürece cevher-i pak-ı tâb-nâk-ı diyanetin tecelligah-ı 

hâss’ül-hâss-ı istikrarı insanın kalb-i bidarı olduğuna nazaran lisanın dine 

bir taalluk ve irtibatı ve tabir-i diğerle diyabetin lisana bir gûna ihtiyaç ve 

iktisarı tasavvur olunamaz. Kaldı ki lisan-i Türki bizim için lisan-i kavmi 

olduğu halde lisan-i diniyemiz dahi değildir. Bizim asıl lisan-i dinimiz lisan-

i Arabi’dir. Halbuki lisan-i Arabi ile mütekellim olan akvamın kaffesi de 

 
212 Ömer Asan, “Trabzon Rumcası ve Pontos etnofobisi”, (Der.) Güven Bakırezer, Yücel Demirer, 

Trabzon’u Anlamak, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017, s.175,177.  
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din-i celil-i İslam ile mütedeyyin olmak saadet-i sermediyesine nail 

olmamıştır. Binaen-ala-zalik kaza-i mezkur ahalisinin lisan-i mader-zatları 

olan Rum lisanıyla mütekellüm olmaları hissiyat-ı mukaddese-i 

diyanetkaranelerine nakıza-bahş olamaz. Bi’l-akis buranın müslümanları 

umumen akaid-i sahihe-i diniye ile fevkalade mutekid ve ahkam-ı şerife-i 

şeriye ile müttekayyiddirler.213 

Yukarıdaki etkenler göz önünde bulundurulduğunda, bölgedeki Türklük, Müslümanlık 

ve hocalığa bağlı sınıf ve statü değişkenleri olmadan anlaşılamaz. Uzun süredir devletin 

resmi söylemi olan Resmi İslam’ın taşıyıcısı olan hocalığın Rumca icrası, 20. Yüzyılın 

başına kadar büyük bir sorun olarak görülmemiş; bu hocalar, imparatorluğun birçok 

bölgesinde görev almış ve daha sonra devlet görevlisi olacak kişileri yetiştirmişlerdir. 

İmparatorluktan cumhuriyete geçişte ise, Müslümanlık Sözleşmesinin temel sözleşme 

olması, bu topluluğun devletle olan yakın ilişkisi ve herhangi bir ayaklanmanın içinde 

bulunmamış olmaları ya da devletin bölgeyi ciddi bir tehdit olarak görmemesi214 ile ilk 

elde Paçan örneğinde gördüğümüz üzere, topluluğun, yeni eğitim sistemi ve Türkçe 

konuşma konularında gösterdiği stratejik irade birleşmiştir. Bu durum da bölge insanının 

iki dilli olmasına rağmen Türklük konumunu sürdürmesine olanak sağlamıştır. Bu 

noktada, Cumhuriyet döneminde, Paçan’ın bu konumunu sürdürmesinin diğer köylere 

genellenemeyeceğine dair bir itiraz gelebilir. Özellikle sohbet dili Rumca olan köylerin 

Türklük konumlarını sürdürebilmelerindeki en önemli etmenin, yukarıda değindiğim 

üzere, kendilerinin veya ailelerinin iki dilli olmalarını sorgulatacak herhangi bir durumla 

karşılaşmamaları veya böyle durumlarla karşılaşmalarının sebebini iki dilli olmalarına 

bağlamamaları olduğunu düşünüyorum. Bunu kuran mekanizma ise iki yolla başarıya 

 
213 Kudret Emiroğlu (Haz.), Trabzon vilayet salnamesi 1888, cilt 13, Ankara, Trabzon İli Ve İlçeleri 

Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, 2002, s.635-639.  

214 Yukarıda değinildiği üzere mübadele anlaşmasına Katoliklerin dâhil edilmemesinin en önemli sebebi 

sayılarının azlığı ve devletin onları büyük bir tehdit olarak görmemesidir.  
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ulaşmıştır. Bunlardan ilki, yanı başlarında duran ve kendilerine benzer bir biçimde iki 

dilli olan Paçan’ın eğitim yoluyla devlete katılımını sürdürebilmesi ve buradaki köylere 

öğretmen olarak atanan kişilerin yine yakın çevreden olmasıdır. Bölgeden gelen ve 

önemlice bir kısmı Rumca bilen bu öğretmenlerin kendileri hem Rumca hem Türkçe 

bildikleri halde öğretmen olabilmiştir ve bu da öğrencilerin rol model olarak aldıkları 

kişilerle bu anlamda özdeşleşmelerini kolaylaştırmıştır. Modern eğitimin en önemli miti, 

eğitim yoluyla toplumsal hareketliliğin sağlandığıdır215.  Sohbet dili Rumca olan 

köylerde, görüşmeciler köylerini anlatırken sık sık eskiden eğitim oranının düşük 

olduğunun ama bu durumun şimdi değiştiğinin altını çizerek bunun ispatı olarak da 

devlete eklenmiş ya da devletin dışında prestijli mesleklere sahip olmuş kimseleri örnek 

gösterdiler.  Bu geçişin sağlanamadığı durumların, kişisel başarısızlıklar olarak 

değerlendirildiği okullarda, öğrencilerin bu anlamda yaşadıkları başarısızlıkları, iki dilli 

olma halleri ile doğrudan ilişkilendirebilmeleri oldukça güç görünmektedir216.  

 

C. MAKBUL TEBAA: BÖLGENİN RESMİ İSLAM’I BENİMSEMESİ  

Trabzon, 1461 yılında Osmanlı topraklarının bir parçası haline gelmiştir. 1461 öncesinde, 

Lowry, muhtelif kaynaklara referansla, Trabzon’un nüfusunun 4-5 bin civarında 

olduğunu tahmin etmektedir. Bu nüfusun çoğunluğu Rum Ortodokslardan 

 
215 Joel Spring, Özgür Eğitim, Çev. Ayşen Ekmekçi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2010, s.10-11.  
 
216 “Yoksuların kendileri de okul standartlarının doğruluğuna inandıkları için okul, toplumsal bölünmenin 

daha da güçlü bir aracı olmuştur…Toplumsal konum, okul eğitimi araçlarıyla başarı ve başarısızlık olarak 

tercüme edilir. Okul içinde yoksulun toplumsal ve ekonomik dezavantajları başarısızlık olarak 

nitelendirilir… Francisco Ferrer gibi Illich de okulu bir iktidar fahişesi olarak görür. En büyük iktidarın, 

okulun, kişinin kendi kimlik kavramı üzerindeki etkisi olduğuna inanır; yani eğitim kişilere kendi kişisel 

yeteneklerini ve karakter özelliklerini öğretir. İnsanlar kendilerini aptal ya da zeki, değerli ya da başarısız 

olarak düşünmeyi öğrenirler.” (Spring, a.g.y, s.25-26). 
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oluşmaktaydı217. 1461’den sonra bölgeye Müslüman yerleşmeleri/yerleştirmeleri 

başlamıştır. 1486 yılına ait kayıtlarda Müslümanlar, “Cemaat-ı Müslümanlar ki bi emr-i 

Hazret-i Sultan-i Azam sürgün amed der Trabzon (Trabzon’da Yüce Sultanın emriyle 

zorla iskâna tabi tutulan Müslümanlar topluluğu)” ve “Cemaat-ı Müslüm-an-ı ki’ 

ihtiyarlarıyla gelüb mütemekkin olmuşlardır (kendi istekleri ile yerleşmiş Müslüman 

cemaati)” olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Bunlardan zorla yerleştirilenler 202 

hane, kendi isteğiyle gelenler ise 58 hanedir218.  1486 yılında, Trabzon’daki nüfusun 

%19,22’si Müslüman olarak gözükmektedir219. 1523 yılında Müslümanların oranı 

%14,32’ye gerilemiş olsa da Lowry, Müslüman yerleşim merkezlerinin ortaya çıkmaya 

devam etmesi ve Rum ismi taşıyan iki Hıristiyan mahallesinin Türk adları ile anılmaya 

başlaması örneklerinden Trabzon’un “Türkleştirilmesi” sürecinin devam ettiğini ifade 

eder220. 1553 ve 1523 yıllarında Trabzon’un demografik yapısında çok ciddi değişiklikler 

meydana gelmiştir. Müslüman nüfus çok hızlı bir oranda artmış buna karşılık Hıristiyan 

nüfusu ondan daha yüksek bir oranda düşüş yaşamıştır221.  Bir topluluğun nüfusunun 

ciddi bir biçimde artışı diğerinin ise tersi yönde hareket ediyor oluşu doğal sebeplerden 

kaynaklanamayacağı için Lowry iki olası sebep olduğunu belirtir: Hıristiyanların gruplar 

halinde İslamiyet’i kabul etmeleri ve/veya Hıristiyanların şehirden ayrılmaları. İlk 

seçenek bu düşüşte etkili olmuş olsa da tek başına açıklayıcı değildir222.  İkinci durum ise 

Lowry’e göre merkezden alınan resmi bir kararın uygulamasıdır. %85,68’i Hıristiyan 

 
217 Heath W. Lowry, Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi 1461-1583, Çev. Demet Lowry ve 

Heat W. Lowry, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012, s.37.  

218 Lowry, a.g.y., s.40-42. 

219 Lowry, a.g.y., s.66. 

220 Lowry, a.g.y., s.85. 

221 30 yıllık dönemde Rum Ortodoks nüfusu %47,60 oranında azalmıştır (Lowry, a.g.y., s. 112-113.).  

222 Lowry, a.g.y., s.113. 
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olan kuzeydoğu Anadolu’daki Safevi sınırına çok yakın bir şehir, Osmanlı açıcısından 

tehlike arz edebileceği için bölgeden belirli bir sayıda Hıristiyan nüfusun İstanbul’a göç 

ettirilmesi; onlardan kalan yerlere ise, Müslümanların yerleştirilmesi ihtimal 

dâhilindedir223. Bu göç politikası karşısında ise Hıristiyanların bir kısmı, yaşadıkları ve 

bağlılık duydukları şehirden göç etmek yerine ihtidayı tercih etmişlerdir224. Böylelikle 

Lowry, 16. Yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, Trabzon’da güçlü bir “halk” İslamiyet’i 

eğilimi görülmeye başladığını iddia ederken, bu iddiasını desteklemek için Maraşlı 

Osman’ın bölgeye gelişini de örnek olarak gösterir225.  Sayılan politika ve eylemeler 

sonucunda, 1553 yılında Trabzon’un %46,72’si Müslüman olmuştur226.  1583 yılına 

gelindiğinde ise Müslümanların oranı %53,62’dir227. Fakat burada dikkat edilmesi 

gereken husus, bu Müslüman hanelerinin %44,71’ni birinci veya ikinci kuşak 

mühtedilerin oluşturmasıdır228. 1583 yılında, 1553’teki gibi bir göç politikası olmamasına 

rağmen ihtidaların devam etmiş olmasının en önemli sebeplerinden biri Müslüman olarak 

yaşamanın Hıristiyan olarak yaşamaya göre maliyetinin daha az olmasıdır229. 1583 

yılında nüfusun yarıdan fazlası Müslüman gözükmesine rağmen bölgede Rumca 

 
223 Lowry, a.g.y., s.127. 

224 1553 yılında 570 hanelik Müslüman nüfusun %28,60’ı ihtida eden Hıristiyanlardır. 1583 yılında ise bu 

oran %22.57’dir (Lowry, a.g.y., s.162-163,169). 

225 Lowry, a.g.y., s.122. Hıristiyan mezhebindeki zayıflamanın başka bir göstergesi ise din adamları 

sayısındaki düşüştür. 1486 yılında Trabzon’da 23 papaz varken, bu sayı 1553 yılında 5, 1583 yılında ise 2 

olarak gözükmektedir (Lowry, a.g.y., s. 123, 149-150).  

226 Lowry, a.g.y., s.127. 

227 Lowry, a.g.y., s.151. 

228 Lowry, a.g.y., s.169. 

229 Lowry, a.g.y., s.174.  
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konuşma oranı %70’tir230. Bu oran da bölgenin Müslümanlaşmasında ihtidanın önemini 

ortaya çıkarmaktadır.  

Genel olarak Of bölgesi ise 17. Yüzyılın ikinci yarısında Müslüman olmuştur231. Meeker, 

Of ile ilgili olarak ise şunları aktarır: 

Of örneğinden hareketle, göç ve din değiştirmenin sağladığı faydaların, 

Trabzon’un başkentine, uzak yörelere oranla daha çabuk yansıdığını 

söyleyebiliriz. Başkentin tersine, uzak bölgeler, kara ve deniz bağlantısı 

olan önemli ticaret merkezlerinden uzaktı. Bu nedenle, Osmanlılar buradaki 

nüfus yapısıyla daha az ilgileniyordu; söz konusu bölge insanlara fırsat 

sunmadığı için, genel olarak Müslümanlar buralara daha az göç etme 

eğilimdeydiler ve Hıristiyanlar göç etme baskısını daha az 

hissediyorlardı.232 

1486 yılında günümüz Çaykara sınırları içindeki bölgede sadece Holayısa köyünde bir 

Müslüman vergi mükellefi kayıtlara geçmiştir. Bu tarihte tımar sahipleri dışında bölgenin 

bir Hıristiyan yerleşimi olduğu anlaşılmaktadır. 1515 ve 1520 yılına ait kayıtlarında da 

bölgenin tamamına yakını Hıristiyan olarak gözükmektedir. 1554 yılında, Müslümanların 

sayısı artmaya başlamıştır. Bu tarihte, bölgede Müslümanların oranı %5’tir. Alan 

çalışmasının yapıldığı köylerde, 1554 yılındaki Müslüman sayıları ise Paçan 15, Yente 

13, Haldızen 1, İpsil 1, Aso 5, Aşağı Ogene 5 ve Yukarı Ogene 15’tir. 1583 yılında ise 

Müslümanların nüfus içinde oranı %31’e yükselmiştir.  1654 tarihli Cizye-i Gebran 

Defteri alan çalışmasına dâhil olan köylerden cizye vergisi alınmadığını 

göstermektedir233. Umur, 1615 tarihli bir belge üzerinden bölgede yaşanan kıtlıklardan 

 
230 Lowry, a.g.y., s.178.  

231 Meeker, a.g.y., s.171-172. 

232 Meeker, a.g.y., s.177.  

233 1554 yılında, günümüz Çaykara sınırlarındaki diğer köylerdeki Müslüman sayısı ise; Gorgora’da 5, 

Holayısa’da 10, Zeno’da 10 şeklindedir. 1654 yılında günümüz Çaykara sınırları içinde bulunan Holayısa-
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bahseder.  Bu kıtlık nedeniyle de köylülerin bölgeden ayrılmak zorunda kalmış 

olabileceğini tahmin etmektedir234. Gerçekten de 1583 ve 1681 yılındaki kayıtlar 

karşılaştırıldığında, günümüz Çaykara sınırlarını kapsayan bölgedeki nüfusun azalması 

dikkat çekicidir. 1583 yılında, 3198 olan tahmini nüfus; 1681 yılında, 2100’e 

düşmüştür235.  Buna ek olarak, 17.  Yüzyıla ait belgelerden bölgede ciddi bir güvenlik 

sorunu olduğu da anlaşılmaktadır. 1603 tarihine ait bir belgede Celâliler'den Ömer Bey 

isimli bir kişinin Of kazasında halktan zor kullanarak salyâne topladığı bununla birlikte 

halkın evlerini basıp bölgeden kaçmalarına yol açtığı belirtilmektedir. Başka bir belgede, 

bazı kişilerin yeniçeri kisvesi altında Trabzon sancağındaki köyleri dolaşarak vilayeti 

harap ettikleri ve halkın evlerini ele geçirdikleri aktarılmıştır.  9 Nisan 1611 tarihli, 

Erzurum ve Trabzon Beylerbeyilerine ve bu vilayetlerdeki kadılara gönderilen 

hükümde, halkın dağılmış bir halde ve perişan olduğu ve eşkıya zulmünden zarar 

gören yerlerin yeniden tahririnin yapılması emredilmektedir.  Of Kadısı İbrahim'in 18-

27 Haziran 1615 tarihinde işlem gören arızasında daha önce Trabzon Beylerbeyi 

olan Ömer Paşa'nın zulmünden dolayı her bir köyden beşer-onar hânenin evlerini terk 

ettiği aktarılmaktadır 236 . 

Kıtlık ve güvenlik sebepleriyle nüfusun azaldığını tespit etmekle birlikte bölgede kalan 

kişilerin tamamının Müslüman olmasının üç sebebi olabilir. Umur kıtlık nedeniyle 

köylülerin yerleşim yerlerini terk ettiklerini yazarken, bu kıtlık zamanında Hıristiyan 

köylülerin ayrıca ödemek zorunda olduğu vergiler nedeniyle daha zor durumda 

kaldıklarını ve en azından bu yükten kurtulmak için din değiştirmiş olabileceklerini 

 
i Kadahor köyünde 3 haneden cizye vergisi alınmaktadır (Bostan, a.g.y., s.18-19, 31-32). Of’ta ise, 1631 

yılında 441 ve 1673 yılında ise 90 Hıristiyan hane bulunmaktadır (Meeker, a.g.y., s.178). 

234 Hasan Umur, Of Tarihi, İstanbul, Güven Basımevi,1951, s.21,23, 67. 

235 Bostan, a.g.y., s. 32-33.  

236Bostan, a.g.y., s. 45.   
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belirtir237.  İkincisi, yukarıdaki aktarılan güvenlik zafiyetleri nedeniyle Hıristiyan nüfus 

kendisini daha fazla tehdit altında hissetmiş olabilir ve bu da Hıristiyan nüfusun 

azalmasının sebeplerinden biri olabilir. Poutouridou da anarşi ve şiddetin gündelik 

hayatın bir parçası haline geldiği bu dönemde, gönüllü Müslümanlaşma ya da ekonomik 

kazanç için Müslüman olmanın yanı sıra, sömürü ve şiddete karşı bir savunma aracı 

olarak Müslümanlaşma ihtimalini düşünmemiz gerektiğini belirtir238. Son olarak ise 

Meeker’ın, 17. yüzyıla gelindiğinde bölgenin Müslümanlaşması ile ilgili tespitine yer 

vermemiz gerekmektedir.  Meeker yukarıda, Müslümanlaşma sürecinin, merkeze uzak 

bölgelerde merkeze göre daha geç ve yavaş olduğundan bahsetse de analizinin 

devamında, 17. Yüzyılda bölge sakinlerinin asker239 ve talebe olarak imparatorluğun 

kurumlarına katılmaya başladığını belirtir.  Bu katılım ise yörenin tamamının 

Müslümanlaşmasına sebep olacaktır ki bu analiz yukarıda verdiğimiz sayılarla da 

tutarlıdır240.  

 
237 Meeker, a.g.y., s.177. 

238 Margarita Poutouridou, “The Of Valley and the coming of Islam: The Case of the Greek Speaking 

Muslims”, s.47-71, 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/viewFile/2455/2220.pdf. Meeker, 

genel olarak Pontus Rum tarihçileri tarafından savunulan ve 17. Yüzyılın ortaları ya da sonlarında kitlesel 

bir din değiştirme tezine dayanan bu iddianın doğruluk payının oldukça düşük olduğunu belirtir. Bu 

kanaatinin, 16. Yüzyılın ilk yarısından itibaren başlayan din değiştirmelerin anlık ve kitlesel olarak değil 

yavaş yavaş gerçekleşmiş olması nedeniyle oluştuğunu belirtir (Meeker, a.g.y., s.183).  

239 Osmanlı’nın ilk gaza döneminden itibaren Hıristiyan kökenli kişiler gazadan pay almak ya da buna 

benzer başka ekonomik sebeplerle Müslümanlaşmaya başlamıştı (Zeynep Türkyılmaz, “Osmanlı’dan 

Cumhuriyete Müslümanlaştırma”, Meydan- IMC TV, 06.02.2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=PFMwRe_xSOY, (24.03.2017)). 

240 Meeker, a.g.y., s.178. 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/viewFile/2455/2220.pdf
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17. yüzyıl ile birlikte bölgenin nasıl devlet toplumuna dönüştüğünü ve aktörler üzerindeki 

etkisini inceleyeceğimiz diğer başlığa geçmeden önce burada Müslüman olmanın ne 

anlama geldiğini farklı örnekler üzerinden incelemek anlamlı olacaktır. Yukarıda 

saydığımız neden ya da nedenlerle Müslüman olan kişilerin, içinde bulundukları 

toplumda var olan konumlarını güçlendirmek için bu eyleme başvurdukları aşikârdır. Bu 

nedenle Meeker, Osmanlının Hıristiyanları ve de Müslümanları Resmi İslam’a 

yönlendirmek için mali yaptırımlar içeren siyasal baskılarına karşı; Trabzon ve 

havalisindekilerin devlet ile ilişkilerinde kendilerini resmi Müslüman olarak göstermiş 

olabileceklerini belirtir. Böylelikle bu kişiler, makbul tebaa olmanın avantajlarından 

yararlanırken kendi inanç ve ritüellerini de sürdürebilmektedir. Kendi alan çalışmasından 

çıkan sonuçlar nedeniyle de böyle bir durumun olma ihtimali üzerinde duran Meeker’ın 

verdiği diğer bir örnek, resmi evraklarda Müslüman olarak kayıtlı olmalarına rağmen 

Ortodoks inanışlarını sürdüren Kurumilerdir241. Kurumlu kimliği üzerine çalışan Zeynep 

Türkyılmaz’ın değerlendirmeleri de meseleyi anlamak açısından oldukça ufuk açıcıdır242. 

Toplumda büyük bir değişimin yaşandığı 17. Yüzyıl aynı zamanda gizli Hıristiyanlığın 

da ortaya çıkış tarihi olarak göze çarpmaktadır. Yine Doğu Karadeniz bölgesinden bir 

grup olan Hemşinlililer, 17. Yüzyılda Müslümanlaşmıştır. Türkyılmaz, bu 

Müslümanlaşmanın düşündüğümüz anlamda bir steril kimliği anlatmadığını belirtir. 

 
241 Meeker, s.178-179. 

242 Konu ile ilgili olarak Türkyılmaz’ın sunumlarına ancak referans verilebilmektedir. Yazarın, tezine 

ulaşılamamıştır. İlgili sunumlar için: Zeynep Türkyılmaz, Osmanlı’dan Cumhuriyete Müslümanlaştırma; 

Zeynep Türkyılmaz, “Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Seminerleri 2015”, 

https://www.youtube.com/watch?v=Qh0NFlOtrbk&t=4005s, (23.03.2017); Zeynep Türkyılmaz, 

“Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları”,  https://www.youtube.com/watch?v=ZY9kWQuW--w, 

(13.05.2019);  Zeynep Türkyılmaz, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Gizli Hristiyanlar”, 

http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/11/gizli-hristiyanlik.html, (13.05.2019); Türkyılmaz, 

“Pontus’un kripto-hristiyan Rumları, İslam ve Hıristiyanlık arasında”.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZY9kWQuW--w
http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/11/gizli-hristiyanlik.html
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Müslümanlaşanların hepsi olmasa da bir kısmı önceki dinini korumuş yani çift dinli bir 

yaşamı sürdürürken kendilerini Müslüman olarak yazdırmışlardır. Tam da bu nedenle 

Islahat Fermanı’nda sonra aralarından bir grup Hıristiyan olduklarını söyleyip devletin 

onları Hıristiyan olarak tanıması için harekete geçmişlerdir. 1857 yılında başka 

bölgelerden,  İstanbul’daki konsolosluklara ve büyükelçiliklere gelerek Hıristiyan 

adetlerini sürdürdüklerini, çocuklarını vaftiz ettiklerini ve bununla birlikte çocuklarının,  

Müslüman isimlerinin yanı sıra Hıristiyan isimlerinin olduğunu kendi aralarında bu 

isimleri kullanırken dışarıda Müslüman isimlerini kullandıklarını belirterek kendilerini 

tekrar Hıristiyan olarak yazdırmak isteyen gruplar ortaya çıkmış ve bu gruplar bu 

isteklerini İmparatorluğun sonuna kadar sürdürmüşlerdir243. 1862 yılında, Saffet Paşa’nın 

Gümüşhane’nin köyleri üzerine yazdığı bir raporda Cuma günü camiye Pazar günü ise 

kiliseye giden kendilerine buçuk Müslüman diyen grupların ortaya çıktığından ve bunlara 

müdahale edilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. 

1882 yılında kendilerini Hıristiyan olarak yazdırmak isteyen Akdağ madenindeki Stavri 

hareketinin önderlerinden Hacı İshak Küpçüoğlu bir papaz-imamdır. Medrese eğitimi 

almış olan Hacı İshak, Mahmut ismi ile imamlık yapmaktadır. Artık Mahmut değil de 

Hacı İshak olduğunu söylediğinde imamlığı bırakmamış, fakat Gümüşhane 

Metropolitliğine papaz olarak dâhil olmuştur. Tanassur etmesiyle ilgili sorgulanan Hacı 

İshak’ın, Türkyılmaz’ın aktarımıyla ifadesi şu şekildedir: 

 
243 Ferman yayınlandıktan bir yıl sonra devletle olan ilişkilerinde düzenlemeye gitmek isteyen grupların 

ortaya çıkması, devlet nezdinde alınan kararların, toplumda görece hızlı diyebileceğimiz bir sürede karşılık 

bulduğunu göstermektedir. Türkyılmaz, dönemin eşitlik ve vatandaşlık fikirlerinin sadece devlet ya da 

devletin üst kademesindeki kişilere mahsus olmadığını belirtir.  Devletle muhatap olan bireyler açısından; 

tahrir kayıtları tutulurken ve/veya nüfusa kaydolurken kendilerini nasıl kaydettirdikleri, hangi vergiyi 

ödeyeceklerini, ne kadar ödeyeceklerini ve askerlik yapıp yapmayacaklarını belirliyordu. Bu nedenle de 

gelişmeler, merkezden diğer bölgelere hızlı bir şekilde yayılıyordu.  
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İsmim Hacı İshak şöhretim Küpçüoğlu. 60 yaşındayım… (Ya sizin isminiz 

Mahmut Efendi değil mi?) Kendimiz Hıristiyan isek de her nasılsa öteden 

beri böyle deniliyor… (Böyle iki türlü isme sahip olmaktan murat nedir?) 

Biz bilemeyiz ancak dedemizden gördüğümüz vech ile Hıristiyan 

bulunmaktayız.244 

Yukarıda verilen örneklerden de hareketle, Müslümanlaşmayı nasıl okumak 

gerekmektedir? Türkyılmaz genel olarak 17. Yüzyılda gerçekleşen bu Müslümanlaşmayı 

bir şiddet ve farklılaşma üzerinden değil, benzerlikler üzerinden okumayı önerir. Bu da 

bizim tutarlı kimlik arayışlarımızın ötesine geçmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda bölge 

Müslümanlaştı dediğimizde, aslında bu kişilerin ilk elde devletle olan kayıt ilişkilerinde 

bir değişikliğe gittiklerini düşünebiliriz. Din değiştirirken oldukça tutarlı ve radikal 

değişikliklere giden kişi ve grupların olacağını akılda tutmakla birlikte süreç açısından 

gözümüzün önüne gelmesi gereken gruplardan bir kısmı da Yannis iken Osman olan 

kişilerden değil de Yannis iken Osman Yannis olan ya da Cuma günü camiye giderken 

Pazar günü kiliseye giden kişilerden oluşan melez gruplardır. Bu bağlamda da 

Türkyılmaz’ın işaret ettiği üzere, “kimlikleri” Müslümanlık ve Hıristiyanlık üzerinden 

değil; Kurumlu, Stavrili, Çaykaralı ve Paçanlı olmak üzerinden okumak ve bu bölgelerin 

bağlamlarında değerlendirmeyi düşünmek gerekmektedir.  

Topluluğun içinden gelen bir araştırmacı olarak, günümüzde özellikle Paçan ve Anaso 

bölgeleri için genel olarak da Çaykara’da, Müslümanlık ile ilgili böyle bir durumun 

olmadığını tespit edebiliyorum. Büyük ihtimalle, benim çalıştığım topluluk 

Türkyılmaz’ın “bir de çift din taşımayıp da 17. yüzyılda başlayan, Müslümanlaşmasıyla 

 
244 19. Yüzyılda, üstelik merkezde, hala “çelişkili” durumların devam ettiğini görmekteyiz. Dönemin 

Basiret gazetesinin haberine göre; Fener Patrikhanesi’nde rahatsızlanan papazlardan bir tanesi kendisini 

okutmak için bir imama gitmiş ve sonrasında Patrikhane papazı soruşturmuştur. (Ali Şükrü Çoruk, 

“Osmanlı İstanbul’unda Eğlence Kültürü”, Kültür Tarih Sohbetleri, 

https://www.youtube.com/watch?v=UNjy0HJ4i-w&feature=youtu.be,(10.06.2019)). 

https://www.youtube.com/watch?v=UNjy0HJ4i-w&feature=youtu.be
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birlikte dili koruyan ama dini uzun süreçte kaybeden Hıristiyan Rumlar var”245 diyerek 

açıkladığı topluluklar arasında bulunmaktadır.  Burada özellikle uzun süreç ifadesinin 

altını çizmek gerekmektedir. Sonunda “homojen” bir dinsel kimliğe kavuşsa da bahsi 

geçen süreç içinde dinin egemenle karşılaşma koşullarını belirleyen bir kıstas olduğunu 

ve bu bağlamda daha melez kimliklere sahip olan kişi ya da gruplarla karşı karşıya 

kaldığımızı unutmamak gerekir.  Anaso/Çambaşı’nda 105 yaşındaki bir erkek 

görüşmecinin profili ve anlatıları bu bölgede melez kimliklere dair ipuçları vermektedir. 

Dedesi hoca olan bu görüşmeci, dedesinin Rumca ve Arapça bildiğini Türkçe 

konuşmadığını söylemiştir. Bölgede zaman zaman din görevlileri tarafından Rumlara ait 

bir ritüel olması gerekçesiyle yasaklanmaya çalışılan Kalandar Gecesini anlatırken, 

görüşmeyi Türkçe yapıyor olmamıza rağmen, Kalandar manisine besmele çekerek 

başlamış ve maniyi Rumca okumuştur. Kadim bir gelenek olan Kalandar, anlaşıldığı 

kadarıyla Müslümanlığa geçişte hem terk edilmemiş hem de Müslümanlığa adapte 

edilerek kutsallığı da bir süre daha246 korunmuştur. Rumca konuşan hoca profili ise 

bölgede oldukça yaygındır ve Osmanlı’da milliyetçilik akımlarının etkileri görünene dek 

bir sorun teşkil etmemiştir.  

Alan çalışmam esnasında, başka bir görüşmecinin I. Dünya Savaşı’nda Rusların bölgeyi 

işgaliyle ilgili olarak anlattığı Terzioğlu hikâyesi de bölge halkının kullandığı stratejinin 

ve melez kimlikliklerin anlaşılmasına yardımcı olacaktır: 

Söylenti ne kadar doğru bilemem, bize kadar intikal etmiş. Şahinkaya 

köyünden Seyid Ahmet Terzioğlu isimli bir vatandaşımız vardı. Müslüman 

bu. Bu işçilik yapıyordu orada, amele olarak çalışıyordu. Tabi amelelerin 

aldığı ücret az. Bir Rum vatandaşı vardı o zaman onun adı Haralambo Yorgo 

Terzioğlu. Soyadları benziyor birbirine. O dinamitle ateşleme yaptığı için 

biraz daha ücreti fazla idi. Puantaj defterini tutan Ruslardan bir tanesi 

 
245 Zeynep Türkyılmaz, “Pontus’un kripto-hristiyan Rumları, İslam ve Hıristiyanlık arasında”. 

246 Daha genç görüşmeciler Kalandar’ı anlatırken besmele çekme ihtiyacı hissetmediler.  
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puantaj defterindeki isimleri okuyor: “Haralambo Yorgo Terzioğlu” okudu.  

Bu bizim Müslüman geçinen Seyid Ahmet Terzioğlu gitti. “Sen misin?” 

dedi “Haralambo Terzioğlu” Rus sordu ona.  “Evet” dedi.  Verdi ona 

Haralambo Yorgo Terzioğlu’nun maaşını, tabi üstün maaş. Hiç ses 

çıkarmıyor alıyor gidiyor. Biraz sonra okunuyor Seyid Ahmet 

Terzioğlu’nun adı.  Haralambo gidiyor, ona veriyorlar Seyid Ahmet 

Terzioğlu’nun ücretini. “Bu benim ücretim değil” diyor o zaman dedi 

“Yanlışlık oldu. Siz de Seyid Ahmet’in yanına gidin paranızı ondan alın.  

Biz yanlışlıkla senin ücretini ona verdik.” Gidiyor ona, diyor ona ki,  

“Müslümanlık yanına geldiğimiz zaman Müslümanlığı kimseye vermezsin, 

para yanına geldiğimiz zaman olursun Haralambo,  benim maaşımı 

alıyorsun. (Paçan, yaşlı, erkek) 

Çaykara’da kuşaktan kuşağa Rumca ve/veya Türkçe aktarılan bu anlatı; bölgede 20. 

Yüzyılın başlarına kadar, bizim şu anda “homojen” olarak gördüğümüz ve gayrimüslim 

ve Müslüman kimliklerine sahip kişilerin bir arada yaşadıklarını ve bu aktörlerin devletle 

ya da benzeri yapılanmalarla karşılaştıklarında stratejik davranabildiklerini 

göstermektedir247. Genel olarak Of’ta ise bu strateji kendini özellikle 17. Yüzyılla birlikte 

devlet kurumlarına katılım; özel olarak Çaykara’da ise daha çok medrese eğitimi 

üzerinden Resmi İslam’ın benimsenmesi şeklinde kendini göstermiştir.  

 

 

 

 

 

 
247 Konuşmanın devamında görüşmeci, bu stratejinin AKP döneminde de devam ettiğini, insanların kendi 

konumlarını güçlendirmek için camiye gittiklerini eklemiştir.  
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D. DEVLET TOPLUMU 

İnsanın  

gölgesiyle tanımlandığı bir çağda  

marşlara düşer belki birkaç şey açıklamak  

belki ruhların gölgesi  

düşer de marşlara  

mümkün olur babamı  

varlık sancısıyla çığırmak:  

                    Ezan sesi duyulmuyor  

                    Haç dikilmiş minbere  

                    Kâfir Yunan bayrak asmış  

                    Camilere, her yere 

                    Öyle ise gel kardeşim  

                    Hep verelim elele  

                    Patlatalım bombaları  

                    Çanlar sussun her yerde 

Çanlar sustu ve fakat  

binlerce yılın yabancısı bir ses  

değdi minarelere:  

Tanrı uludur Tanrı uludur  

polistir babam  

Cumhuriyetin bir kuludur248 

 

Bölgenin Müslümanlaşmasının nedenlerinden birinin bölge halkının İmparatorluk 

kurumlarına katılımı olduğu iddiası, bu çalışma açısından da yol gösterici olmuştur. 

Bölge halkının 17. Yüzyıl itibariyle devlete katılımını Meeker, üç belge üzerinden 

açıklamaya çalışır. İlk belge, 1695 yılında merkezi hükümetin, Macaristan’a yapılan sefer 

sebebiyle Karadeniz bölgesinden talep ettiği askeri birliğin sayısını ve dağılımını 

göstermektedir. Belgede Trabzon’un kotası 2.000 nefer iken; Giresun’un 300, Rize’nin 

700 ve Of’un 1.000 kişidir. Belgede sayılan on dört bölgede, Trabzon’dan sonra en fazla 

asker istenen yer Of’tur.  Meeker’ın bu sayılar üzerinden, 1695 yılında, Of bölgesinin göç 

ve din değiştirme faaliyetleri sonucunda Müslümanlaştığını belirtir ve ona göre “merkezi 

 
248 İsmet Özel, “Amentü”, Erbain, İstanbul, Şule Yayınları,2005, s.90-91. 
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hükümet açıkça bu ‘yeni’ Müslümanların askeri sefer çağrılarına özellikle çok sayıda 

askerle karşılık vermesini beklemiş olmalı”dır249. 

Meeker’ın referans verdiği diğer iki belge ise Paçan ve havalisini işaret ettiği için bu 

çalışma açısından oldukça önemlidir. 1699 yılındaki şer’iye kaydı, Paçan/Maraşlı’daki 

bir alım satım işlemini konu edinmektedir. Burada dikkat çeken detay ise taraflardan 

birinin ulema sınıfından olması diğerinin ise tahsil-i ilim için İstanbul’a gitmesidir250. 

1737 yılına ait diğer belge ise Paçan’da 40 kadar müderris ve talebenin öldürüldüğü ve 

çok sayıda kitaba ve kayda zarar verildiğini aktarmaktadır 251.  Bu iki belge,  en azından 

17. Yüzyıldan itibaren bölge halkının eğitim yoluyla Osmanlı kurumlarına katılmaya 

başladığını ve Paçan’ın da ciddi bir eğitim merkezi olduğunu göstermektedir. 18. 

Yüzyılın ortalarında ise Paçan’ın içinde bulunduğu Of, “bilgiyle donanmış çok sayıda 

‘Kanun Adamı’na “sahip oluşuyla ünlenmiştir 252. 

Âlim sözcüğünün çoğulu olan ulema ilk olarak; tefsir, hadis, fıkıh ve kelam alanlarında 

çalışan insanların bilgilerini camilerde ya da kendi evlerinde gençlere aktarmasıyla oluşan 

bir eğitim geleneği ile birlikte ortaya çıkmıştır. Mesleklerinden kaynaklanan ekonomik 

imtiyazlara sahip olmayan bu âlimler, İslami ilimlere hâkimiyetleri oranında toplumun 

saygısını kazanmışlar ve örnek alınmışlardır. Bununla birlikte, insanlar, birçok meselede 

bu âlimlerin görüşlerine başvurdukları için bu durum yönetim ile halk arasında bir çeşit 

aracı kurum gibi işlev görmelerine sebep olmuştur. Bu aracılık pozisyonu, hem 

yöneticilerin hem de yönetilenlerin birbirilerini karşılıklı olarak etkilemesiyle zaman 

içinde güçlenmiştir. Yöneticilerin, ulemayı dikkate alması halk karşısında ulemanın 

 
249 Meeker, a.g.y., s.180-181.  

250 Meeker, a.g.y,, s.181.  

251 Meeker, a.g.y., s.303.  

252 Meeker, a.g.y., s.181.  
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prestijini ve bu bağlamda sözünün gücünü arttırırken bu artış yöneticilerin de ulemayı 

daha fazla önemsemesi ve kendi yanına çekmeye çalışması sonuçlarını doğurmuştur. 

Bahsettiğimiz bu erken dönemde ulema, kaynaklarını kendisi sağladığı için devletle 

arasına kendi görüşlerini ve itirazlarını dile getirebileceği bir mesafe koyabilmiştir.  11. 

yüzyıla gelindiğinde, Büyük Selçuklu ’da medreselerin açılmaya başlaması ile birlikte, 

yöneticiler ve âlimler arasındaki ilişki dönüşüme uğrayacaktır.  Medreseler, ekonomik 

olarak devlete bağlanacak bu durum da devletin, medrese hocalarının ve müfredatının 

belirlenmesinde söz sahibi olma yetkisini beraberinde getirecektir. Bu doğrultuda 11. 

yüzyıl, yöneticiler ve halk arasında prestijli bir aracı konumunda bulunan âlimlerin, 

devlet bürokrasisine eklemlenerek devletin maaşlı çalışanına dönüşmesinin miladı olarak 

kabul edilebilir. Her ne kadar ulemaya “devlet kapısı” açılmış olsa da âlimlerin önemlice 

bir kısmı önceki mesafeyi korumaya devam etmiş ve devlet görevlerinden uzak 

durmuşlardır. Osmanlı’da da benzer bir durum sürmüş ve âlimler 14. Yüzyılın sonuna 

kadar kadılıktan uzak durarak müderrisliğe yönelmişlerdir.  Müderrisler, farklı gelir 

kaynakları bulabildiklerinde kendilerine daha bireysel ve özerk bir konum inşa 

edebiliyorlardı. Fatih Sultan Mehmed’in merkezileşme politikaları ile birlikte ise bu 

özerk konum inşa kapasitesi azalacaktır. Bu politikalar sonucunda, gittikçe gelişen 

Osmanlı bürokrasisinin eğitim sistemindeki yansıması, küçük taşra medreselerini 

merkezdeki büyük medreselere bağlayan hiyerarşik bir yapıdır.  Hiyerarşinin tepesinde 

bulunan Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreselerinde müderrislik ise merkezi 

bürokraside önemli bir makama geçişe olanak sağlamaktadır.  Toprakları genişleyen ve 

genişlemeye devam edecek olan Osmanlı’nın bu büyüme oranında da artan hukuk, eğitim 

ve din meseleleri ile ilgilenecek personel ihtiyacını ulema karşılamıştır.  “Bu yapıda 

devlet, kazaskerler aracılığıyla kadıları, müftüler aracılığıyla imam ve müezzinleri ve 



131 

 

nihayet şeyhülislam aracılığıyla müderrislerin de dâhil olduğu tüm ilmiye mensuplarını 

hiyerarşik bir yapıyla birbirine bağlıyordu.” 253 

Osmanlı’da medreseler tüm Müslümanlara açıktı ve medreseler yoluyla yönetici olabilme 

imkânı, Müslüman erkeklerinin tamamı için mümkün görünüyordu. Merkezde yaşayan 

ve /veya ailesi ulemadan olan bir aday için bu süreç, daha kısa ve kolaydı. Taşrada 

bulanan âlim adayının ise İstanbul’daki medreselere gidebilmek için öncelikle bulunduğu 

bölgedeki medreselere gitmesi ve buradaki hocalardan icazetlerini alması gerekiyordu. 

Ancak bu aşamadan sonra taşradaki aday daha itibarlı medreselere başvurabilmekteydi. 

Taşradan merkeze doğru beş kademeden oluşan medrese sisteminde, bir talebenin Sahn-

ı Seman ve Süleymaniye’ye ulaşması uzun zaman alabilmekteydi.  Eğitimini tamamlayan 

talebeler ise müderris olarak düşük ücretli taşra medreselerinden başlayarak daha yüksek 

ücretli İstanbul medreselerine ulaşan bir kariyer izleyebiliyorlardı254. 

Osmanlının genelinde 15. ve 16. yüzyıllarda görülmeye başlanan bürokratik personeldeki 

bu gelişmelerin yansıması, 17. yüzyılın sonunda Of’ta az sayıdaki yeniçeri subayı ve 

askeri kurumlarda yükselerek dışarıya atanan personel olarak kendini göstermekteydi. 

Of’taki ciddi bir sayıya ulaşan kesim ise müderris ve talebelerdir.  Bu talebeler yukarıda 

anlattığımız sistemi takip ederek bulundukları yöredeki medreselere gidiyor, eğitimlerini 

tamamlıyor ve maliyetini karşılayabilenler daha ünlü medreselerde eğitimlerine devam 

ediyorlardı 255. 19. Yüzyıla gelindiğinde ise bu sayı daha da artmış ve askerlikten fazla 

bir gelir elde edemeyen binlerce Oflu dinle ilgili meslek ve uğraşılara yönelmiştir256. 

 
253 Mert Can Erdoğan," XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Nasihatnamelerinde Ulema-Ümera İlişkisine 

Yönelik Eleştiri ve Öneriler", (ed.) Fuat Aydın vd., Osmanlı Medreseleri: Eğitim, Yönetim ve Finans, 

İstanbul, Mahya Yayıncılık, 2016, s.691-693. 

254 Erdoğan, a.g.y., s.694. 

255 Meeker, a.g.y, s.183-184. 

256 Meeker, a.g.y., s.304. 
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Abdülhamit döneminden başlayarak Cumhuriyete kadar olan dönemdeki ilmiye ricaline 

bakan Sadık Albayrak, 13 kişinin günümüz Çaykara sınırları içinde bulunan köylerden 

geldiğini belirtir. Bu âlimlerinden beşi Paçan köyünden çıkarak yükselmişlerdir257. 

Bakkaloğlu ise, Çaykara’da doğup Of’ta müftülük yapan 9 kişinin isimlerini aktarır bu 

kişilerden beşi Paçanlıdır258. Meeker da Albayrak’ın çalışmalarına dayanarak, Of 

kazasında doğan ve ulema zümresine katılabilen kişilerin sayılarının fazla olmasına 

rağmen Doğu Karadeniz’in diğer kıyı bölgeleri kadar yüksek olmadığını belirtir. Of’taki 

medrese, hoca ve talebe sayısının bu bölgelerden [İstanbul dışında] daha fazla olmasına 

rağmen bu sayıya oranla ulema zümresine az sayıda kişinin yükselebildiğini yazar259. 

Yukarıda verilen Çaykara’ya ilişkin sayılardan anlaşılacağı üzere diğer köylere oranla 

Paçan’dan ulema zümresine katılanların sayısının daha fazla olduğu görülecektir. Bu oran 

eğitim bahsinde aktarılan öğrenci, hoca ve medrese sayıları ile tutarlıdır. Paçan’ın 

yerleşim yeri olarak diğer köylerden daha eski oluşu; Paçan’dan çıkan öğrenci, hoca ve 

devlet görevlileri sayısının diğer köyleri göre fazlalığı ve bu doğrultuda devlete yakınlığı 

merkez-dağlılık/ modern- modern olmayan ilişkisinin kurulmasına zemin hazırlamakla 

birlikte hem Osmanlı’nın son döneminde hem de Cumhuriyet’e geçişte 

Paçan/Maraşlı’nın -eğitimde gerçekleştirilen reformlara kadın-erkek ayrımı olmaksızın 

adapta olabilme kapasitesi de düşünüldüğünde-  ilk önce erkekleri sonraki kuşak için ise 

 
257 Mehmet Bahaeddin Efendi/ Mimilos, Serdarlı mahallesi; Hafız Fehmi Efendi/Paçanlı; Süleyman Sırrı 

Efendi/Serdaroğlu; İsmail Hakkı Efendi/Paçan- Mimilos; Mahmut Kamil Efendi/Paçanlı (Albayrak, a.g.y., 

s.302-303). 

258 Ogeneli Hacı Salih Efendi (D.1171), Müftizade İsmail Efendi (Kumlu Köyünden), Kumlu Köyünden 

Serdarzade Elhac Mustafa Sabri Efendi (Ö. 1289), Şerahlı Salih Efendi, Paçanlı Kadızade Muhammet 

Bahaeddin Efendi, Şinek Ataköylü Bakkalzade Hüseyin Sabri Efendi, Şurlu (Şahinkaya) Kamaoğlu Numan 

Efendi, Maraşlı Köyünden Bostanoğlu Sabri Efendi, Kumlu Köyünden Serdaroğlu Ahmet Şükrü Efendi 

(Bakkaloğlu, a.g.y., s.341-342).  

259 Meeker, a.g.y., s.305-306. 
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kadınları büyük ölçüde devlete eklemlenmenin yolunu bulabilmişlerdir. Paçan’daki 35-

65 yaş aralığındaki görüşmecilerin tamamının devlet memurudur. 65 yaş ve üzeri 

görüşmecilerde ise kadınların çoğu ilkokul eğitimi almışken erkeklerin büyük bir 

çoğunluğunun memur, öğretmen, imam ya da hafız olması; bu köyün sakinlerinin 

kendilerini ve diğer köylerle olan ilişkilerini kuruş biçimlerine büyük ölçüde yansımıştır. 

Rumca’nın daha fazla konuşulduğu Anaso/Çambaşı ve Ogene’de dil ile ilgili sorulan 

sorulara kişiler kendilerinin ve yakınlarının Rumca konuşma deneyimlerini aktararak 

cevap verirken Paçan’da yoğunlukla Rumca konuşan ötekinin deneyimi anlatılmıştır. 

Paçan’da doğmuş, ilkokul eğitimini Ankara’da almış bir kadın görüşmeci Rumca ile ilgili 

sorduğum sorulara cevap olarak; okulda öğretmeninin şivesini düzelttiğini bu nedenle de 

bir daha sınıfta söz almadığını ifade etmiştir. Bu nedenle Paçanlı görüşmeciler, dil ile 

ilgili öteki olmak üzerinden deneyimlerini Çaykara’da değil dışarıda yaşamışlar 

Çaykara’ya geldiklerinde ise kendilerine dışarıda gösterilen tepkilerin benzerlerini 

Rumca konuşanlara göstermişlerdir.  Öğretmen olan Paçanlı bazı görüşmecilerin diğer 

köylerde yaşadığı iktidarla yüklü hoca-öğrenci ilişkisi, genel olarak Paçan’ın diğer 

köylerle ilişkisine de yansımıştır. Gorgoras/Eğridere’de öğretmenlik yapmış Paçanlı bir 

görüşmeci, çocukların kendisinin öğretmenliği dönemindeki deneyimlerini şu şekilde 

ifade etmiştir:  

Rumca konuşmanın yasaklandığı, Uzungöl’ün bazı köylerinde Ogene’nin 

bazı köylerinde olurdu. ‘Türkçe ’ye bir zarar verir, bu anlatımı bozar, etkiler, 

Türkçe unutulur gölgede kalır’ korkusu bitti. O zamanlar biraz o endişe 

vardı. Bizim öğrencilik yıllarımızda yahut da benim öğretmenliğe ilk 

başladığım yıllarda çünkü çocuk onun etkisi altında kalıyor sınıfta arkadaşı 

ile Rumca konuşuyor. Sen ders yapıyorsun. Bir de Rumca bilmeyen 

öğretmen rastlarsa onun da başı belaya girecek onun için aynı doğudaki Kürt 

benzer bir sorun da buralarda vardı ama onun gibi değildi. Hiç kimse ‘ben 

Rumum onun için Rumca konuşuyorum’ demedi. Kolayına geldiği için o 
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şekilde daha kolay ifade edebildiği için onu kullanıyordu. (Paçan, 67 yaş, 

erkek) 

Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan başka bir Paçanlı öğretmen görüşmeci ise 

kendisinin Rumca bilmesine rağmen kendi deyimiyle “dilinin dejenere olmasını 

istemediği” için konuşmadığını belirtmiştir. Türk olduğu için Türkçe konuştuğunu 

söyleyerek, “Doğu'da görev yaptım ben de Kürtçe konuşan çocukları dövüyordum. 

Olması gereken bu zaten.” cümlelerini kullanmıştır. Burada iki görüşmecinin de bağlarını 

farklı düzeylerde de olsa yerel olanla değil devletle daha güçlü tuttuğunu görebiliyoruz. 

Bu bağlamda da Rumca ile ilgili sorularda Rumca konuşma deneyimlerinden daha fazla 

Rumca konuşanlar karşısında takındıkları “resmi tavrı” aktarmışlardır.  

Paçan’ın Müslümanlık, Türklük ve eğitim üzerinden kurduğu bu kimlik inşası köy 

meydanın düzenlenmesinde de kendini göstermektedir. Fotoğrafın en solundaki bina 

Maraşlı Mahallesi Camii’dir. Caminin hemen önünde Maraşlı Osman’ın türbesi 

bulunmaktadır. Caminin karşısında bulunan park, Atatürk Kültür Parkı’dır ve Atatürk 

büstünün içinde bulunduğu park cami külliyesine dâhil edilmiştir. Yokuşun devamında 

en sağda görülen bina ise Maraşlı Köyü İlköğretim Okulu binasıdır (bkz. Ek, 16- Maraşlı 

Köyü İlköğretim Okulu). Bu kurgu köy açısından; Müslümanlık, Türklük ve hayatını 

idame ettirme ile eğitimin iç içeliğini gözler önüne serer. Parkın içinde Atatürk büstü ile 

birlikte büyük demir levhalara yazılan Mustafa Kemal’in sözleri ve anıları bulunmaktadır 

(bkz. Ek, 17- Atatürk Kültür Parkı 1, 18- Atatürk Kültür Parkı 2, 19- Atatürk Kültür Parkı 

3). Bu levhaların birinde Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerine yer verilmiştir: 

Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. 

Yalnız Şurası var ki, din Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının 

simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler 

iğrenç kimselerdir. İşte biz bu vaziyete karşıyız ve buna izin vermiyoruz. 

Bu gibi din ticareti yapan insanlar saf ve masum halkımızı aldatmışlardır. 

Bizim ve sizlerin asıl mücadele edeceğimiz ve ettiğimiz bu kimselerdir. 
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Hangi şey ki akla, mantığa, halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim 

dinimize uygundur. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din 

olmasaydı, mükemmel olmazdı, son din olmazdı. 

 

Paçan/Maraşlı Köyü260 

Paçan’ın meydanına işlenen bu cümleler, medrese eğitimi ile ünlenmiş bölgede, devlet 

nezdinde bu eğitimin geçerliliğini yitirdiğini ve devletli olmak için artık akıl etrafında 

örgütlenmiş modern bir eğitimin alınması gerektiğini hatırlatırken bir taraftan da 

Müslümanlık zemininde iş görmeyi sürdürür. Bu bağlamda, bölgeyi Müslümanlaştıran 

Maraşlı Osman’ın türbesi ve Mustafa Kemal büstü yan yana varlığını sürdürmeye devam 

eder. Maraşlı Osman’ın türbesi, bölgeyi ne zaman Müslümanlaştırdığına dair yerel bir 

anlatıyı kurarken (bkz. Ek, 15- Maraşlı Osman) parktaki Çanakkale, Afyonkarahisar ve 

Dumlupınar Savaşlarına dair Mustafa Kemal’den aktarılan sözler, kahramanlık ve 

fedakârlık anıları ise ulusal anlatıyı inşa eder. “Mustafa Kemal’in Yüce Milletimize 

Bağışlandığı An” başlığını taşıyan levhada Mustafa Kemal’in Conkbayırı’nda göğsüne 

 
260 Ayan, Durgun ve Sarı, a.g.y., s.231 
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isabet eden şarapnel parçasından saati sayesinde kurtuluşu kendi sözleri ile 

aktarılmaktadır ve Atatürk büstü ile birlikte düşünüldüğünde ulusal kurucu ata kültü 

köyün meydanında ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte meydanda köy açısından en az 

onun kadar güçlü ve daha eski bir kurucu da Paşayı izlemektedir: yerel ölçekte, bölgeye 

temas etmiş ve köye adını vermiş olan Maraşlı Osman. Köyün merkezindeki, bu mekân 

düzenlemesi; cami, türbe, okul ve parkın tarihsel süreç içinde birbirine bu şekilde 

eklenmesi tesadüfi değildir ve köyün kendini kuruş biçiminin dışa vurumları olarak köy 

meydanında yükselirler. Köye gidenler, köy halkının sürekli türbenin önünde Maraşlı 

Osman’ın hikâyesini ya da parktaki tabelaları okuduğu bir durum ile 

karşılaşmayacaklardır. Bu tabelalar ve türbe gücünü tam da gündelik hayata bu derece 

sızmasından, gündelik hayatın bir parçası olmasından yani Billig’in tabiri ile banal 

milliyetçilikten alır.   
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IV. BÖLÜM: MAKBUL OLMA YOLUNDA “GALDAVAR261” VE 

“CAHİL”: SOHBET DİLİ RUMCA OLAN KÖYLER  
 

Sohbet dili Rumca olan köyler kavramını, ilk duyduğumda bunun Rumca konuşan 

köylerin Türklüklerine ve bu bağlamda bölgenin Türklüğüne bir halel getirmemek adına 

bir strateji olduğunu düşündüğümü önceki bölümlerde ifade etmiştim. Burada strateji 

kavramını kullanırken aslında kişilerin, inanmadıkları fakat sürekli yapmak zorunda 

kaldıkları eylemlerden söz etmiyorum. Sohbet dili Rumca argümanı, bir stratejiyi 

göstermekle birlikte Rumcanın nasıl sürdürüldüğüne dair önemli ipuçlarını da işaret ettiği 

için görüşmecilerimin kullandığı bu sözcükleri sadece bir alıntı olarak değil, bir kavram 

olarak da kullandım ve sahiplendim. Sohbet kelimesi; dostça, arkadaşça konuşarak hoş 

bir vakit geçirme, söyleşi, yârenlik anlamına gelmektedir. Yarenliğin ise bize 

çağrıştırdıkları; yakınlık, muhabbet ve sevgidir262. Bu eylemler ve duygular ışığında 

ancak yakın olan ile konuşulan ya da tersinden konuşanın yakının haline geldiği bir dil 

ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir 263. Köknar köyünden, İbrahim Göral, dille 

kurdukları ilişkiyi şu şekilde açıklar: “Yabancı filan geldiği zaman hemen Türkçeye 

dönerler. Kendi aramızda, kahvedeki sohbetler olsun, eğlenceler olsun, aile içi 

konuşmalar her şey Rumca yani Romeika denen dil.”264 

Rumca konuşan köyler yerine Sohbet dili Rumca olan köyler tabirinin seçilmesinin 

önemli başka bir sebebi ise okula, camiye ya da devletin temsil edildiği mekânlara 

Türkçe’nin sızmış olmasıdır. Türkçe resmi dil yani resmi işlerin yapıldığı dildir. Sohbet 

etmek, duygusal bağ kurmak ise bu Rumca ile gerçekleştirilmektedir. Bu durum 

 
261 Yobaz, kaba saba  

262 Türk Dil Kurumu Sözlükleri, http://sozluk.gov.tr/, (30.08.2019). 

263 Bu bağlamda, Rumcanın, sohbet dili Rumca olmayan köylerde bile mahremin aktarılması işlevini yerine 

getirdiğini düşündüğümüzde sohbetin dili olduğunu söyleyebiliriz.  

264 Karakütük, a.g.y. 

http://sozluk.gov.tr/
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Rumcanın hem gücünü hem de zaafını ortaya koyar. Geniş bir kesime aktarımı sağlayacak 

kurumları yani devleti arkasına alamaz fakat kullanıldığı anda ortaya çıkardığı duyguya, 

nostaljiye ve kullanıcıları arasındaki bağa tutunur. 

Devlet topluluğu diyebileceğimiz Paçan, kendini devlete yakın “medeni bir köy” olarak 

konumlandırırken en yakınından başlayarak sohbet dili Rumca olan köyler diyerek 

sınıflandırdığı; Anaso/Çambaşı, Ogene, Gorgoras/Eğridere ve Uzungöl/Şerah ona göre 

gelişmemiş eğitilmesi gereken köylerdir. Bu köylerde, Paçan’daki öğretmen 

deneyimlerinden farklı bir biçimde görüşmecilerin Rumca ile bağlantılı olarak öğrencilik- 

hatta kimi zaman Paçanlı öğretmen- Çambaşı/Anasolu öğrenci olmak üzere- 

deneyimlerini dinledim. 50 yaş ve üzerindeki bazı görüşmeciler için Türkçe ile ilk 

karşılaşma yerleri okul olmuştur. Karşılaştıkları öğretmenlerden bazılarının bölgeden ve 

Rumca biliyor olması, okul hayatlarını çoğu zaman kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte, 

görüşmecilerin bir kısmı öğretmenlerinin Rumca bilmelerine rağmen öğrenciler Rumca 

konuştukları için onları cezalandırdığından bahsetmişlerdir. Okulda, Türkçe konuşma 

şartının her öğretmende değişiklik göstermesine rağmen; bu şartın genel olarak zor ve 

rıza mekanizmalarının devreye sokulması ile işlediği söylenebilir. Genel olarak 

öğretmenler, öğrencilere dışarıda (Çaykara’nın dışında) zorlanacakları için Türkçe 

konuşmaları gerektiğini öğütlemişler, bunun yetmediği durumlarda ise 

cezalandırmışlardır265. Gorgoras/Eğridere’de öğretmenlik yapmış olan Paçanlı bir 

görüşmeci, durumu şu şekilde aktarmıştır:  

 
265 Althusser, devletin baskı aygıtları ile ittifak halinde hareket eden fakat onlardan farklılaşan devletin 

ideolojik aygıtlarını açıklarken okulu da bu devletin ideolojik aygıtları içinde yer alan kurumlardan biri 

olarak sayar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, baskı ve ideoloji aygıtlarının zor ve rıza 

mekanizmalarını saf bir biçimde ortaya koymuyor oluşlarıdır. Nasıl ki baskı aygıtları ideolojiye başvuruyor 

iseler ideoloji aygıtları da benzer bir biçimde baskıya başvurabilirler. Baskıya başvurma, devletin ideolojik 

aygıtlarında; yalnızca en son durumda, çok hafifletilmiş, gizlenmiş hatta sembolik bir baskı şeklinde kendini 
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Gorgoras'ta çocuklar arkadaşlarını şikâyet ederdi: ‘hocam bu Rumca 

konuşuyor’ diye ama öğretmenler odasında Rumca konuşulurdu. Gelir 

‘öğretmenim bu Rumca konuşuyor’ hani bu sövüyor demek gibi. O da 

öğretmenin anlayışına kalmış. Ne yapar ne yapmaz. O, onun şeyine kalmış. 

(Paçan, 67 yaş, erkek) 

Rumcanın en çok konuşulduğu ve aktarımın çok kuvvetli olduğu Ogene’de, 75 yaşındaki 

bir görüşmeci, Ogene’deki ilkokul deneyimini aktarırken; kendi döneminde ilkokula 

başlayan çocukların Türkçe bilmediğini, Çaykaralı bir öğretmenleri olduğunu ve 

durumlarını bildiğini ifade etmiştir. “Okulda konuşmanız yasak mıydı?” diye 

sorduğumda “Nasıl engel olabilirsin? Herkes Rumca konuşuyor.” cevabını vermiştir.  

Paçan’dan farklı olarak bu köylerin sakinleri çalışmak için bölgeden ayrıldıklarında 

devlet memuriyetinden ziyade özel sektörde iş bulabilmişlerdir. Bu köyleri Paçan’dan 

ayıran diğer önemli bir fark ise kadınların bir kısmının Türkçe bilmeden ya da çok az 

bilerek bölgeden ayrılmış olmalarıdır. Uzun süre bu köylerde öğretmenlik yapmış Paçanlı 

bir görüşmeci, Anaso/Çambaşı’ndan Trabzon’a gelen bir ailenin hikâyesi aktarmıştır.  

Trabzon’a giden Anasolu bir ailenin çocukları okulda Rumca konuşuyor. 

Annesini çağırıyor öğretmen. Annesine ‘bu çocuk ne konuşuyor?’ diyor. 

Annesi Rumca diyor. Öğretmen ‘bir daha Rumca konuşmayacaksın 

çocuklarla, Türkçe konuşacaksın.’ diyor. Kocası akşam eve gelince 

kocasına ‘[Rumca] bir iş geldi başıma’ diyor. Durumu anlatıyor. Kocası da 

 
gösterir. Baskı ve ideoloji her kurumda çifte bir işleyişe sahip olduğu için bakılması gereken, baskı ve 

ideolojinin kullanılıp kullanılmadığı değildir.  Tamamen baskıya ve tamamen ideolojiye dayanan herhangi 

bir aygıt olmadığı için zor ve rızanın öncelikli mi yoksa ikincil bir biçimde mi işlediğine bakılmalıdır 

(Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s.32- 35).  Çaykara örneğinde de görüşmelerde; depoya 

kapatma, sopa ile öğrencilerin ellerine vurma gibi olaylar aktarılmakla birlikte görüşmecilerin okul 

anılarında, doğrudan şiddet son kertede ve az örnekte başvurulan bir yöntemdir. Bundan daha fazla, bir 

sonraki örnekte gösterileceği üzere, Rumca konuşmanın küfür etmekle aynı seviyeye çekilmesi ile ortaya 

çıkan daha yaygın bir sembolik baskıdan söz etmek mümkündür.  
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‘Türkçe konuşacaksın o zaman.’ diyor. Kadın birkaç gün dayanıyor sonra 

kocasına ‘Ben patlıyorum daha fazla dayanamayacağım’ diyor. Kocası da 

onu … otelinin sahibinin karısına götürür. Kadın Ogeneli. Anasoluyu 

görünce ‘[Rumca] gel kızım gel’ der. [Anasolu] Kadın da ‘[Rumca] dilini 

yediğim’  diye cevap verir. (Paçan, 75 yaş, erkek) 

 

Sohbet dili Rumca olan köylerdeki kadınlar, Paçan’dan farklı olarak, “şivelerini” 

düzelterek üstesinden gelemeyecekleri bir durum ile karşı kaşıya kalmışlardır. Kızların 

okullaşmasının Paçan’a göre çok geç yaygınlaştığı bu köylerde, kadınların önemli bir 

kısmı Rumca’yı Türkçe ’den daha iyi konuşmuşlar ve çocuklarını Rumca en azından 

okula başlayana kadar Rumca yetiştirmişleridir.  Alan çalışmasında; Paçan kökenli 

Ankara’da yetişmiş bir öğretmen olan 30’lu yaşlarındaki kadın görüşmeci ile bu 

görüşmecinin kuzeni olan Anasolu 50’li yaşlarındaki kadın görüşmeci arasındaki diyalog 

hem köylerin kapalılığını, hem birbirlerine bakışını hem de bu meselenin toplumsal 

cinsiyet boyutunu anlamamızı kolaylaştırmaktadır.  

Paçanlı: Okul çağına gelene kadar hiç Türkçe konuşmayan Türkçe 

bilmeyen çocuk var mıydı sizin orada? (30 yaş, kadın) 

Anasolu: Tabi. (orta yaş, kadın) 

Paçanlı: Anadili Rumca oluyor o zaman işte o sıkıntı yani. 

Anasolu: O nerden oluyordu ama... Nene onu [Rumcayı] biliyor. Burada da 

nenelerle yaylaya çıkarlardı [çocuklar]. 

Paçanlı: Kürtler gibi o zaman biraz. 

Anasolu: Aynen öyle idi. Gelinler, analar hep dışarda çalışirdi. Kaynanalar 

bakardı çocukları. Sen kaynananın yanında çocuğuna sahip olmazdın. Bir 

tek emzireceksin o da gizli. Öyle ‘benim çocuğum, eh yavrum, gel seveyim 

seni’ öyle hikâye yok. Akşam odana geliyorsa öyle seviyordun çocuğunu. 

O çocuk hep babaanne ile haşır neşir olduğu için bilemiyordu ama benim 

gençlik zamanımda tek tük var idi... Çocuklar okula gitti yavaş yavaş Türkçe 

öğrendiler. 
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A. DİL VE TOPLUMSAL CİNSİYET  
 

Çalışmanın, Dil ve Milliyetçilik bölümünde, Paul Brass’ın işlevselci yaklaşımına 

değinilmişti. Brass’a göre, insanlar, iş bulabilmek ve/veya çocuklarının iyi bir eğitim 

alabilmesi gibi sebeplerle dillerini değiştirebiliyordu. Görüşmeciler arasında da Rumca 

konuşmayı bırakmalarını ya da artık çocuklarına aktarmamalarını Brass’ın sunduğu 

perspektife uygun olarak temellendirenler oldu. Paçanlı 80-90 yaş aralığında Rumca bilen 

bir görüşmeci çocuklarının kendisine göre Rumcayı çok az bilmesini torunlarının ise hiç 

öğrenmemiş olmamasının sebebini şu şekilde açıklamıştır:  

Cumhuriyetin kurulmasından sonra azalmaya başladı [Rumca]. [Dili 

kullanmayı neden bıraktın?] Çocuklar hepsi Türkçe'yi öğrendiler. Ona şimdi 

Rumca anlatamazsın.  Türkçeyi bildiği içun o zaman sen de mecbur olursun 

Türkçeyi kullanmaya.  Ekseriyet Türkçeye yöneldiği içun o lisanı bıraktılar 

bu lisanı öğrendiler. Çaykara'ya gitsen Cumhuriyet kuruldi, mahkameler 

kuruldi, her şey  kuruldi orada ifade vereceksun. İfade verecek olduğun 

zaman da Rumce konuşamazsun Türkçe konuşacaksun. (Paçan, 86, erkek) 

Kendisi ve ailesi Bursa’da yaşayan, babası Uzuntarla/ Alisinos köyünden olan ve hala ara 

ara köyü ziyaret eden 20-30 yaş aralığındaki bir görüşmeci, annesinin ve babasının çok 

iyi Rumca bilmelerine rağmen kendisinin ve kardeşlerinin Rumca bilmediğini ifade 

etmiştir. Ablasının Rumca öğrenme isteği karşında ise babasının ablasına, “napcan?  ne 

öğrencen?” dediğini ve ablasının öğrenme ısrarı karşında yine babasının Rumca’yı 

öğretmediğini fakat başka birinden Rumca öğrenmesine ses çıkarmadığını aktarmıştır266. 

Bu konuşmanın oldukça benzerini Paçanlı bir kadın görüşmeci, “Bize söylemek 

 
266 Yukarıdaki görüşmeci ve ailesi uzun süre önce köyden Bursa’ya göç etmişlerdir. Bursa’da oturdukları 

yerde çoğunlukla Trabzon’dan gelen kişiler ikamet etmektedir. Bu nedenle görüşmecinin ablası babasından 

öğrenemediği Rumcayı üst kat komşularından öğrenmiştir. Kadının Rumcayı öğrenme konusundaki ısrarı, 

sadece onun kişisel merakına, başarısına, isteğinin gücüne, çabasına ve dolayısıyla bir anlamda ‘babanın 

sözü’nü olumsuzlamasına bağlanamaz. Bu ısrar deyim yerindeyse sosyo-psişik bir gerçekliğe işaret eder. 
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istemediklerini kendi aralarında [anne ve babası] Rumca konuşurlardı. Ben babama 

dedim ki ‘baba’ dedim, ‘bana Rumca öğretsene, dil dildir.’ öğretmedi.” sözleriyle 

aktarmıştır.  

Rumcanın aktarılmasının/aktarılmamasının neden ve koşullarını, Brass’ın yaklaşımı 

zemininde ve bununla birlikte tarih ve toplumsal cinsiyet boyutlarına bakarak açıklamak 

meseleyi ayrıntılandırmak açısından faydalı olacaktır. Yapılan görüşmelerde, erkeklerin 

iş bulmak amacıyla dil değiştirmelerinin ilk defa olmadığı fark edilmiştir.  Paçan 

köylerinde hemen hemen her hanede, diğer köylerde de birçok hanede önceki kuşakların 

gurbet deneyimleri aktarılmıştır. Yukarıda da bahsi geçen gurbet hikâyelerinde, 80 ve 

üzeri yaş grubundaki görüşmeciler, babalarının ve dedelerinin Batum, Rusya ve 

Azerbaycan’a gittiklerinden; kimilerinin kendi aralarında kahvede Rusça 

konuştuklarından, hatta I. Dünya Savaşı’nda Rusların bölgeyi işgali (1916) sırasında da 

Ruslarla Rusça konuştuklarından söz ettiler. Önceki kuşaklarda ortaya çıkan iş nedeniyle 

başka bir dil öğrenme pratiği, sonraki kuşak erkeklerde de Türkçe konuşmanın daha 

işlevsel yanlarının ortaya çıkmasında etkili olmuş ve yine kendi babaları ve dedelerinin 

de iki ya da üç dilli (Rumca/Türkçe, Rumca/Arapça, Rumca/Türkçe/Rusça vb.) olma 

hallerini sıklıkla deneyimledikleri için bu durum büyük bir çelişkiye yol açmamıştır.  

Pilot görüşmeler ve Paçanlı görüşmeciler üzerinden, çalışmanın başında edindiğim 

izlenim, Rumcanın kadınlar tarafından daha fazla kullanıldığıydı. Sohbet dili Rumca olan 

köylerde ise bu farkın giderek azaldığını, kadınlar ve erkeklerin hemen hemen aynı 

seviyede Rumcayı kullandıklarını tespit ettim. İlk aşamada, cinsiyetin temel bir değişken 

olduğunu düşünmüşken daha sonraki veriler cinsiyet değişkeni ile ilgili olarak kafamın 

karışmasına neden oldu. Burada kafa karışıklığını oluşturan şey, köylerin farklı 

mekânlarda olduğunu kabul edip aynı zamanı paylaştıklarına dair yanılsamadır. Dil 

aktarımlarını göz önünde bulundurduğumuzda, bu köyler arasında bir kuşaklık bir zaman 

farkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Paçan örneği bize, dil aktarımının zayıflayarak 



143 

 

devam ettiği durumda gelinen sürecin resmini çizmektedir. Bu örnek, dil ellerinden kayıp 

giderken son kertede dili kimin tuttuğunu/dile kimin tutunduğunu gösterir. Erkeklerin aile 

içinde Rumcaya suskunlaştıkları durumda, kadınlar duygu ve mahrem aktarımlarında 

Rumca kullanmaya devam etmektedirler. Tutunmanın kadınlara ve duygulara bağlı 

olarak gerçekleşmesinin en önemli sebebi, anadili Rumca olanlar için Türkçe 

kullanımının ilk olarak oldukça pratik işler için devreye sokulmuş olmasıdır. İkinci dile 

giriş çoklukla yapılacak işlerin ve ihtiyaçların ifadesi üzerinden gerçekleşir. Duyguların 

ve özel hayatın derinlikli bir şekilde dillendirilmesi ise bundan çok sonraki bir aşamadır. 

Bu nedenle, gündelik hayatın işleyişinde basit cümlelerle Türkçe konuşulmuş olsa bile 

bu tutunmanın bize gösterdiği, duygu ve derinlikli aktarımın Rumca üzerinden bir süre 

daha devam ettiğidir 267. 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, köyden köye dil kullanımının farklılaşmasına ek 

olarak, dil aktarımı konusundaki farklılaşmaya neden olan ikinci etmenin cinsiyet 

olduğunu söyleyebiliriz. Brass’ın analizinde işlevsellik meselesi genel olarak kamusal 

alanla ilgili bir boyut taşımaktadır. Dil öğrenme ve okuma-yazma konusunda; iş 

nedeniyle kamusal alanda daha fazla bulunma, askerlik vb. sebeplerle erkeklerin 

adaptasyonu kadınlara göre daha hızlı gerçekleşir. Bu bağlamda, görüşmeciler arasında, 

Türkçe konuşmakta zorlanan hiç erkek bulunmamakla birlikte yaşlı kadın 

görüşmecilerden bazıları Rumcayı Türkçeden daha rahat konuşmaktadır. Yukarıda 

verilen son iki örneğe dikkatli bakıldığında ise Rumca öğrenmek isteyen kişinin kadın 

olması dikkat çekicidir. Alan çalışması için yapılan pilot görüşmelerden itibaren, 

köylerdeki Rumca konuşma oranlarına bağlı olarak, genellikle kadınların erkeklere göre 

Rumcayı daha fazla konuştuğunu söyleyebiliriz. Brass’ın vurguladığı; iş bulma, eğitim, 

politik amaçlar gibi özellikle kamusal alanla ilişkili olan işlevselci yaklaşım, bu durumu 

 
267 Duygular ve dil arasındaki ilişkiye dair başka örnekler için bkz. Çağlayan, a.g.y., s.84-86.  
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belirli ölçüde açıklar fakat yetersiz kalır. Bu analize ek olarak, kişilerin dil ile duygusal 

bağ kurmadıkları iddiasının da yeniden düşülmesi gerekmektedir. Rumcanın aktarımının 

en az olduğu köy olan Paçan’da bile dil kadınlar açısından önemli bir işlevi yerine getir: 

mahrem olanın ve dedikodunun aktarılması. Paçan köylerinde büyükler, çocukların 

bilmesini istemedikleri şeyleri Rumca olarak ifade etmişlerdir. Rumcanın yoğun olarak 

konuşulduğu köylerden gurbete gidenler ise yine kendi mahrem alanlarını oluşturarak, 

evin dışında başkalarının duymasını istemedikleri şeyleri de kendi aralarında Rumca 

konuşarak aktarmışlardır. Görüleceği üzere burada dil, Rumca bilenler ile bilmeyenler 

arasında bir sınır çizerek Rumca bilenler için istedikleri her yerde yalnızca kendilerinin 

girebildiği bir alan inşa etmektedir. Bununla birlikte mahrem ve dedikodu ile aynı 

zamanda bir duygu aktarımı gerçekleştiğinden Rumca bu bağlamda en yakınlarınızla 

iletişim kurmanızı sağlayan duygusal bir aracıya da dönüşmektedir. Kendisi Rumca 

bilmeyen genç erkek görüşmeci, köye gittiklerinde annesi ve diğer kadınların durumunu, 

“Rumca patlıyor orada. Sanki kana susamış gibi konuşuyorlar” diyerek ifade etmiştir. 

Anaso’daki bir kadın görüşmeci ise, “bizim Rumca yaptığımız şakayı Türkçe anlatamayız 

ondan zevk almazsınız” sözlerini sarf ederken çocukların Rumca bilmemelerinden 

şikâyet ederek çocukların Rumca öğrenmelerini istediğini belirtmiştir. Modern devletin, 

belirli davranış kalıpları etrafında eyleyen yurttaşlar yetiştirme projesine elbette bu 

yurttaşların nasıl duygulanacağına dair bir program da dâhil olmuştur268. Bütün 

yurttaşların, küçük yaştan itibaren eğitime tabi tutulması; aslında bu yurttaşların neyi 

seveceği, nelerden nefret edeceği, hangi durum karşında üzüleceği ve sevineceğini 

öğretme planını da beraberinde getirir. Bu politikanın muhatabı özneler açısından ise 

sonuç; itaat, strateji ve taktik arasındaki salınımlardır.  Gurbette [pazarda, markette ya da 

parkta], okulda Rumca bilmeyen öğretmen karşısında ya da kendi köyünde sırf 

 
268 Ann Laura Stoler, “Affective States”, (ed.) David Nugent, Joan Vincent, A Companion to the 

Anthropology of Politics, Malden, Blackwell Publishing, 2004, s.9.  
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“ehlileşmeye” karşı Rumca konuşma sürdürülür. Karşındaki öğretmen Rumca bildiği 

halde, kendisi Rumcayı daha iyi bildiği halde eğitimin Türkçe olmasının dayattığı bir 

eşitsiz gerçeklik karşısında Rumca konuşmak, Apple’ın Willis’e referansla önerdiği bir 

kategori olan delme ya da tepki anına tekabül eder269. Otoriteyi sarsan ve istenmeyen 

şakalar, küfürler ve gizli konuşmalar da bu bağlamda Rumcanın alanında yaşamına 

devam eder. Şakanın, küfrün ve gizli konuşmaların yani mahremin Rumcada sürüyor 

olması aynı zamanda anadilde konuşmanın bir konfor alanı yaratması ve evdeymiş hissi 

uyandırması ile de ilgilidir. Mario Levi, çok dilliliği ve dil ile kurduğu ilişkiyi bir 

söyleşide şu şekilde açıklar: 

 Ne mutlu bana birkaç dili şu anda konuşabilecek, okuyabilecek ve 

yazabilecek kadar biliyorum... Ben kendimi hangi dilde var ediyorum? 

Türkçe… Vatanım Türkçe. Ben Türkçeyi vatanım olarak görüyorum. 

Dikkat et, Türkiye demiyorum Türkçe diyorum. Türkçeyi vatanım olarak 

görüyorum. Çünkü kendimi var ettiğim yer burası. En derin ülkem... Bu 

derin ülkeyi besleyen başka diller, başka kültürler, başka dillerin getirmiş 

olduğu duygular elbette var... Çok dilli bir ortamda büyürsen zaten 

öyledir.270 

 Levi’nin Türkiye değil, Türkçe müdahalesi üzerinden söyleyebiliriz ki çok dilli bu failler 

ev, vatan ve sınır kavramlarını, üzerinde yükseldikleri toprak parçasından koparırlar ve 

en derin ülkeleri olarak dillerinin onlara verdiği imkân ile birlikte bu sınır ve mekânları 

istedikleri yerde çizerler, istedikleri yerde kaldırırlar ta ki o derin ülke ortaya çıktığı 

toprak parçası ile tekrar çakışıncaya dek. İçinde doğdukları topraklara dönene kadar ise 

gurbetçiler için dil; evlerine, köylerine ve vatanlarına olan hasretlerini teskin edici bir 

 
269 Michael W. Apple, Eğitim ve İktidar, Çev. Ergin Bulut, İstanbul, Kalkedon Yayınları, 2006, s.144-

145.  

270 “Mario Levi: ‘Türkçe'yi vatanım olarak görüyorum çünkü Türkçe...’”, 

https://www.youtube.com/watch?v=CfwhdOU-qQA, (26.08.2019). 
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konfor alanı sağlar271. Başka bir kadın görüşmeci ise bu deneyimi şu şekilde aktarır: 

"Kocamla markette kendi aramızda Rumca konuşuyoruz. İnsanlar ne konuştuğumuzu 

anlamasın diye. İnsanlar bazen bakıyorlar hangi dilde konuştuğumuzu anlamaya 

çalışıyorlar." Böylelikle, bir taraftan eğitim ve piyasa dili olmaktan çıkarılan Rumcanın 

sınırı daralırken küçük gruplar açısından bu şekilde bir konfor alanı yarattığı için işlevi 

dönüşüme uğrayarak varlığını devam ettirir.  

 Rumcanın sohbet dili olarak konuşulduğu köylerde ise elbette kadınların Rumcayı daha 

fazla konuşmaları erkeklere göre eğitim seviyelerinin daha düşük olması, okuma yazmayı 

geç öğrenmeleri ve bulundukları köylerden çıkmamaları ya da geç çıkmaları ile de 

ilişkilidir. Paçan, Anaso ve Ogene kıyaslandığında dil ve cinsiyet arasındaki bağın ne 

kadar sıkı olduğu anlaşılmaktadır. Paçan’da Rumca konuşmanın diğer iki köye göre daha 

az olmasının sebebinin eğitim ve devletle eklemlenme sürecinin diğer iki köye göre daha 

yoğun olması olduğu belirtilmişti. Burada işaret edilmesi gereken diğer ve çok önemli 

nokta ise diğer köylerden farklı olarak Paçan’daki 80 yaş ve üzerinde olan kadın 

görüşmecilerin tamamının ilkokulu eğitimi almış olmalarıdır. Böylelikle bu kadınların 

Rumca ile olan bağları zayıflamış ve kendi çocuklarını da Türkçe konuşarak 

yetiştirmişlerdir. İlkokul eğitimleri sırasında, Rumca konuşmaları yasaklanmış bu 

görüşmeciler, sadece Türkçe konuşarak eğitim almışlar ve bu durumu içselleştirmişlerdir. 

Bu içselleştirmenin samimiyetini çocuklarının evde bile Rumca konuşmalarının önüne 

geçmelerinden anlayabiliyoruz. Bourdieu de, Béarn halkının çocuklarının okulda başarılı 

 
271 Rogers Brubaker vd., Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town, 

Princeton, Princeton University Press, 2008, s.264.  
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olabilmeleri için onlarla Béarn lisanı yerine Fransızca konuşma konusunda kendilerini 

mecbur hissettiklerinden bahseder272. 

Paçan köyünün okullaşma serüveni çalışmanın önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak 

açıklanmıştı. Tarihsel sürecin üzerinde durulduğu o bölüme ek olarak toplumsal cinsiyet 

temelinde tekrar analiz edilmesi gereken bir husus öne çıkmaktadır. İmparatorluk öncesi 

dönemden itibaren sürekliliğini takip edebileceğimiz bölgedeki eğitim sistemi, 1930 

yılında kesintiye uğramış ve 1939 yılında köylüler okulun tekrar açılması için başvuru 

yapmışlardır. Yukarıda bu hareketin tabandan gelen bir eylem olduğunu yazmıştım. 

Burada dikkati çekmek istediğim nokta her ne kadar köylüler uzun süredir var olan eğitim 

stratejilerinin devam etmesini isteseler de bu stratejinin erkekler üzerinden 

gerçekleştiğidir. Uzun bir tarihsel sürece yayılan bu eğitim macerası elbette eril bir 

maceradır. Tam da bu nedenle okul açılması köylüler tarafından talep edilmiş ve yine bu 

nedenle “karşılık olarak” kızların okula gönderilmesi taahhüt edilmiştir. Alan 

çalışmasındaki görüşmelerde köylülerin pazarlığın kendilerine düşen kısmını zaman 

zaman yapmakta gönülsüz davrandıklarını ve bazı kızların okula gelmemeleri durumunda 

jandarma kontrollerinin gerçekleştiğini dinledim. Sonuç olarak köyde, okul eğitime tekrar 

açılmış ve 1939-40 ders yılında Maraşlı İlkokuluna eşit sayıda kız ve oğlan kaydolmuştur.  

Devlet ve köylüler arasında, kızların pazarlığın bir parçası olması ve bunun gerçekleştiği 

tarih göz önüne alındığında bunun tekil bir örnek olmadığı anlaşılacaktır. 1937 yılında 

Dersim ile ilgili tartışmalarda yine okul meselesinin önemli bir yeri bulunmaktadır. 4 

 
272 Bourdieu, a.g.y., s.155. Handan Çağlayan’ın Diyarbakır’da yaptığı çalışmada, ikinci kuşak görüşmeciler 

ile yapılan mülakatlarda, ebeveynlerin çocukların başarısı için onlarla Türkçe konuştukları ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte, ilk kuşak görüşmecilerin Türkçe karşısında aldıkları tavır Çaykara örneği ile farklılık arz 

etmektedir. Karşılaştırma için bkz. Handan Çağlayan, Aynı Evde Ayrı Diller, İstanbul, DİSA Yayınları, 

2014.  
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Haziran 1937’de İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Kültür Bakanlığı’na Dersim’deki kız ve 

oğlanların yatılı okumasına ilişkin bir belge göndermiştir. 

 

Bu Günlerde Dersimde yapılmağa başlayan İslâhat meyanında Türk keşafeti 

(yoğunluğu) olan ve Dersimden oldukça uzak yerlerde kız ve Erkek yatı 

Mekteplerinin de açılması ve bu mekteplerde Dersimden getirilecek olan 

beş yaşını doldurmuş kız ve Erkekler okutturulup böyütülmesi ve muvezi 

surette yetiştirilecek olan bunlar yekdiğerile Evlendirilerek Baba 

ve Analarından mevrus (miras kalan) emval (malları) ve arazileri içinde 

birer Türk Yuvası kurmaları temin ve bu suretle Türk Kültürünün 

Dersimde esaslı bir surette yerleştirilmiş olacağı düşünülmektedir. Çünkü:  

Dersim Halkı kendilerini Horasandan gelmiş ve Türk olduklarını beyan 

ederler. Fakat (Kırmanc) denilen ve Fars bozması bir dille konuşan 

insanlarla fazla temasları neticesi olarak her gün biraz daha ana dil 

karakterinden uzaklaşmışlar ve Şihi (Şiilik) Alevilik ve Bektaşilik bunlar 

arasında kolaylıkla da rağbet bulmuştur.  Dersimliler Kürt gibi konuşan ve 

fakat henüz onun karakterini hazmetmiyen kendi akideler(i) 

ile onu yenmeğe çalışan ve Türk ile Kürt arasında kalmış bir cami'a 

halindedir. Şayanı teessür (üzücü) olan en mühim nokta Dersim anasının 

Dersim babasından evvel Kürtleşmeye başlamasıdır. Bunda en mühim 

saik erkeklerin civarla temasları neticesi Türkçeyi öğrenmelerine rağmen. 

Kadınların muhitlerinden bir yere ayrılmamaları yüzünden bir kelime bile 

Türkçe konuşamamaktadırlar ve bundan ötürü da çocuklarına Türkçe 

öğretememekteler. Binaenâleyh kanında Türk kanı ekseriyeti olan bu halk 

kütlesini geriye yani Milli varlıklarına doğru çevirmek için alınacak 

tedbirler meyanında ufak çocukların bu gibi leyli mekteplerinde 

yetiştirilmeleri zaruri ve lüzumlu olduğu Vekâletimizce mütalaa 

edilmekte olduğundan muktezasına müsaade'i Devletlerini arzederim.273 

 
273 Ayşe Hür, “Avar, Ne Olur Kızımı Götürme!..”, Taraf, 05.10.2009, 

https://m.bianet.org/bianet/siyaset/117442-avar-ne-olur-kizimi-goturme, (11.06.2019). 

https://m.bianet.org/bianet/siyaset/117442-avar-ne-olur-kizimi-goturme
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Şükrü Kaya’nın yazısı, devletin Türkçe konuşmayı Türklüğün çok önemli bir unsuru 

olarak kurduğunun göstergesidir.  Bununla birlikte, devlet, Türklüğün inşası için çeşitli 

iktidar tekniklerini devreye sokmaktadır. Eğitim ise bu bağlamda önemli bir araç olarak 

devreye girmiş ve kadınları hedef alan bir politika ile bütün alanlara sızmayı, yurttaşı her 

yönüyle inşa etmeyi planlamıştır. Erkekler, eğitim almasalar bile işleri nedeniyle ya da 

askerde Türkçe öğrenmelerine rağmen devletin kadınlarla teması oldukça sınırlı 

kalmaktadır. Okul ise en önemli görevleri çocuk yetiştirmek olan geleceğin annelerini 

yetiştirmek için kullanılabilecek en önemli mekândır. Elazığ Kız Enstitüsü bu iktidar 

tekniğinin varacağı en uç noktalardan birini gözler önüne sermektedir. Elazığ Kız 

Enstitüsü’ne Dersim’den gelen kızlar için bir bölüm açılır. Böylelikle enstitüde, bölgenin 

ileri gelenlerinin çocuklarının eğitim gördüğü gündüz kısmı ve Dersim’den gelen kızların 

olduğu yatılı kısmı olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Yatılı kısım açıldıktan sora, ilk 

sene enstitüye operasyon bölgesinden 28 kız getirilir. Operasyondan sonra ortada kalan 

kızlar buraya getirilmekle birlikte, Dersim operasyonunun en yüksek yetkilisi 4. Umum 

Müfettiş Abdullah Alpdoğan, her köyden bir kız istemiştir. Devletin askerlik için 

erkekleri alması köylülerce bilinen bir şey olması rağmen kızları istemesi köylüler için 

yenidir ve telaşa sebep olur. Abdullah Alpdoğan, bu okul için planladıklarını Dâhiliye 

Vekâleti ile yazışmalarında aktarır: 

İnkılap ruhunun ve cumhuriyet rejiminin memlekete getirdiği nimetlere en 

uzak illere kadar götürmek için kadının bizimle müttefik olması lazımdır. 

Çünkü çocuğun Türkçe konuşmasında duygu ve mefkûresinin teşekkülünde 

birinci derecede ana rol oynar. Çocuk ailesinin kabı içinde yoğrulduğu için 

onun alın yazısını evvela anası yazar. Evde diğer erkekler de ekseriya 

kadının uyandıracağı şevk ve heyecana göre harekete geçer. Onun 
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beğeneceği bir hayatı tercih ederler. Bu surette bütün ailenin hüviyet ve 

karakterinin teşekkülünde onun kalbi olan kadın pek mühim bir rol oynar.274 

Alpdoğan’ın kızlara atfettiği bu önem elbette Şükrü Kaya’nın üzerinde durduğu 

hususlarla oldukça ilgilidir. Cumhuriyet her ne kadar Osmanlı’dan farkını ve 

devrimlerinin başarısını kadının eşitliği, eğitimi ve özgürlüğü bağlamında simgeleştirerek 

göstermişse de kızların eğitimi burada bir amaçtan ziyade topluma nüfuz edilmesini ve 

Türkçenin yaygınlaşmasını kolaylaştıran bir araca dönüşmüştür275. Böylelikle kızlar acil 

politik hedefler haline gelmiştir. Bu aciliyetin en önemli sebeplerinde biri, Kaya’nın 

yukarıdaki ifadesiyle “Dersim anasının Dersim babasından evvel Kürtleşmeye 

başlamasıdır”. Okullaşma ile birlikte bu kızlar hem kurtarılacak hem de köylerine geri 

döndüklerinde köylerini de dönüştüreceklerdir276. 

 
274 Zeynep Türkyılmaz, “Dağ Çicekleri’nden, Türklük Tohumlarına: Dersim’in Islahında Annelik ve Kız 

Çocukları”, Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, 

https://www.youtube.com/watch?v=P1l2Nlu9rvQ, (30.03.2017). 

275 Elif Ekin Akşit, “Tartışma: Anadilde Eğitim ve Kadınlar,” Fe Dergi 1, sayı 1, 2009, s. 30-38. Burada, 

simgeleştirmek terimini özellikle tercih ediyorum. Cumhuriyet dönemi modernleşme politikalarının 

hedefinin her kesiminden bütün kadınları bir meslek insanı haline getirerek özgürleştirmek olduğu 

söylemek oldukça güç görünmektedir. Son kertede, Durakbaşa’nın işaret ettiği üzere, Cumhuriyetin “yeni 

adam”larına eş ve yoldaş yetiştirmek üzere yine erkekler tarafından planlanan politikalardır söz konusu 

olan. Bununla birlikte, Wagner’in, modernleşmenin disiplin altına alma ve özgürleşme söylemlerini 

barındıran yapısı ile ilgili olarak bize çizdiği çerçeve üzerinden düşündüğümüzde; dönemin politikaları 

kadınların özgürlüğünün sınırını bir eş ve yoldaş olarak çizmiş olabilir, fakat birçok meslek sahibi kadın 

kendi deneyimlerinde potansiyellerinin ve topluma kattıklarının bilincine varmıştır. Bu nedenle de 

kendilerine çizilen sınırları zorlamış, genişletmiş ve genişletmeye devam edeceklerdir (Durakbaşa, a.g.y., 

s.50; Peter Wagner, Modernliğin Sosyolojisi, Çev. Mehmet Küçük, İstanbul, Doruk Yayıncılık, 2003, 

s.27).  

276 Türkyılmaz, “Dağ Çicekleri’nden, Türklük Tohumlarına: Dersim’in Islahında Annelik ve Kız 

Çocukları”. 
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 Elazığ Kız Enstitüsü’nde, 1939 yılında öğretmen, 1943’te müdür olarak görev yapan 

Sıdıka Avar, gündüzlüleri şehir kıyafeti içinde ve düzgün giyimli olarak anlatırken 

yatılılar ile ilgili izlenimleri şu şekildedir: 

Çocuklar aşağılık duygusu içindeler. Çünkü hepsinin saçları tıraş edilmiş, 

onlar da uzamış, önden gözlerine, arkadan enseye, yanlardan kulaklara 

kadar düşmüş; gri önlüklüklerinin lastikli kolları kısalmış; bazısının 

dirsekleri delik, ayaklarında topukları yırtılmış, renkleri solmuş siyah 

lastikli çoraplar. Topukları dağılmış, eski, boyasız, bağlı, siyah 

iskarpinler.277 

Yatılı öğrencilerin çoğu operasyon bölgesinden gelmekteydi ve yine Avar’ın sözleriyle 

“Bu yaralı küçük gönüller sevgi ve şefkatle tedavi edilmeli, Türklükle 

kaynaştırılmalıydı.”278 Yatılı öğrenciler, üç yıla bölünmüş özel bir müfredata tabii idiler. 

Birinci sınıflar 13, ikinci sınıflar ise12 saat Türkçe dersi görmekteydiler. En fazla saatin 

Türkçe dersine ayrıldığı haftalık 44 saatlik müfredatta öğrenciler; Yurt Bilgisi, 

Matematik, Sağlık Bilgisi, Çocuk Bakımı, Ev idaresi, yemek, dikiş ve nakış gibi dersler 

alıyorlardı. Avar’ın, bu kurumun hedefleri ile ilgili yazdıkları eğitim- milliyetçilik ilişkisi 

açısından oldukça manidardır. 

Atatürk, bu dağ köylerinde bütün yoksunlukların Türkçe bilmemekten ileri 

geldiğini söylemiş, bunu isyan sebeplerinden biri olarak görmüştü. Onun 

için Türkçe'nin bu köylere "ana" ile sokulmasını arzu etmişti. Bu en köklü 

öğretimdi. Tarihte örneği vardı. Rumeli vilayetlerinden ilk kız sultanisinin 

açıldığı bir ilden pek çok siyaset adamı yetişmişti. "Buraya da Türkçeyi 'ana' 

ile sokmalıyız" diyorlardı. 279 

Sıdıka Avar hatıralarında, I. Milli Eğitim Şurası’nda Mesleki ve Teknik Tedrisat Umum 

Müdür Muavini görevi ile danışman olarak bulunan, II. Milli Eğitim Şurası’nda Kız 

 
277 Sıdıka Avar, Dağ Çiçeklerim, Ankara, Öğretmen Yayınları,1986, s. 27.  

278 Avar, a.g.y., s.31.  

279 Avar, a.g.y., s.31-32.  
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Teknik Öğretim Müdürü görevi ile asil üye olarak bulunacak olan Nurettin Boyman’ın 

kendisini “Şimdi Türk misyoneri olarak yatılıları özümseyeceksin, Atatürk'ün isteği bu… 

Bunu herhangi bir kimseye hissettirmek halkı gücendirir. Ona göre tedbirli olun.”  diyerek 

görevlendirdiğini yine hatıralarında aktarmıştır280. 

Dersim örneğinde, İçişleri Bakanından Umum Müfettişine Umum Müdür Muavininden 

öğretmenine kadar takip edebildiğimiz bir politika ile karşı karşıya olduğumuzu görmek 

mümkündür. Devletin Dersim’de uyguladığı bu kapsamlı politikayı “tehtid”in derecesine 

göre aşamalı olarak başka bölgelerde de uygulamış olması oldukça muhtemeldir. Çaykara 

daha önceki bölümlerde aktarıldığı üzere devletle kurduğu ilişki bakımından Devlet 

açısından Dersim kadar bir sorun teşkil etmemekle birlikte, 20. yüzyılın başlarındaki 

Osmanlı belgelerinde de Oflu hocaların Rumca konuşmalarının yarattığı sorunlardan 

bahsedilmektedir. Bu nedenle, 1930’ların sonlarında tartışılan bu politika, Dersim’de 

kızların köylerinden alınarak yatılı olarak eğitilmesinde olduğu gibi keskin bir biçimde 

gerçekleşmese de Paçan’da kurulan okul için köylülerin kızlarını okula göndermelerini 

taahhüt etmeleri ve bunun da jandarma eliyle denetlenmesi biçiminde kendini 

göstermiştir. Sohbet dili Rumca olan köylerde ise kızların okullaşması Paçan’dan yıllar 

sonra gerçekleştiği için aralarında 3 km mesafe olan Anaso/Çambaşı ve Paçan 

 
280 Sait Dinç, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihimizde I. Milli Eğitim Şurası (17-23 Temmuz 1939) ve 

Uygulamaları”, 

https://www.academia.edu/19175579/CUMHUR%C4%B0YET_D%C3%96NEM%C4%B0_E%C4

%9E%C4%B0T%C4%B0M_TAR%C4%B0H%C4%B0M%C4%B0ZDE_I._M%C4%B0LL%C

4%B0_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_%C5%9E%C3%9BRASI_17_23_TEMMUZ_1939_ve

_UYGULAMALARI, (12.06.2019); Sait Dinç, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihimizde II. Milli Eğitim 

Şurası (15-21 Şubat 1943) ve Uygulamaları, 

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/sait_dinc_II_milliegitim_surasi.pdf, 

(12.06.2019);  Avar, a.g.y., s.45. 

https://www.academia.edu/19175579/CUMHUR%C4%B0YET_D%C3%96NEM%C4%B0_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_TAR%C4%B0H%C4%B0M%C4%B0ZDE_I._M%C4%B0LL%C4%B0_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_%C5%9E%C3%9BRASI_17_23_TEMMUZ_1939_ve_UYGULAMALARI
https://www.academia.edu/19175579/CUMHUR%C4%B0YET_D%C3%96NEM%C4%B0_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_TAR%C4%B0H%C4%B0M%C4%B0ZDE_I._M%C4%B0LL%C4%B0_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_%C5%9E%C3%9BRASI_17_23_TEMMUZ_1939_ve_UYGULAMALARI
https://www.academia.edu/19175579/CUMHUR%C4%B0YET_D%C3%96NEM%C4%B0_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_TAR%C4%B0H%C4%B0M%C4%B0ZDE_I._M%C4%B0LL%C4%B0_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_%C5%9E%C3%9BRASI_17_23_TEMMUZ_1939_ve_UYGULAMALARI
https://www.academia.edu/19175579/CUMHUR%C4%B0YET_D%C3%96NEM%C4%B0_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_TAR%C4%B0H%C4%B0M%C4%B0ZDE_I._M%C4%B0LL%C4%B0_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_%C5%9E%C3%9BRASI_17_23_TEMMUZ_1939_ve_UYGULAMALARI
http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/sait_dinc_II_milliegitim_surasi.pdf
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karşılaştırıldığında bile dil aktarımı konusunda ciddi bir fark ortaya çıkmıştır. Paçan’da 

ilkokul eğitimi alan kızlar büyüdüklerinde çocuklarıyla Türkçe konuşmuşlar hatta 

çocukları büyüklerinden ya da çevrelerinden Rumcayı duyup konuştuklarında onları 

düzeltmişlerdir. Sohbet dili Rumca olan köylerin kadınları ise okullaşma yaygınlaşana 

kadar en iyi bildikleri dilde çocuklarını eğitmişlerdir. Tam da bu nedenle, “Neden Rumca 

konuşuyorsunuz?” sorusuna Paçanlı görüşmecilerden “Çünkü anadilim” cevabını veren 

kimse ile karşılaşılmamasına rağmen sohbet dili Rumca olan köylerde birçok görüşmeci 

bu cevabı vermiştir. Cevap onlar için oldukça sarihtir, çünkü Rumca annelerin dilidir. 

Sadece Rumca konuşan ya da Türkçe biliyor olmasına rağmen kendisini Rumca ile daha 

rahat ifade eden bu anneler de çocuklarını Rumca eğitmişleridir. 

 

B.  DİL VE PİYASA 
 

Ulus-devletin inşasında, önceki devlet örgütlenmelerine kıyasla dilin nasıl giderek hayati 

bir öneme haiz olmaya başladığı daha önceki bölümlerde tartışılmıştı. Bu bölümde, 

özellikle sohbet dili Rumca olan köylerin son dönemdeki durumlarını ve bu durumun 

Paçan’a yansımasını açıklayabilmek için daha önceki kullanılan kavramlardan daha farklı 

bir kavram setine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın sebebi, Paçan’da, devlet kurumlarına 

katılım ve dışarıdaki yaşam ile birlikte kullanım alanı daralan, önceleri ebeveynlerin 

çocuklardan bir şey saklamak için kullandıkları mahrem bir dil iken aktarımın devam 

etmemesi ile yok olmaya yüz tutan Rumcanın, Anaso/Çambaşı’nda tekrar 

canlanabileceğinin sinyallerini vermesidir. Gurbetçiliği yurtdışında da deneyimleyen 

birçok görüşmeci, sahip oldukları dilin artık bir dağlılık emaresi olmadığını aksine, kültür 

zenginliği olduğu için aktarılması gerektiğini düşünmektedir. Yurtdışında Yunanca bilen 

insanlarla karşılaştıklarında onlarla anlaşabilmeleri ve aynı zamanda gittikleri ülkelerde 
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öğrendikleri diller görüşmecilerin bakış açılarını değiştirmelerinde büyük oranda etkili 

olmuştur.  

Çalışmak için İstanbul’a giden görüşmeciler de benzer deneyimler aktarmışlardır. 

Kendisi ve ailesi uzun zamandır İstanbul’da yaşayan ve özel sektörde çalışan 

Anaso/Çambaşı’ndan bir kadın görüşmeci İstanbul’da çalıştığı yere Yunanlıların 

geldiğini, onlarla konuştuğunu ve patronunun da bu durumdan çok memnun olduğunu 

ifade etmiştir.   

İki dil biliyorum… esas anadilimiz bizim Rumca...ama şimdi onların 

[Yunanlılar] çok daha bir farklı. Şimdi Rumca şarkılar var.  Ben onların 

çoğunu telaffuz edebiliyorum... Şimdi adam geliyor burada konser veriyor 

Rumca.  Ben onların Türkçesini çoğunu anlayabiliyorum... Süper bir şekilde 

çevirebiliyorum…  Bir tane öğretmenimiz Mimiloslu idi.  O Rumcayı da 

biliyordu bizi çok hoş karşılardı. İstanbullu olanlar da bizim kültürümüzü 

çok güzel değerlendiriyorlardı. Çünkü niye? Bir Almanca dili [gibi]. Onlar 

mesela…  hem o dili [Almancayı]  biliyor hem de Türkçeyi gayet güzel 

telaffuz ediyor yani.  Ama ne dedim sana?  Bir ana Türkçe var [Anadili 

Türkçe olup sadece o dili konuşanlar var]. Adam başka hiçbir dil bilmiyor. 

Onun Türkçesi ile biz iki dil konuştuğumuz için bizim Türkçemiz de 

Rumcamız da farklı ifadeler doğurabilir. (Anaso/Çambaşı, orta yaş, kadın) 

Devletin bir veya iki dili resmi dil olarak işaret ettiği ve bu dillerin dışında kullanılan 

dillerin yurttaşlara ekonomik ya da sembolik olarak bir avantaj sağlamadığı başka bir 

ifadeyle bu kişilerin dilsel sermayeye sahip olmadıkları merkezi ulus-devlet kurgusu 

sohbet dili Rumca olan köylerin son durumunu açıklamak için yetersiz kalmaktadır. 

Bourdieu, toplumsal koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkan dilsel habitusun, “belirli 

bir ‘duruma’ veya daha ziyade, belirli bir piyasaya yahut da alana ayarlı bir söylem 

üretimi” olduğunun altını çizer. Dilsel habitusun, kişiye, dilsel pazardaki fiyat oluşum 

mekanizmalarından avantaj elde etme olanağı sağladığı durumlarda ancak bir dilsel 

sermayeden bahsedebiliriz aksi durumda ise piyasası olmayan dil, getirisi olamayan bir 
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yetkinlik haline gelir281. Bölgenin dilsel serüveni düşünüldüğünde, İslamiyet’in 

yayılmasından önce, Hıristiyanlığın öğretildiği kutsal dil ile konuşma dilinin kesiştiği 

Rumcanın standartlaşmamış bir şekilde fakat yaygın olarak kullanıldığı bir dönemi tez 

açısından başlangıç noktası olarak alabiliriz.  Müslümanlığın kabul edilmesi ve medrese 

eğitiminin başlaması ile kutsal dil/resmi İslam’ın dili olan Arapça ve konuşma dili olan 

Rumca ve Türk yerleştirmeleri veya yerleşmeleri ile sızan bir Türkçeden oluşan bir dil 

piyasası ise daha sonraki dönem için tahayyül edilebilir. Bu piyasa içinde, coğrafyanın 

her karesine sinmiş bir Rumca yani pazarda, ibadethanelerde ve evde konuşulan bir 

Rumca karşısında Arapça İslami bilginin öğrenilmesinde ve devlete giden yolda bir 

avantaj sağlaması açısından dil piyasasında kendine önemli bir yer açmaya başlamıştır. 

Dil piyasasının dinamiklerini baştan sonra değiştirecek olan şey ise ulus ve dil arasında 

doğrudan bir bağ kurarak devlet örgütlenmesinin merkezine de bunu koyan 

yapılanmaların ortaya çıkışı olacaktır. Hâkim ya da meşru dilden söz ettiğimiz birleşik 

bir dil piyasası oluşacak, resmi dil bir norm olarak kabul edilerek diğer dil yetileri bu 

norma göre ölçülecektir282. Böylelikle, Osmanlının son dönemi ile başlayan fakat dil 

piyasasının tamamına hâkim olduğunu söyleyemeyeceğimiz Türkçe politikaları, 

Cumhuriyet ile birlikte Türkçenin devlet destekli bir dil olarak, devletin eriminin yettiği 

ölçüde dil piyasasında norm olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Merkezlerde bunun 

büyük oranda başarılı olduğunu söyleyebiliyorsak da Çaykara’da bu dönüşüm uzun bir 

zamana yayılmıştır. Okulda, belediyede ve diğer kamu binalarında Türkçe hâkimiyetini 

ilan etmekle birlikte köylerde; camilerde, tarlalarda, evlerde ve hatta önüne geçilemediği 

durumlarda okullarda bile oranları köyden köye farklılık göstermekle beraber Rumca 

 
281 Bourdieu, a.g.y., s.148,151-152. 

282 Bourdieu, a.g.y., s.154-156. 
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konuşulmaya devam etmiştir. Bu değişim ile konuşma dili olan Rumca, statüsünü sohbet 

dili Rumcaya bırakmıştır.  

Türkçenin norm olarak kabul edildiği bu dilsel tahakküm koşullarında Rumca dilsel 

sermaye olmaktan çıkarak dilsel bir yetkinliğe dönüşmeye yüz tutmuşken sohbet dili 

Rumca olan köylerden büyük şehirlere ve yurtdışına yapılan göçler, köylülerin dilsel güç 

ilişkilerinin daha farklı kurulduğu dil piyasaları ile karşılaşmalarına neden olmuştur. Bu 

karşılaşmalar yukarıdaki görüşmecinin anlatısından da çıkarılabileceği üzere sohbet dili 

olarak kullandığı Rumcanın müşterilerle anlaşmasına kolaylık sağlayan, piyasası olan 

yabancı bir dil kategorisine geçmesi ve tekrar bir sermaye özelliği kazanmasını 

sağlamaya başlamıştır. Bourdieu, dil piyasasının sadece ekonomik nedenler üzerinden 

anlaşılamayacağını özellikle belirtir283. Bölgede dil ile ilgili belgesellerin yapılması, 

hacimli bir Rumca sözlüğün çıkarılması, Rumcanın Latince ve Antik Yunanca ile 

bağlarının altının çizilmesi ve UNESCO gibi kuruluşlara referans verilerek dilin 

kaybolmasının önüne geçme çabaları dilin simgesel anlamda öneminin işaret edildiğinin 

göstergeleridir 284. Ioanna Sitaridou’nun Rumca ile ilgili verdiği röportaj da yine bu 

bağlamda okunabilir.  “Dilbilgisi, geçmişin diline yakın olan kişilerle konuşabileceğimizi 

hayal edin. Sadece çağdaş bir lehçenin gramerini ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı 

 
283 Bourdieu, a.g.y., s.152. 

284 Sağıroğlu, a.g.y., Karakütük, a.g.y. ;Vahit Tursun, Romeika-Türkçe Sözlük , İstanbul, Heyamola 

Yayınları, 2019;  “Trabzon Köylüsü Sokrat ve Platon’un Dilini Konuşuyor”, Sabah, 04.01.2011, 

https://www.sabah.com.tr/yasam/2011/01/04/trabzon_koylusu_sokrat_ve_platonun_dilini_konusuyor, 

(29.08.2019), “UNESCO: Türkiye’de 15 dil yok olmak üzere”, T24, 22.02.2018, 

https://t24.com.tr/haber/unesco-turkiyede-15-dil-yok-olmak-uzere,565414, (29.08.2019). 

https://www.sabah.com.tr/yasam/2011/01/04/trabzon_koylusu_sokrat_ve_platonun_dilini_konusuyor
https://t24.com.tr/haber/unesco-turkiyede-15-dil-yok-olmak-uzere,565414
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zamanda geçmişteki dilin bazı biçimlerini de anlayabiliriz. Romeykanın bize sunduğu 

fırsat bu.” 285  

Rumca dil yetisine sahip insanların bundan ekonomik bir avantaj elde etmeye başlamaları 

ve yukarıda verilen örneklerdeki gibi Rumca ile ilgili olarak yapılan sanatsal, akademik 

ve kültürel faaliyetler bir Rumca piyasası oluşturmak için atılan adımlar olarak 

düşünülebilir. Sürmeneli Adem Ekiz, ailesi Karadeniz’den göç etmiş olan Nikos 

Michailidis ile yaptıkları Rumca albüm ile ilgili şunları aktarır: 

Bu içeriği anlayabilen arkadaşlarımız bizim tarafımızdan yani Türkiye 

kısmından ancak yeni yeni oluşmaya başladı. Çok daha bilinçli bir şekilde, 

yaptığımız çalışmanın içeriğini anlayabilen arkadaşlarımız ve onlar ancak 

yeni anlayabiliyorlar ki yaptığımız çalışmayla o yörede konuşulan dilin artık 

bir, Romeika dilinin de kendi müziğini icra edebileceği repertuvarı var.286 

Anaso/Çambaşı’ndaki kadın görüşmecinin anlatısı, Paçan ve diğer köyler arasındaki 

ilişkinin son 15-20 yılda önemli ölçüde değiştiğinin de göstergesidir. Alan çalışmasındaki 

gözlem ve görüşmelerden bu değişime iki etmenin sebep olduğu söylenebilir. İlki 

özellikle Paçan – Anaso/Çambaşı karşılaştırmasında görebileceğimiz, köylülerin ait 

oldukları sınıfsal pozisyonların uğradığı dönüşümdür. Uzun yıllar boyunca devlete 

memuriyet üzerinden eklemlenen Paçan köylüleri, orta ve orta-üst sınıfa aittirler ve 

kuşaklar arasında –istisnalar dışında- büyük iniş çıkışlar gözükmemektedir. 1970’lerde 

Almanya’ya işçi olarak gitme fikri de devlet memuru oldukları için Paçan köylülerinin 

çoğuna cazip gelmemiştir. Çambaşı/Anasolular ise alt gelir grubunda bulundukları için 

Almanya’ya ya da diğer bölgelere işçi olarak gitmeyi bir fırsat olarak değerlendirmişler 

ve bu fırsatı kullanmışlardır.  Bu durum özellikle yurtdışı göçler söz konusu olduğunda 

 
285 Steve Connor, Independent, 03.01.2011, https://www.independent.co.uk/life-style/history/jason-and-

the-argot-land-where-greeks-ancient-language-survives-2174669.html, (29.08.2019). 

286 Karakütük, a.g.y., 

https://www.independent.co.uk/life-style/history/jason-and-the-argot-land-where-greeks-ancient-language-survives-2174669.html
https://www.independent.co.uk/life-style/history/jason-and-the-argot-land-where-greeks-ancient-language-survives-2174669.html
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ailenin ve köyün gelir düzeyini büyük ölçüde değiştirmiştir. Köylüler yurtdışından 

döndüklerinde evlerini tamamen değiştirmişler ve çoğunlukla betonarme ve büyük 

binalar inşa etmişlerdir287. Bu durum, iki köy için de Anaso/Çambaşı’nın daha zengin 

olduğu fikrini güçlendirmiştir. Köylerin ekonomik yapılarını etkileyen başka bir önemli 

gelişme ise bazı köylerin turistik yerler haline gelmeleridir. Haldızen/ Demirkapı ve 

özellikle Uzungöl/Şerah için söz konusu olan bu durum dağ köyleri olarak nitelendirilen 

bu köylerin ekonomik durumunu büyük ölçüde etkilemiştir. Paçan’dan yaşlı bir kadın 

görüşmeci, değişimi şu şekilde aktarmaktadır. 

Anaso, Çiroş, Şerah, o Haldızen dağları bizim Hadi’dan gelir geçerdiler ... 

Bizim Serdali mahallesinde bir camimiz var idi. Büyük bir su akardı. 

Çamaşır yukardık oğlanlar gelir geçerdi oralardan çok da güzel oğlanlar.  

Şerahlılar … hep aşağıdan taşır yerdiler, yoğidi bişeyleri ... hep Hadi’dan 

taşırdiler ... Şimdi ora Paris oldi Şerah. (Paçan, 78 yaş, kadın) 

Şerah/Uzungöl ve Anaso/Çambaşı gibi Rumca’nın daha yoğun olarak konuşulduğu 

köylerdeki bu ekonomik değişim, bu köylere ait dilin statüsünü de önemli ölçüde 

etkilemektedir. Şerah/Uzungöl ve Anaso/Çambaşı’nın, Paçan’ın gözünden kendilerini 

görmekten vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Hem gurbetçilik tecrübeleri hem de köylerine 

gelen turistlerle karşılaşmaları Rumca’yı konumlandırış biçimlerinde değişimlere sebep 

olmaktadır. Rumca artık sadece anadilleri, sohbet dilleri, mahrem dilleri olarak değil; 

ikinci bir dil, köklü bir dil ve piyasa değeri olan bir dil biçiminde inşa edilmektedir. 

Uzungöl/Şerah’ta yapılan çalışmadaki görüşmeciler de Rumcayı benzer bir şekilde 

konumlandırırken iki çalışmada da görüşmeciler Rumcanın, kutsal dil ve ilim dili olması 

üzerinden önemine işaret etmişlerdir288. Eskiden Paçan’dan bakıldığında köylülük 

 
287 Bkz. Ek, 11- Anaso-Çambaşı Evleri 1,12- Anaso/Çambaşı Evleri 2. 

288 “Şimdi hastanelere gidiyoruz. Oradaki bütün servislerin hemen hemen bütün isimleri Rumcadır. Hepsi 

Rumcadır. Mesela nefroloji diyor. Nerfol Rumca böbreklerdir. Odyoloji diyor. Kulak. Midyoloji diyor. 
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emaresi olarak görülen Rumca; İstanbul’dan, Berlin’den, Atina’dan ve hatta Uzungöl’den 

bakıldığında ikinci bir dil ve gelişmişlik düzeyi olarak görülmektedir. Bu sefer tersinden 

Anaso/Çambaşı’ndaki görüşmeciler Rumca konuşmanın yadırganmasının “cahillikten” 

kaynaklandığını söylemişlerdir. Rumca konuşmanın çok dillilik olarak görülmesi 

Anaso/Çambaşı’nda dil aktarımını da etkilemiştir. Görüşmecilerin büyük bir kısmı 

çocuklarını Rumca’yı öğrenmeleri için teşvik etmektedir. Uzungöl/Şerah’taki 

görüşmeciler de Rumcanın sonraki kuşaklara aktarılamaması ve yok olmasına dair 

duydukları endişeleri dile getirmişlerdir289. Bu durumun süreklilik kazanması halinde, 

geçmişte Paçan/Maraşlı’nın zenginleşmesinin, Türkçe’nin bölgedeki kullanımını 

yaygınlaştırmasına benzer bir şekilde Anaso/Çambaşı’ndaki bu değişikliğin de en 

azından Rumcanın kaybolmasının önüne geçebileceğini söyleyebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Burun… Demek ki bu dil öyle yabana atılacak bir dil değil. Şuandaki müspet ilim de bunu şey yapıyor. 

Bütün hepsi Rumca isimler. Meseoloji falan diyor. Nedir? Bel. Biz mesa deriz Rumca. Bel. Hepsi hepsi. 

Bu dilin ben yaşamasını isterim.” (Doğanay, a.g.y., s.26). 

289 Doğanay, a.g.y., s. 26. 
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V. BÖLÜM: HATIRLAMA VE UNUTMA BAĞLAMINDA 

TÖREN/RİTÜELLER VE TARİH/MİTOS 

 

     Bıçağın ucundaydı insanların hafızası 

                                                          "İnsan unutandır  

                                                           ve insan unutulmaya mahkûm olandır." 

                          Tanrı şöyle derdi o zaman:  

                         Ah! 290    

                         … 

              "hiç unutmam hiç unutmam hiç unutmam" 

                                                          diyor birisi, yineliyorum 

                                                          hiç unutmam hiç unutmam hiç unutmam 

                                                          çünkü hiç unutmam hiç unutmam hiç unutmayın 

                                                          insan nasıl direnir başka 

                                                         "hiç unutma"291 

                                                

Alan çalışması sırasında görüşmecilere sorulan sorulardan biri, Rumcayı nereden 

öğrendikleri idi. Genel olarak görüşmecilerin “Rumcayı büyüklerimizden öğrendik” 

cevaplarından sonra, kendilerinin Türk olduklarını söyleyen bu görüşmecilere, 

büyüklerinin Rumcayı nereden öğrendikleri soruldu. Bazı görüşmeciler, bu soruya “artık 

burada olmayan komşularımızdan öğrendik.” şeklinde cevap vermişlerdir. Rumların uzun 

süredir burada olmadıklarını anlatmak için kendisi öğretmen olan Paçanlı 60-70 yaş 

aralığındaki erkek bir görüşmeci “Mezarlık, kilise, ibadet yeri hiçbir şey bulamazsın. 

Kiliseler yok edildi.” cevabını verdiğinde görüşme esnasında yanında bulunan ve yine 

 
290 Didem Madak, “Ah’lar Ağacı”, Ah’lar Ağacı, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s.19. 

291 Turgut Uyar, “Alıntılarla”, Büyük Saat, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2011, s.570.  
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kendisi de öğretmen olan kızı “Mezar ve kiliseyi yok etmişler, dili nasıl kalmış?” 

sorusunu sormuştur. Alan çalışması esnasında, Anaso/Çambaşı’nda bana rehberlik eden 

ve çok iyi Rumca konuşan orta yaşlı kadın görüşmecim ise birkaç görüşmenin sonunda 

bana “Biz neden Rumca konuşuyoruz?” sorusunu sormuş daha sonra ise görüşmelerde 

kendinden yaşça büyük görüşmecilerden bu soruya cevap vermelerini istemiştir. 

Anadilinin Rumca olduğunu düşünen görüşmecilerden farklı olarak, anadilinin Türkçe 

olduğunu söyleyen bu görüşmeciler açısından, Rumcanın büyükleri tarafından 

öğrenilmesi, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğini bilmedikleri bir ana atılmıştır 292 . Her 

ne kadar kendilerini, çoğunlukla buraya yerleştirilen Türk ve/veya Müslümanlar içinde 

konumlandırsalar da neden bu dili sürdürdüklerine dair kesin bir cevap üretememişlerdir. 

Milliyetçilik çalışmalarının erken bir evresinde zaten Renan millet ve unutma arasındaki 

ilişkiye dikkatimizi çekmişti. Renan’a göre millet, üyelerinin ortaklaştıkları şeylerin yanı 

sıra, tüm fertlerinin aynı zamanda birçok şeyi unutuşları temelinde yükseliyordu293. Yerel 

ve resmi tarihten destek alarak görüşmecilerin Müslüman ve Türk oluşlarına dair 

aktardığı daha belirgin anlatılar, Renan’ın sözüne ettiği ortaklılar; Rumca konuşmanın 

tarihine dair belirsizlik ise bu toplu unutuşlar çerçevesinde değerlendirilebilir. Buraya 

kadar söylediklerimiz ise meselenin ne olduğunu açıklamak ile birlikte unutuş 

mekanizmasının nasıl işlediğini tam olarak açıklamaz. Bu mekanizmayı anlayabilmek 

için meseleye hafıza ve şiddet kavramlarının merceğinden bakmayı öneriyorum. Hafıza 

 
292 Heterojen kimlikler üzerine çalışan Zeynep Türkyılmaz da hatırlayamadıkları bir dönemde ve 

bilmedikleri bir nedenden dolayı Müslümanlaşan ve uzunca bir süre çift isimli, çift dinli hatta çift meslekli 

(imam-papaz) yaşayan, siyasal iktidarın eriminden uzak kalabilmiş topluluklardan bahseder (Zeynep 

Türkyılmaz, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Gizli Hıristiyanlar”). 

293 E. Renan, “Millet Nedir?”, Nutuklar ve Konferanslar, Çev. Ziya Ishan, Ankara, Sakarya Basımevi, 

1946, s.104. 
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ve şiddet arasındaki ilişki düşünüldüğünde, bahsi geçen bilmeme, işaretleyememe, 

hatırlayamama hali bir şiddetle damgalanmamışlık üzerinden okunabilir.  

Nietzsche Ahlakın Soykütüğü Üstüne’de çok eski dediği şu soruları sorar: “Kim insan 

denilen hayvan için bir bellek yaratır? Bu biraz körelmiş, biraz da abuk sabuk, bir anlık 

anlama yetisinde, bu etli kemikli unutkanlıkta, orada kalması için nasıl iz bırakır?”294 

Nietzsche’nin bu sorulara verdiği yanıt şiddet ve bellek arasındaki ilişkiyi anlamamızı 

kolaylaştıracaktır. 

 

Bu çok eski sorunun hiç de yumuşak yanıt ve yöntemlerle çözümünün 

olmadığı düşünülebilir;  belki de insanın tüm tarih öncesi döneminden onun 

Mnemo tekniğinden295 daha korkunç, daha tekin olmayan bir şey yoktur… 

ne zaman “ciddi” olsak, insan kendine bir bellek yaratma gereksinimini 

duyunca, kansız, işkencesiz, kurbansız yapamaz; en korkunç kurbanlar ve 

rehineler (ilk çocuklar da aittir buraya), en itici sakatlamalar (örneğin iğdiş 

etmeler), bütün dinsel inançların en acımasız törenleri (ve bütün dinler, en 

derin temellerin de, en acımasız sistemleridir) – bütün bunların kökleri, 

mnemonik’in296 en güçlü yardımcısının acı olduğunu anlamış, şu 

içgüdüdedir… Birkaç düşünce, hiç ortadan kalkmaz, hep var olan, 

unutulmaz, “sabit” biçime sokulur; bu “sabit düşüncelerle” tüm sınır ve 

düşünce sistemini hipnotize etmektir amaç –çileci yol ve yasama biçimi, bu 

düşüncelerini diğerleriyle yarışmaktan kurtarıp “unutulmaz” kılmanın 

aracıdır. İnsanlık “belleği ile” ne denli kötüyse, göreneklerinin görünüşüyle 

de, her zaman, o denli korku vericidir; ceza yasasının sertliği, unutkanlığı 

yenmek, bu geçici heyecan ve arzuların kölelerine toplumsal yaşamın birkaç 

ilkel zorunlu kuralını şimdinin gerçekleri olarak baskıyı kabul ettirmek için 

ne denli çok çabaya gerek olduğunu göstermede önemli bir ölçüt sağlar.297  

 
294 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Say Yayınları, İstanbul, 2013, s.  76. 

295 Hatırlama, anımsama tekniği (Eski Yunancada mimnèskesthai hatırlamak demek). (Çev. n.) 

296 Hatırlama, anımsama tekniği. (Çev.  n.) 

297 Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, s. 77. 
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Paraguay’da Guayaki yerlilerini inceleyen Pierre Clastres’ın, kabul ayinlerine dair 

gözlemleri de Nietzsche’nin yukarıdaki önermesini destekler niteliktedir. 

 

 Kabul töreninin kişisel cesaretin sınanması, kişisel cesaretinse acıya 

suskunlukla karşı koymak olduğunu söyleyebiliriz. Ama kabul töreni sona 

erip, çekilen acılar geride kaldığında, ortada unutulması olanaksız bir 

fazlalık, bıçağın ya da taşın vücutta bıraktığı yara izleri olacaktır … Deriye 

kazınmış bu işaretler, acının, kötü bir anından ibaret kalsa da korku ve 

ürpertiyle tekrar tekrar sonsuza kadar hatırlanabileceğini belirtirler. İşaret, 

unutmayı önler ve bu anın kendi üzerine kazınmış izlerini taşıdığına göre 

vücut artık hafıza olmuştur.298  

 

Başka bir deyişle "toplum, yasasını üyelerine dikte eder”, yasa metnini vücutların üzerine 

yazar. Çünkü kabilenin toplumsal yaşamını temellendiren yasayı unutmak kimsenin 

haddine düşmemiştir299.  

Rumcanın öğrenilmesine dair bir hafıza kaybı yaşayan bu görüşmecilere, hafıza ve şiddet 

arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak, bölgede herhangi bir şiddet olayının yaşanıp 

yaşanmadığına dair sorular soruldu. Alan çalışması boyunca yapılan görüşmeler 

sırasında; savaş, katliam ve zorla göç ettirme ile ilgili neler bildiklerine dair sorulan 

sorularda, görüşmeciler, genel olarak tek bir olaya gönderme yaptılar: 1. Dünya Savaşı 

ve I. Dünya Savaşı sırasında bölgenin Ruslar tarafından işgali (1916). Çaykara’daki 

görüşmelerde herhangi bir mübadele hikâyesine ise rastlanmamıştır. Bu hikâyelerin 

anlatılmamasının nedeni ise bu anıların gizlenmesi değil gerçekten yaşanmamış 

olmasıdır. Paçanlı bir aile ile yapılan bir görüşme esnasında ailenin Of’tan gelen 

misafirleri de görüşmeye dâhil oldular. Paçanlı aile mübadele ile ilgili herhangi bir olay 

 
298 Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006,156-157. 

299 Clastres, Devlete Karşı Toplum, s.158. 
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anlatmazken, Of’tan gelen kişiler Of’taki mübadele hikâyelerini anlatmaya başladılar. 

Of’ta mübadelenin gerçekleşmiş olup da Çaykara’da gerçekleşmemesinin iki önemli 

sebebi olabilir: ilki, coğrafya sebebiyle siyasal iktidarın buraya etkili bir şekilde müdahale 

etmesinin zor olması diğer ve daha olası sebep ise bölgenin hocaları ile ünlü bir yer olması 

sebebiyle devlet nezdinde tamamen Müslümanlaştığına dair bir şüphe barındırmaması. 

Daha önceki bölümlerde değindiğimiz üzere dönemin siyasal iktidarı açısından mübadele 

ölçütü Türkçe konuşmak değil Müslüman olmak olduğu için Çaykara’da mübadele 

olmamıştır.  

Birinci Dünya Savaşı ve sonrası, birçok erkeğin askerlik için bölgeden ayrılması ve bunun 

yarattığı etkiler nedeniyle hatırlanmaktadır. Savaşlara dair, alan çalışmasında halk 

tarafından anlatılanlar ise kahramanlık değil kayıp hikâyeleridir.  

Bizim konmuşumuz var idi… Ağlardi ağlardi da “Fevzi Çakmak” derdi.  

“Mustafa Kemal” demezdi de “Fevzi Çakmak” derdi. “Fevzi Çakmak benim 

bilmem nereme güven ettin de muharebe açtın?  8 tane oğlumdan bir tanesi 

gelmedi.” (Paçan, 78 yaş, kadın) 

Bölgede bir daha geri dönmeyecek olan askerlerin ağzından söylenen bir mâni ise zaferi 

kucaklamaya giden askerlerin hislerinden çok zorunlulukları altında ezilen insanların 

duygularını yansıtmaktadır: “Evvala Of'tan ettik hareket /Viran kalasun dedik memleket”. 

Anderson, hayali cemaatler dediği uluslar için insanların, kendi canlarını vermeye razı 

olmalarının, insanlık tarihine kıyasla oldukça yeni olduğunu ifade eder300. Milliyetçiliğin 

Osmanlıdaki serüveni düşünüldüğünde, hiç görmedikleri topraklar ve kişiler için 

canlarını feda etmeye gönüllü olma fikri bu insanlar için oldukça yabancıdır301. Bu 

 
300 Anderson, a.g.y., s.22. 

301 "Biz bugün vatan dediğimizde mesela, vatanseverlik vatan duygusu.. Osmanlı’da bunun bir yansıması 

var mıydı mesela? Klasik dönem, Tanzimat öncesi yoktu. Onların vatan kavramı, ancak Cevdet Paşa’nın 

tabiriyle ‘köyünün meydanındaki çeşmeydi’” (Sinan Çuluk, “Belgelerle Türk Demokrasisinin İlk 
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yabancılığın giderilmesi ve yurttaşın devletin her ferdi ve parçası ile duygusal bağ 

kurabilmesi ancak siyasal iktidarın politikaları ve bu politikaların parçaları olan gelenek 

icatları ile gerçekleşebilmiştir.  

Modern dönem vatanseverlik düşüncesine en önemli ve erken kuramsal katkı 

Rousseau’ya aittir. Rousseau’ya göre vatanseverlik duygusunu bireylere aşılamanın en 

önemli yolu kamusal eğitimdir. Fakat devlet sadece kanılara egemen olmamalı aynı 

zamanda bu yolla tutkuları da yönetmelidir. Bu politika ile doğrudan bağlantılı ve 

yurttaşlarının birbirlerine ve her yurttaşın vatana bağlanmasını sağlayacak olan diğer bir 

yöntem ise insanların bir araya geldiği özel etkinliklerin yaratılmasıdır. Bayram ve 

gösteriler gibi etkinliklerde kullanılacak semboller; vatan, vatan sevgisi ve yurttaşlık gibi 

kavramlar etrafında insanların duygulanmalarına ve bu duyguların aynı anda harekete 

geçirilmesiyle bir duygu birliği oluşmasına vesile olacaktır302. Rousseau’nun 

düşüncelerinin büyük ölçüde yansımalarını gördüğümüz Fransız Devriminde, dönemin 

en önemli figürlerinden biri olan Robespierre, devrime manevi-dinsel bir karakter 

kazandırmak için Yüce Varlık kültünü Konvansiyon’a kabul ettirmiş ve bu kültün 

bayramını düzenlemiştir303. Kilisenin çok ciddi baskılara maruz kaldığı dönemin 

Fransa’sında devrime manevi-dinsel bir karakter kazandırmak için bir Yüce Varlık kültü 

yani adeta bir devlet dini icat etmek ne anlama gelmektedir?  

Gauchet, “Anlam Borcu ve devletin kökenleri. İlkellerde din ve siyaset” başlıklı 

makalesinde, yöneten yönetilen ayrımının ortaya çıkmadığı toplumlarda, dinin konumu 

 
Parlamento Tecrübesi”, Kültür Tarih Sohbetleri, https://www.youtube.com/watch?v=Y41PxNF__nQ 

(21.07.201). 

302Jean-Jacques Rousseau, Anayasa Projeleri, çev. İsmail Yerguz, İstanbul, Say Yayınları, 2008, s.96,100. 

Ağaoğulları, a.g.y., s.155-158. 

303 Ağaoğulları, a.g.y., s.281.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y41PxNF__nQ
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ile toplumun kendi içinde yönetenler ve yönetilenler olarak bölündüğü devletli 

toplumlardaki devletin konumu arasındaki ilişkiye dikkat çeker304. Gauchet, “tabiatı 

gereği bir ve bütün olan toplum yoktur” diyerek; kendi içinde yöneten yönetilen ayrımının 

bulunmadığı –devletsiz- toplumlarda bile bir bölünmüşlüğe işaret eder305. Devletsiz 

toplumlar, kendi içlerinden herhangi kişi ya da grubun, siyasi iktidarı ele geçirmesinin ve 

kendi üzerlerinde söz söyleme hakkının önüne geçebilmek için, topluluğun kökeni ve 

yasaların kaynağı ile topluluk arasına aşılması imkânsız gibi görünen bir mesafe 

koymuştur306.  

Toplumsalın (ya da kültürelin) kurumlaşması anlamında Yasa'nın koyduğu 

düzen, insanlarla birlikte değil, onlardan önceki bir çağda gelmiştir; bu 

düzenin kökeni mitsel, insanlık öncesi bir zamandadır; dolayısıyla toplum, 

temelini kendi dışında bir yerde, genellikle Baba, Ulu Baba, ya da Yüce 

Babamız diye nitelenen en eski atalar ya da kültürel kahramanlar tarafından 

vazedilmiş bir kurallar ve öğütler bütününde bulur. İnsanların kaderine 

kayıtsız, bu uzak ve soyut tanrı, bu kültsüz, yani yüce varlıkları insanlara 

bağlayan genel ilişkiden yoksun tanrı, toplumsal olanın bağrında yer alarak, 

onun düzeninin korunmasını sağlayan ve insanlardan yalnızca geleneğe 

saygı duyulmasını isteyen Yasa'dan, Din'den başka bir şey değildir.307 

Topluluğun varlığını ve kaynağını bu yüce varlıklara bağlaması, kurucu atalarla 

(alacaklılar) topluluk (borçlular) arasındaki dini borç ilişkisine dayalı bir sistemin 

kurulmasına vesile olmaktadır. Gauchet, bu sistemden iki tür kurumun türediğini belirtir. 

Bunlardan ilki dindir; ikincisi ise “iktidarın farklılaşmışlığına dayalı yönetim biçimi”dir. 

 
304 Marcel  Gauchet, "Anlam Borcu ve devletin kökenleri. İlkellerde din ve siyaset.", Devlet Kuramı, (der.), 

Cemal Bali Akal, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005, s.33-71. 

305 Gauchet, a.g.y., s.51. 

306 Clastres’ın Devlete Karşı Toplum ve Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu çalışmaları bu mesafenin son kertede 

aşılamazlığı üzerinedir (Clastres, Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu).  

307 Clastres, a.g.y.,s, 67. 
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Devletli toplumlar ile devletsiz toplumları ortaklaştıran ise topluluğun kendisinin 

dışındakiyle ya da kendi içinden kişi ya da gruplarla kurduğu bu borç ilişkisidir. Devlet, 

borç ilişkisine dayalı bu sistemde var olan bölünmenin, yeni bir çehreye bürünmüş halidir. 

Devlet, kendisinden önce de var olan, insanların içinde yaşadıkları düzenin ve yasaların, 

onların dahli olmadan oluştuğu inancı temelinde hareket kabiliyeti elde etmiş, topluluk 

ve kurucu atalar arasındaki boşlukta kendine yer bulabilmiştir. Bu doğrultuda eğer dinin 

temeli ile devletin temeli aynı ise   ve bu temel topluluğun topluluk olmak için bölünme 

zorunluluğundan kaynaklanan dini borç ilişkisine dayalı bir sistem üzerinde yükseliyorsa 

devletin her şekli kutsallıkla maluldür308. Bu bağlamda, dini borç ilişkisi devam etmiş, 

fakat bir taraftan da devlet ortaya çıktığı için din artık eksilmiştir. Devlet, dinin içindeki 

kutsalı ele geçirmiş kendine mal etmiş ve bu yolla alacaklı konumunu da elde etmiştir.  

 
308 Gauchet, a.g.y., s.33-34,49, 51. Ayhan Yalçınkaya, dinin bu serüvenini üç döneme ayırarak açıklar. “

İlki, dinin belirleyici olması ya da genişletilmiş haliyle belirleme gibi bir ilişkinin olmaması demek dinin 

dünyayı mümkün kılması ama dünyanın dışında olması demektir. Dünyayı belirleyebilen dinin bütün 

belirleyici gücü dünyanın dışındalığından kaynaklanır. Bu dönemde dünya ile din arasında “trajik” bir 

açıklık vardır ve biz “dünyalılara” düşen şey, bu trajik açıklık karşısında, bir trajedi seyircisi olarak teslim 

olmak, içimize girilmesine izin vermektir. Bu açıklık korunduğu ölçüde bu tiyatronun “oturan köleleri” 

olarak eşittik. “Efendimiz” içimizde olmadığı sürece de “özgürdük.” İkinci dönem, din ile dünya arasındaki 

mesafenin kapanması, dünyanın dini ele geçirmesidir. Artık efendimiz aramızdaydı. Üçüncü dönem ise 

yine pirimiz Marx’ı yad edeyim –komedi dönemidir: Öyle bir komedi ki artık sahnede adı ne olursa olsun 

bir tanrı yok; Dieu-machine var, bunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz ama “-gibi yapıyoruz.” Komedideyiz 

ama gülemiyoruz; sadece sahnede gördüğümüze acımakla başlıyoruz ve sonra acıyanın kendi halinin de 

acınacak olduğunu fark edip boyun eğiyoruz ama boyun eğdiğimiz artık din değil; dinsel olmayan bir 

dindarlık, dindarlık kategorik olarak bence zaten dinle ilgili bir şey olamaz.” (Ayhan Yalçınkaya, “Din, 

Kutsal ve Dünya Üzerine”, Felsefe Yazın, Sayı:17, Ocak/Şubat 2011, s.52). 
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Tam da bu nedenle, devlet kendisini dine en uzak olarak konumlandırdığı yerde bile 

kutsala yakalanmıştır309. 

Gauchet, hem devletli toplumları hem de devletsiz toplumları kesen borçluluk ilişkisinin, 

“hayatlarımızın, davranışlarımızın anlamı bize dışarıdan verilmiş olmalıdır” 

düşüncesinden kaynaklandığını, bu düşüncenin de anlam borcuna işaret ettiğini iddia 

eder310.  

Toplum hayatının ayrılmaz bir parçası olan anlam borcunun en derindeki 

kökü, bir toplum için kendisini kendi dışına ve kendisine göre öteki olana 

bağımlı olarak düşünme zorunluluğudur. Tüm toplumlar kendilerini, 

kendileri için olan, ama kendilerinden başka olan bir şeyde çözümlemeye, 

kendisini yönetme ve düşünme gücünü borçlu olduğu bu ötekinin yine 

kendisini yönettiği ve düşündüğü bir -kendi mekânının ötesinde kalan- 

mekânı belirlemeye mahkûmdurlar. Bütün toplumlar, bir ötekinin 

kendilerini düşündüğünü düşünerek kendi kendilerini düşünürler. Toplum, 

kendi hakkındaki bilgisini, kendi üzerinde eyleme girişebilme yetisini, 

kendisinden koparıp uzaklaştırdığı bu öteki-iktidara bağlanmak yoluyla elde 

eder. Eğer aşırı düzeyde psikolojikleştirme riski taşımasaydı, borç “kendi 

olma”nın aracıdır denilebilirdi. İktidarın bölünmüşlüğü bilmecesi, toplum 

olma bilmecesidir.311 

Gauchet’nin aşırı düzeyde pskolojikleştirme riski taşıdığı için atmadığını iddia ettiği 

adımı biz atalım. Bu analiz, görüleceği üzere üçüncü bölümde yapılan özne-iktidar analizi 

ile de oldukça tutarlıdır. Toplum kendisini yönetme ve düşünme gücünü borçlu olduğu 

bu yasaya mecburdur. Toplum, toplum olmak için, öznenin iktidara tutkulu bir şekilde 

bağlanmasında olduğu gibi, öteki-iktidara bağlanır. İktidarın bölünmüşlüğü bilmecesi 

eğer toplum olma bilmecesi ise belki de ipuçları özne-iktidar ilişkisindedir.  

 
309 Yalçınkaya, a.g.y., s.52-53.  

310 Gauchet, a.g.y., s.50-51.  

311 Gauchet, a.g.y., s.55. 
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1914-1915 yıllarında vatan uğruna ölmenin anlamı üzerine din adamlarının yaptığı 

tartışmalar; din, devlet ve kutsal arasındaki ilişki açısından açıklayıcı olabilir. 1914 

yılında Belçika, Almanya’nın işgali altındayken Belçikalı din adamı ve Malines 

başpiskoposu Kardinal Mercier, vatan için ölen bir askerin şehit sayılamayacağını 

söylemekle birlikte şunları da ekler: “Onlara seçilmişlerin alınlarını çevreleyen ölümsüz 

tacın verileceğini umabiliriz. Çünkü bu, kendi başına, tüm günahkar hayatı silen, 

mükemmel bir sevgi eyleminin sonucudur. Bu, bir günahkarı birden bire aziz yapar.” 

1915 yılında Fransız Kardinal Billot, Mercier’yi şu ifadelerle eleştirir: “Sırf Vatan’a 

ilişkin haklı bir neden uğruna bile ölmenin ‘kurtuluşa ulaşmaya yeteceğini’ söylemek, 

Tanrı’nın yerine Vatan’ı koymak… Tanrı’nın ne olduğunu, günahın ne olduğunu, kutsal 

bağışlayıcılığın ne olduğunu unutmak anlamına gelir.” 312 

Devletin kutsalı ele geçirme çabasının bir parçası olan ulusal bayramlar, Osmanlı’nın 

gündemini de meşgul etmiştir.  II. Meşrutiyet ile birlikte Osmanlı’da yeni bayramlar icat 

edilir. "lyd-i Milli-yi Osmani" (Osmanlı Ulusal Bayramı), II. Meşrutiyet’in yıldönümü ve 

II. Meşrutiyet Meclisinin toplanma yıldönümü "Meclis-i Millinin Yevm-i Küşadı" 

kutlanmaya başlanmıştır.  Bununla birlikte 1915’ten itibaren Mektepliler Bayramı ve 

1916’da İdman Bayramı kutlamaları yapılmıştır313. Cumhuriyet ile birlikte farklı 

ihtiyaçlara cevap verecek şekilde; 23 Nisan 1921’de Hakimiyet-i Milliye Bayramı314, 

1926 yılında 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi Günü315, 1925 yılında ise 

 
312 Aktaran: Ernst Kantorowicz, “Orta Çağ siyasi düşüncesinde ‘vatan için ölmek- Pro patria mori’”, Der. 

Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005, s.109-110. 

313 Füsun Üstel, “Makbul Vatandaş”ın Peşinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s.29. 

314 Mücahit Özçelik, “23 Nisan Çocuk Bayramı’nın Ortaya Çıkışı ve 1922-1929 Yılları Arasında 23 Nisan 

Kutlamaları”, Akademik Bakış, Cilt 5, Sayı 9, Kış 2011, s.266.  

315 Burhan Sayılır, “30 Ağustos Zafer Bayramı Kanunu, İlk Zafer Kutlaması ve Büyük Taarruz İle İlgili 

Bazı Bilgiler”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl:12, Bahar 2014, sayı: 16, s.100.  
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Cumhuriyet Bayramı316, 1938 yılında Gençlik ve Spor Bayramı resmi olarak bayram ilan 

edilmiştir317. 

Çaykara’da ise ulusal resmi bayram kutlamalarının yanı sıra, Kurtuluş Günü ve 

Sultanmurat Şehitlerini Anma Günü törenleri yapılmaktadır. 1950’li yıllardan itibaren 27 

Şubat bölgenin Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır. 23 Haziran’da gerçekleştirilen 

Sultanmurat Şehitlerini Anma Günü’nde ise, Sultanmurat Tepesi’nde 1963-2003 yılları 

boyunca resmi nitelikli anma törenleri yapılmış, Sultanmurat tepesi, kendisi de Çaykaralı 

olan Cevdet Sunay’ın Genel Kurmay Başkanlığı döneminde Millî Savunma Bakanlığı 

tarafından şehitlik olarak tescil edilmiştir 318. 

 

Kurtuluş Günü-1985319 

 
316“Cumhuriyet İlk Ne Zaman Bayram Olarak Kutlandı?”, 

https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2008_0000_01

47_0000/0003.pdf, (28.01.2019).  

317 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt 1, 13.06. 1938, 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d05/c026/tbmm05026075.pdf, s. 126. 

318 Sarı, “Yaşamın Evreleri”, s.307-308. 

319 Sarı, “Yaşamın Evreleri”, s.307. 

https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2008_0000_0147_0000/0003.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2008_0000_0147_0000/0003.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d05/c026/tbmm05026075.pdf
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 Sarı, tören ile ilgili izlenimleri şu cümleyle aktarır: “ Kurtuluş bayramında göçleri ve 

milis kuvvetleri ile düşman birliklerinin çarpışmalarını anlatan temsili sahneler, yöre 

insanının o acıklı günlere ilişkin acılarını tazelemekte bağımsızlık bilincini uyanık 

tutmaktadır."320 

Son dönemdeki Kurtuluş Günü törenlerinde ise, günün anlam ve önemi, temsili sahneler 

yerine konuşma ve şiirlerle aktarılmaktadır. Yöreye özgü müzik ve dans gösterileri 

yapıldıktan sonra tören Mehteran ekibi (Ek, 10- Kurtuluş Günü- Mehteran)  ile sona 

ermektedir. Bu törenler, Hobsbawm’ın icat edilmiş gelenek kavramı ile birlikte 

düşünüldüğünde; gerçekten de törenlerin, geçmişle doğal bir sürekliliği hatırlatarak belli 

değer ve davranış normları aşıladığı söylenebilir321. Temsili sahneler, konuşma ve 

şiirlerle bir tarih ve Türklük inşa edilir. Kurtuluş Gününe ait bir törende oldukça yaşlı bir 

erkek, dinleyicilere işgalin tarihini şiir okuyarak anlatmaktadır:  

Bir acı dolu tarih dinle aziz milletim 

Seferlerden sefere yorgun düştü devletim 

Yurduma göz koyandan geçmez oldu hiddetim (?) 

Düşmanca bir hareket o bir işgaldi ancak  

Toplanmış müttefikler bir karara vardılar 

Leş kargaları gibi yurduma saldırdılar 

O iğrenç harekette hiç de utanmadılar 

Düşmanca bir hareket o bir işgaldi ancak  

1918 yılı bir kara yıldı 

Nice körpe yavrular annesinden ayrıldı 

 
320 Sarı, “Yaşamın Evreleri”, s.307. 

321 Eric Hobsbawm, “Giriş: Gelenekleri İcat Etmek”, (Der.) Hobsbawm, Eric ve Terence Ranger, 

Geleneğin İcadı, çev. Mehmet Murat Şahin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, s.2. 
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… 

Bir zehir saçan hava Kuzey’den esiyordu 

Milletimin dizinden dermanı kesiyordu 

Hopa, Borçka, Rize’den Of’a yanaşıyordu 

Düşmanca bir hareket o bir işgaldi ancak  

Kahraman Of milleti hücum etti düşmana  

Kimi baltaya koşmuş kimi tırpana  

Bir vuruşma başlamış Of’ta kıran kırana  

Düşmanca bir hareket o bir işgaldi ancak  

… 

Türk milleti tarihte ilk yerini alandır 

Altın harflerle parlak adını yazdırandır 

Tutsak olamaz ki o gür sesli bir aslandır 

Düşmanca bir hareket o bir işgaldi ancak322 

Bir kız öğrenci tarafından okunan başka bir şiir ise şu şekildedir: 

1918 27 Şubat’ta 

Atamın tarifinden kuşanıldı Çaykara 

72 kahraman coştu Sultanmurat’ta 

Düşmanın işgalinden kurtarıldı Çaykaram 

İşte o gün bu gündür kalbimiz başka çarpar 

Şehit düşenlerimiz sanki bize göz kırpar  

Kutlamamızı duysun bilsin istilacılar 

Hain cümlesinden boşaldı Çaykaram 

 
322 “Çaykara’nın Kurtuluşu”, https://www.youtube.com/watch?v=gfZnU-4DW1s, (28.07.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=gfZnU-4DW1s
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… 

Vatanımın her karış toprağı gibi kutsal 

Ay yıldızı al renkli bayrağım gibi kutsal 

Maddi manevi yüce sancağı gibi kutsal  

Değerler üzerinde inanıldı Çaykaram 

Hiç kimse arkamızdan hesaba kalkışmasın 

Altı asırlık şanlı tarihimize baksın  

Ölü sayılmayanlar huzur içinde yatsın 

Efendim ebediyen kazanıldı Çaykaram323 

2013 yılındaki bu törende, bölgenin en yaşlılarından biri bölge tarihini törendekilere 

duygulu bir şekilde aktarırken diğer şiir okuyan çocuk ise önceki kuşakların yaşadığı 

trajedilerin farkında olduklarının ve kendilerine bırakılan emanete sahip çıkacaklarının 

coşkulu bir şekilde altını çizer. Tarihi anlatırken aktarılan trajedi ve üzüntü geleceğe sahip 

çıkılacağını güvencesini verirken ifade edilen coşku tam da Rousseau’nun altını çizdiği 

duygu birliği ve ortak duygulanma anlarının çıkmasına ve tarihin bu duygularla 

bağlanarak insan belleğine yerleşmesine vesile olur. Şiirlerde, Hobsbawm’ın işaret 

ettiğine benzer bir biçimde;  Türk milleti tarihte ilk yerini alandır, Altı asırlık şanlı 

tarihimize baksın gibi ifadelerden çıkarılacağı üzere, geçmiş ile bugün arasında bir 

süreklilik inşa edilmektedir. Kahraman Of milleti hücum etti düşmana, Türk milleti 

tarihte ilk yerini alandır, Altın harflerle parlak adını yazdırandır, Tutsak olamaz ki o gür 

sesli bir aslandır, 72 kahraman coştu Sultanmurat’ta ifadeleriyle ise düşman karşısında 

 
323 “Çaykara’nın Kurtuluş Töreni”, https://www.youtube.com/watch?v=qA6llf_eCdM, (28.07.2019).  

https://www.youtube.com/watch?v=qA6llf_eCdM
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önceki kuşakların yaptıkları hatırlatılarak şu anda yaşayanlar için böyle durumlar 

karşında nasıl davranmaları gerektiği öğretilmektedir324. 

Devlet, din ve kutsal arasındaki ilişki bağlamında, ikinci şiirde de görüleceği üzere devleti 

simgeleyen; vatan, bayrak ve sancağın kutsallığının altı çizilmiştir. Çaykara’nın 

merkezinde resmi bir tören olarak kutlanan Çaykara’nın kurtuluşu; sabah 9’da kaymakam 

ve belediye başkanının Atatürk anıtına çelenk koyması ile başlar; saygı duruşu, İstiklal 

Marşı, konuşmalar ve şiirlerle devam eder. Dinin tamamen dışarıdaymış gibi göründüğü 

bu törenlere bakarak devletin kendi kutsallarını inşa ettiğini ve kutsal üzerindeki tek 

hâkim olduğunu iddia edebilirdik. Fakat yukarılarda tam da devletin şehitlik olarak 

tescillediği Sultanmurat Yaylası’ndaki anma törenlerinde devlet, din ve kutsal arasındaki 

iç içe geçmişlik gün yüzüne çıkmaktadır.  Diğer törene benzer bir şekilde devlet erkânını 

temsilen belediye başkanı ve kaymakam törenin merkezinde bulunurken bu törenlerde 

aynı zamanda müftü ve din adamlarının da ön plana çıktıklarını görüyoruz. Diğer törene 

ek olarak, bu melez tören, programında önemli bir yeri olan dua ve Kur’an okumaları ile 

sona ermektedir.  

Geldiğimiz bu noktada, tekrar Gauchet’yi hatırlamak yararlı olabilir. Gauchet, toplum 

olmanın ancak dinsel bir borç ilişkisi ile mümkün olabileceğini ifade etmiş ve bunun 

siyasallığına dikkatimizi çekmişti. Her yıl düzenli olarak anılan Çaykara’nın Kurtuluşu 

ve Sultanmurat Şehitlerini Anma Günü, Çaykaralılara sürekli olarak borçlarını 

 
324 "Yine, belli bir tarihsel geçmişe referanslar bulunmakla birlikte 'icat edilmiş' geleneklerin özgüllüğü, 

bu sürekliliğin büyük ölçüde yapay ve uydurma olmasında yatar. Kısacası, yeni durumlara uyarlanmış, eski 

durumları akla getiren formlara bürünmüş, ya da yarı zoraki tekrarlarla kendi geçmişlerini oluşturarak 

bugünde karşılığını bulan geleneklerdir bunlar." (Hobsbawm, a.g.y., s.3).  
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hatırlatmaktadır.  Büyük fedakârlıklarda bulunarak onlara şu anki yaşamlarını sürdürme 

olanağı veren, anlamlarını borçlu oldukları atalarına layık olmaları gerekmektedir.  

 

 

Çaykara’nın Kurtuluşu325 

 
325 “Çaykara’nın Kurtuluşunun 101. Yıl dönümü törenlerle kutlandı”, 

http://www.caykara.gov.tr/caykaranin-kurtulusunun-101-yil-donumu-torenlerle-kutlandi, 

(28.07.2019). 

http://www.caykara.gov.tr/caykaranin-kurtulusunun-101-yil-donumu-torenlerle-kutlandi
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Sultanmurat Şehitlerini Anma Günü326 

Şehitler aracılığıyla kurulan bu borç ilişkisi, vatana borç ve devlete borç anlamlarını 

taşıyarak yönetenler ve yönetilenler arasındaki ayrımı yeniden üretmeye devam eder. Bu 

üretim görüleceği üzere her zaman ve mekânda aynı şekilde yinelenmez. Nasıl 1985’teki 

anmalar günümüzden farklı ise merkezdeki Kurtuluş Günü anmaları ile yayladaki 

Sultanmurat Şehitleri anmaları da farklılık gösterir. Devletin kutsalı tamamen ele 

geçirdiği düşündüğümüz bir anda aslında devletin bir anlamda kendi kutsalını yaratmakla 

birlikte dinin bu alandan tamamen dışlanmadığını görebiliriz. Din ve devlet kendi 

kutsallarını üretmeye devam ederken konjonktüre bağlı olarak ittifak ya da rekabet 

halinde olabilirler. Bu değişimler karşında ise, Smith’e referansla, sabitliği ayakta 

tutmaya devam eden bayrak, sancak, şehit anıtları gibi sembollerdir. Bu semboller 

aracılığıyla Türklük, tarihte ilk yerini alan, sürekli ve sağlam bir dayanak olarak kendini 

inşa etmeyi sürdürür. 

 
326 “Sultanmurat Şehitleri Anma-2013”, https://www.youtube.com/watch?v=9g5MNTkgUd8, 

(28.07.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=9g5MNTkgUd8
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Şehitlik327 

Alan çalışmasında yapılan görüşmelerde, resmî tören ve anmalarda inşa edilen tarih ve 

Türklük kurgusu ile birlikte bazı hatıralarda ondan farklılaşan anlatılar ortaya çıkmıştır. 

Bu hatıralarda, savaşın yanı sıra müzakere, silahla çarpışmanın yanı sıra strateji ve 

taktikler anlatılmıştır. Babası Ruslarla savaşmış olan 1930 doğumlu Paçanlı bir erkek 

görüşmecinin anlatısı şu şekildedir: 

 Osman Celep İbrahim Ağa [ile birlikte köylüler] 27 gün [Ruslarla] harp 

ettiler. [Osman Celep İbrahim Ağa] "herkes evine" [diyor]. Ruslarla savaş 

sırasında bir bölük asker var Çaykara'da. Bölge halkı savaşıyor. 27 günün 

sonunda Osman Celep'in emriyle evlerine çekiliyorlar. Erkekler isyan 

olmasın diye sürgün edilmek isteniyor. Çaykara'daki Rus karargâhına 

Osman Celep çağrılıyor. Bölge halkından Rusça bilen biri aracılığıyla: 

 O. Celep: Bu insanları nereye götürüyorsunuz? 

 
327 “Sultanmurat Şehitleri Dualarla Anıldı”, http://caykaragundem.com/haber/sultanmurat-sehitleri-

dualarla-anildi-anildi-5585.html, (29.07.2019). 

http://caykaragundem.com/haber/sultanmurat-sehitleri-dualarla-anildi-anildi-5585.html
http://caykaragundem.com/haber/sultanmurat-sehitleri-dualarla-anildi-anildi-5585.html
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 Komutan: İsyan ederler sürüyoruz 

 O. Celep: Burada böyle bir isyan olmayacak sadece burası değil tüm 

Trabzon'a kefilim.328 (Köknar, orta yaş, erkek)  

Rusların bölgede kaldığı döneme dair anlatılarda ise şiddetten daha fazla müzakere ve 

taktikler öne çıkmıştır. İşgal sırasında bölgede ilerleyebilmek için Rusların yol yapması 

gerekiyor ve bu nedenle köylüleri bu işte çalıştırmak istiyorlar.  

Halk nasıl çalışmış para ile çalışmış. Ruslar ilk geldikleri zaman .... 

Buradaki halka paralar vermişler hatta çavuşları yerlileri koymuşlar mesela 

benle hoca bir çavuşa çalışıyoruz oradan para alınca gidiyoruz öteki çavuşa 

çalışıyoruz ondan da para alıyoruz. Buradaki halk iki türlü para aldı. Ruslar 

geldikleri zaman çok bolluk getirdiler. Buğday unu, soba.... Başlangıçta 

iyiydi. Karşı gelenlerin evlerini yaktılar. (Erkek, yaşlı, Paçan)  

… 

Ruslar yol yapımı sırasında amele çalıştıracaklar. Bölge halkı Rusları 

kandırıyor. Her hane için ameleler yer değiştiriyor. 10 amele-50 amele 

oluyor. En sonunda bu işlere bakan adamlar hepsi birbirine benziyor demiş. 

(Paçan, 87 yaş, erkek)  

Rusların getirdiği “bolluk”, buğday unu ve sobanın yanı sıra o dönemde bölgede olmayan 

şeker de hafızalarda yer etmiştir. Rus işgaline dair; yol, para, yiyecek vb. üzerinden 

özellikle erkekler tarafından kurulan yaygın olumlu bir anlatı bulunmaktadır. Rusların 

işgali sırasında, bölgedeki gündelik hayatın işleyişine dair sadece bir erkek görüşmeciden 

taciz hikâyesi dinledim. İşgal sırasında, bir Rus askeri evlerine gelir ve evdeki 

 
328 Köknar’dan bir erkek görüşmecim bu konuşmada Osman Celep’in, “Bu kadar sene Osmanlı hükmünde 

yaşadık şimdi sizin [Ruslar] hâkimiyetinizde de yaşarız.” dediğini ifade etmiştir. Paçanlı görüşmecim, 

Osman Celep’in Rus komutanı ikna ettiğini ve sürgün olmadığını belirttiyse de başka görüşmeler esnasında 

sürgün olduğuna dair anlatıyla da karşılaştım.  
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kadınlardan birini kendisine vermelerini ister. Görüşmecinin babası daha önce Rusya’da 

çalıştığı için Rusça bilmektedir.  

Dedem, yaylada bizim evin altında bir ev daha var ya orda dururdiler. Onun 

külfeti çok var idi. Rus’un bir tanesi geldi ondan kari istedi. Babam; 

Rusya’ya giderdiler, Kırım’a giderdiler gurbete.  Kırım’da gurbete gitti ve 

orada Rusça’yı öğrendi. Biz İstanbul’a nasıl giderduk ise onlar da Kırım’a 

giderdiler. Eskiden beri gurbet'te gitmek erkeklerde mecburi idi. Dedem 

sordu babama, ‘ne deyur?’.  Dedi ‘bunu deyur’. Öyle konuşurken onun [Rus 

askerin] belinde böyük bir kasatura var idi.  Dedem babama dedi ki, ‘ya sor 

oğa [ona]  belindeki nedur?’. Dedi ona, ‘Ehtiyar sorayu sana -Dedem o 

zaman yaşli idi- o belindeki nedur?’.  ‘Kasaturadur’ dedi.  Dedem dedi 

babama ki, ‘Ya de oğa [ona] bakabilir miyim oni?’. O da verdi onu dedeme. 

Baktı o yana bu yana. Babama dedi ki ‘biraz çekil o yana’. Biraz çekildi o 

yana.  Bir tane vurdu.  Ha buradan kafasını düşürdü. O zaman bizim ahırda 

sığırlarımız çok var idi.  Ahiri açtılar. Sığırların kemresini [dışkı] de onu 

oraya soktiler. Orada geberdi kaldi. Oraları kanları süpürdüler. Geldi Ruslar 

sordu, ‘buradan bir adam geçti mi?’. ‘Geçti, ha öyle yol ilen gitti.’ (Paçan, 

86, erkek) 

 Görüleceği üzere, törenlerde aktarılan, savaşlarda gerçekleşen kahramanlık anlatılarının 

yanında ve bunlardan daha fazla gündelik hayat, strateji ve taktikler üzerinden 

ilerlemiştir. Hayatta kalmak ve bulundukları koşulların daha kötüye gitmesini engellemek 

için yöre halkı, başa çıkabileceğini düşündüğü koşullarda tehdidi ortadan kalırmış, baş 

edemediği durumda ise arkasından dolanmıştır. Sadece tek bir erkekte rastladığım bu 

olumsuz anlatı kadın görüşmecilerde olumlu olanları da içermekle birlikte ciddi oranda 

artmıştır. Paçan’da yaptığım bir grup görüşmesinde, görüşmeci kayınvalidesinden daha 

önce dinlediklerini şu şekilde aktarmıştır: 

 Bir tane de kari, Rusların bir tanesi, o nenega anlatırdi onu bize.  Kariya 

tecavüz edecek. Tecavüz edende, o ‘gel dedi ‘ahıra gel’ dedi ona, ‘tamam’ 

dedi. Götürdü onu ahıra. Geriden çapayı bir tane indirdi kafasına adamın 

burayı ayırdı.  Hemen eşti orayı, adamı gömdü oraya. Ondan sonra indi 
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Osman Celeb’in düzüne.  Dediler ona ki ‘ne geç geldin?’  Dedi ki ‘işim var 

idi.' (Haldızen/Demirkapı, orta yaş, kadın) 329 

 

Erkekler ve kadınlar arasındaki anlatılara dair bu ciddi farklılığın sebeplerinden biri, 

erkeklerin kendi tarihlerini daha rahat anlatabilmeleri ve yayabilmeleridir. Bu konfor 

alanı nedeniyle, toplumsal hafızada erkek hikâyeleri daha kolay dolaşıma girmektedir. 

Özellik taciz ve tecavüz anlatıları söz konusu olduğunda kadınlar açısından bu durumun 

paylaşımı ve dolaşıma girmesi zaman alabilmektedir. Yukarıdaki, alıntıda da göreceğimiz 

üzere olayı yaşayan kadın neden geç kaldığına ilişkin soru karşısında ilk önce yaşadığı 

olayı gizlemiştir. Bu durum, kendilerini denetim altında tutan silahlı gruptan birini 

öldürme eylemi ile birleşince daha da kritik bir hal almaktadır. Dönemin genç kadınları 

erkeklerle bu tür olayları –özellikle karşı karşıya geldikleri erkek, topluluk dışından 

gayrimüslim bir erkek olduğu için durum iki kat ağırlaşmaktadır- kendilerini utanılacak 

bir pozisyona düşürdüğü için uzun süre aktarmamış olabilirler. Ancak yaşlandıklarında, 

bu durumun kendileri için bir tehdit olduğunu düşünmediklerinde bir sonraki kuşaklara 

olayları anlatmışlardır. Doğanay, Uzungöl’deki çalışmasında Rus İşgali üzerine; “İşgal 

tarihinin görünen öznesi, Çaykaralı erkeklerdir. Geçmişin kurgusu erkeğin zekâsı ve 

cesareti üzerine oturtulmaktadır. Kadın ise geçmişe ait bu anlatıda görünür değildir.”330 

tespitini yapar. Yukarıdaki alıntıdan anlaşılacağı üzere aslında kadınlar; ne kadar cesur, 

soğukkanlı ve akıllı olabildiklerine dair hikâyelerini bir sonraki kuşağa aktarmışlardır.  

 
329 Aynı görüşmeci tarafından anlatılan daha olumlu bir hikâye ise şu şekildedir: "Kayınvalidem anlatırdi. 

Bi büyük nene vardı bizim burda, onun diyelim annesi, yaylaya gelmiş Rumlar [Ruslar].  Bizim yaylanın, 

Sultanmurat’ın ortasında toplanmışlar. Bir tane kari da beş tane çocuk da yanında var.  Dedi ona Rum [Rus] 

ki ‘bu çocuklar kimin?’ dedi. Dedi ‘kizlarimun, uşaklarimun’. Dedi ‘Sen bunları mı saklıyorsun? Hani 

bunların babası?’ dedi.  ‘Babası’ dedi, ‘sizi vurmağa, vız vız vız sizi vuracak’ dedi. Dedi ‘Sen çok iyi bir 

erkek kadınsın’.  Ordan oni acidi yemeklik verdi ona, elbiselik verdi ona.  Kesti manifatura, o zaman 

manifatura derdiler, böyle elbiselere eteklere olacak şeylere kesit verdi ona." 

330 Doğanay, a.g.y., s.26. 
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Kadınlar hem işgalci erkeğin yarattığı tehdit hem de işgalden sonra topluluk içindeki 

namus kodları nedeniyle baş etmek zorunda kaldıkları toplumsal cinsiyet rejiminin 

ürettiği ataerki karşında; çeşitli strateji, taktik ve mücadele yöntemlerine başvurmuşlar 

pozisyonları güçlendiği anda da hikâyelerini anlatmışlardır.  

Cinsiyet üzerinden genel olarak farklılaşan bu anlatılar, millet üzerinden bir “öteki” 

tanımlamak söz konusu olduğunda birleşmektedir. Anlatıcıların çok büyük bir kısmı,  

"Ruslar zalimlik yapmadı Ermeniler kadar.", “Rus’tan fazla Ermeniler idi hain." vb. 

cümlelerle şiddet olaylarından Ermenileri sorumlu tutmuşlardır. Bir erkek görüşmeci, 

işgal döneminde Ermenilerin eziyet ettiklerini; hayvanlarını çaldıklarını ve kadınlara 

zulmettiklerini, sarkıntılık ettiklerini aktarmıştır. Bu olaylar sonucunda; köylüler durumu 

Rus komutana şikâyet etmişler, komutan da askerin kimliğini teşhis etmelerini istemiştir. 

Başka bir görüşmede, 80’li yaşlarında olan bir kadın görüşmeci, işgal sırasında Rus 

komutanın, yöre halkını bir araya toplayarak, insanlara zarar vermeyeceklerini sadece 

hayvanları alacaklarını söylediğini aktarmıştır.   Bu anlatının, işgalin adı Rus İşgali 

olmasına rağmen, topluluk hafızasında bu şekilde yer etmesinin hem yerel hem ulusal 

ölçekte birkaç sebebi olabilir. Bunlardan ilki hem Çaykaralılık hem de Türk kimliğinin 

oluşmasında Rusya’nın kurucu bir öteki olarak bir yerinin olmamasıdır. Şimdi 80-100 yaş 

aralığında olan görüşmecilerin babalarının ve dedelerinin Rusya’daki çalışma 

deneyimleri ve Rusça bilmeleri yerel topluluk açısından öteki kurgusunu 

zorlaştırmaktadır. Ermeni ve Rus kimliklerinin, Türk kimliğine etkisi göz önünde 

bulundurulduğunda ise dönemin Ermeni askerlerini bu şekilde kurgulanması, ulusun 

öteki kurgusu ile birlikte düşünüldüğünde kolaylaşmaktadır. 

Devlet eliyle desteklenmemesine hatta dönem dönem bölgedeki din görevlileri tarafından 

sakıncalı bulunması rağmen geçmişi çok öncesine, İslam öncesine hatta Pagan inançların 

hâkim olduğu dönemlere kadar geriye giden bir ritüel ise bölge insanın belleğinde 

tutunmayı başarmıştır. Bu kadar uzun bir geçmişe sahip Kalandar, tutunma konusunda o 
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kadar başarılıdır ki Rumcanın uzanamadığı ya da etkisini yitirdiği bölgelerde bile 

kutlanmaktadır. Rumcanın etkisini yitirdiği Trabzon merkezde Kalandar aynı isimle fakat 

içeriği değişmiş bir biçimde kutlanır. Trabzon’da, Rumi yılbaşı olan Kalandar gününde 

eve gelen ilk kişinin mizacı, hane halkına yılın nasıl geçeceğine dair ipuçları 

vermektedir331.  Rumcanın konuşulmadığı dağ köylerinde de köyler yazlık olarak 

kullanılmaya başlamadan önce, Kalandar kutlamaları Çaykara’daki diğer köylere benzer 

bir biçimde yapılmaktaydı. Rumcanın hiç konuşulmadığı Aso/Derindere’den bir 

görüşmeci, hocaların “Rum âdeti taklit etmek iyi değil. Aynı tarihte yapmayın 10'unda 

yapın 11'inde yapın" diyerek onları uyardıklarını fakat köydeki gençlerin inadına yine 

tam tarihinde Kalandar’ı kutladıklarını ifade etmiştir. Bununla birlikte, Kalandar ile yakın 

dönemlerde ve benzer temalarda Gağant isimli ritüel Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde 

gerçekleştirilmektedir332. 

 
331 Öztürk’ün Kalandar Kırma olduğunu belirttiği bu gelenek, bir yılbaşı ritüeli olarak, yılın ilk gününde 

yaşananların bütün yılı etkileyeceği inancının bir göstergesidir. Bununla oldukça bağlantılı başka bir 

gelenek ise Minolayadır (ay bilimi) (Özhan Öztürk, “Kalandar Zamanı Eğlenceleri ve Karakoncolos”, 

13.01.2019, http://ozhanozturk.com/2019/01/13/kalandar-zamani-eglenceleri-ve-karakoncolos/ 

(08.08.2019)).  Minolaya, benim alan çalışmamda isim olarak geçmemekle birlikte, yaşlı bir görüşmecim 

Kalandar gününden altı gün öncesi ve sonrasının hava durumu not edilerek yılın diğer ayları için hava 

tahminlerinin yapıldığını aktarmıştır.  

332 Ahmet Tok (Yönetmen), “Karakoncolos”, https://vimeo.com/156956921, (07.08.2019); “Tunceli 

Dersim Belediyesi’nin Gağan Etkinliği”, https://www.youtube.com/watch?v=xo2wnmCGBlU, 

(07.09.2019); “Malatya- Arguvan- Kızık'ta Kış Yarısı Şenliği (Gağant)”, 

https://www.youtube.com/watch?v=kyeHeXTd-qc, (07.08.2019). 

http://ozhanozturk.com/2019/01/13/kalandar-zamani-eglenceleri-ve-karakoncolos/
https://vimeo.com/156956921
https://www.youtube.com/watch?v=xo2wnmCGBlU
https://www.youtube.com/watch?v=kyeHeXTd-qc
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Bölgede Rumi yılbaşında333 kutlanan ve yılın ilk ayı Kalandar334 ile aynı ismi taşıyan 

ritüel Ogene dışındaki köylerde 50’li yaş ve üzerindeki insanların hafızalarında yaşarken; 

Ogene’de geçtiğimiz birkaç yıla kadar biçim değiştirerek de olsa kutlanmaya devam 

etmiştir. Kalandar ayında, 8-15 yaş arası çocuklar ve genç erkekler akşam ile yatsı saatleri 

arasında kapı kapı dolaşarak ev sahiplerinden, yiyecek ve para isterler. Kapılar aşağıdaki 

mâni eşliğinde gürültülü ve korkutucu bir şekilde vurulur. Bu mâni Rumca, Türkçe ya da 

Rumca/Türkçe söylenebilmektedir. 

Kalandar gecesi 

Devlet bacası 

Dolduran tası 

Cennet hocası 

Vermeyen aşı 

Cehennem hocası 

Üstünde erkek uşak 

Ahırda dişi buzak 335 

 
333 Bölgede yaşlılar hala günleri Rumi takvime göre takip edeler. Bu nedenle de bizim hesap/ hükümetin 

takvimi ayrımı ortaya çıkmaktadır. Bölge halkına göre aylar şu şekildedir: Kalandar (Ocak), Küçük (Şubat), 

Mart, Abril (Nisan), Mayıs, Kirez (Haziran), Çürük (Temmuz), Ağustos, İstavrit (Eylül), Koç (Ekim), 

Üzüm (Kasım), Sığırkoyan (Aralık) (H. Hüsnü Durgun, “Bir/Bin Yıllık Koşu”, Hasan Hüsnü Durgun, 

İsmail Sarı ve Orhan Durgun (haz.), Geçmişten Geleceğe Çaykara, İstanbul, Çaykara Dernek Pazarı 

Kültür Yardımlaşma Cemiyeti, s. 289-297). 

334 Öztürk, Romalıların yeni yılın ilk gününü Kalandes olarak adlandırdığını ve Kalandes nasıl geçerse yılın 

geri kalanının da öyle geçeceğine inanıldığını belirtmektedir. Kelime köken olarak Latince ayın birinci 

günü anlamına gelen calandae kelimesi ile oldukça yakındır. Ortodoks Rum geleneğinde çocuklar, 

“kalanda” adı verilen şarkılar eşliğinde 24 Aralık gecesi evleri dolaşarak hediye istemektedirler (Öztürk, 

a.g.y.). 

335 “Kalandar Kutlaması 2012”, https://www.youtube.com/watch?v=lxgZdWniV6Y, (04. 10. 2018).  

https://www.youtube.com/watch?v=lxgZdWniV6Y
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Kalandarcılar eve girdiğinde, ev sahibi istekleri yerine getirmediği için 

cezalandırılabileceğinden ev sahipleri bazen kapıyı açmayabilirler.  Bu durumda 

kalandarcılar, evin bacasından aşağıya ipe bağlı olan hemençeyi sarkıtırlar ve içine 

yiyecek konulmasını beklerler. Aşağıda aktarılan Kalandar manisi, ritüelin bu kısmının 

nasıl yapılacağını da göstermektedir. Manideki devlet bacası kalıbı da yiyecekler bacadan 

toplandığı için kalandarcılar açısından mutluluk, talih ya da sağlık bacası olarak 

düşünülebileceği gibi aşağıda daha ayrıntılı değinileceği üzere halk açısından devlet, 

otorite ve güç anlamlarında da düşünülebilir.  Kalandarcılar, yiyeceklerin ağırlığı 

kendilerini tatmin ettiğinde hemençeyi yukarı çekerler. Bazı durumlarda ev sahipleri 

hemençenin içine taş koyar ve böyle durumlarda cezalandırılırlar.  

Dolduran tası/Cennet hocası/Vermeyen aşı/ Cehennem hocası şeklindeki cennet, 

cehennem ve hoca terimlerinden ve alan çalışmasında yüz yaşının üzerindeki bir 

görüşmecimin maniye besmele ile başlamasından anlaşıldığı üzere ritüele zamanla İslami 

öğe ve terimler de dâhil edilmiştir. Bu sonradan dahlin en önemli işaretlerinden bir 

Çaykara’nın en kapalı ve Rumcanın yoğun olarak konuşulan köylerinden biri olan 

Alithinos/ Uzuntarla köyünde maninin, “Kalandar gecesi/ Devlet bacası/ Doldurun tası/ 

Olmayın asi” şeklinde okunmasıdır. Cennet, cehennem ve hoca terimleri, bugün İslami 

bir içerikle yüklü olsalar da bu terimlerin kendilerinin temsil ettikleri 

düzlemin/gerçekliğin İslami olanı aşan anlamları ima ettiği söylenebilir. Cennet ve 

cehennemin hayır ve şerri yani iyi ve kötü güçleri işaret ettiğini, hoca imgesinde, sahip 

olduğu yetilerle bu güçleri etkileyen kâhin, rahip, din adamı gibi topluluğun kutsal ile 

bağını kuran kişilerin ifadesini bulduğunu söylemek mümkündür. 

Kalandarcıların dolaşmasına aynı zamanda bir oyun da eşlik etmektedir.  Bir kişi, 

yiyecekleri toplamak için elinde bir çuvalla yaşlı adam kılığına girer. Bir diğeri, kadın 

giysileri olan kuşak, yelek ve fistan giyerek -yüzü dâhil- örtünür (gelin). Ev sahipleri bu 

kişinin kim olduğunu merak eder, geline yanaşmaya ve kim olduğunu bulmaya çalışır. 
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Gelini yanındaki erkekler korur ve ev sahiplerinin ona dokunmasını engellerler.  Üçüncü 

kişi ise Karakoncilo adı verilen, korkutucu, insan ve hayvan arası tuhaf özellikle ayıya 

benzeyen bir yaratık kılığına girer. Karakoncilo ya da Karakoncolos kalandar zamanında 

ortaya çıktığına inanılan esmer ve tüylü yaratıktır336. Kalandarcılar yüzlerini kömür ile 

boyarlar ve postlarla sarılmış olan Karakoncilo öncülüğünde, evler ziyaret edilir. Ev 

sahipleri kapıyı açtığında, kalandarcılar içerde horon ya da teatral bir oyun oynarlar. 

Karakoncilo’nun postunun altında bulunan boy boy zillerin çıkardığı sesler de bu oyuna 

eşlik eder337. 

Üstünde erkek uşak/ Ahırda dişi buzak kısmı ise alan çalışması esnasında görüşmeciler 

tarafından maniyi okuyanların yeni yıla dair iyi temennileri olarak aktarılmıştır: yeni 

yılda, altta/ahırda ineğin üstte/evde ise oğlun olsun. Öztürk’ün yazısından hareketle, bu 

yorumun eskiden ya da başka bölgelerde tehditkâr olan yorumun değişmiş bir versiyonu 

olduğu düşünülebilir. Bu tehditkâr olan anlatıda, Öztürk, Karakoncilo geldiğinde, halkın 

evdeki oğlanı yemesin diye Karakoncilo’ya “Karakoncola ne istersin? Kuymak mı yoksa 

buzak mı?” diye seslendiğini aktarır338. Ritüelde kapının korkutucu bir şekilde çalınması 

ve kalandırcılar içinde Karakoncilo figürünün bulunması maninin bu kısmının bir 

temenniden ziyade istedikleri verilmediğinde yapacaklarına dair bir korkutma olarak da 

yorumlanabilir. Bu bağlamda, Karakoncilo topluluğun dışında, hanenin elindeki fazlaya 

el koyan baş edilemeyen bir gücü simgeler. Köyün dışından gelen vergi memurlarıyla, 

hanenin her yıl ayni olarak ne vermesi gerektiğini söyleyen devlet mekanizmasını ve 

Alithinos/ Uzuntarla köyünde maninin, “Devlet bacası/ Doldurun tası/ Olmayın asi” 

şeklinde söyleniyor oluşunu birlikte düşündüğümüzde, bacaya güç ve otorite ile ilişkili 

 
336 Öztürk, a.g.y. 

337 Oyunun başka yorumları için bkz. Öztürk, a.g.y. 

338 Öztürk, a.g.y. 
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olarak da devlet bacası deniyor olabileceği akılda tutulmalıdır. Öztürk de Kalandar gecesi 

oynanan oyunlarda derebeyinin keyfi zorbalığının kullanılan bir motif olduğunu 

belirtmektedir339. 

Bu oyun sonunda, ev halkından biri, bir tasa kalandarcılara vereceklerini koyar ve içinde 

ne olduğunu göstermeden yaşlı rolündeki oyuncunun elindeki çuvala döker. Ev halkının 

hediye vermemesi durumunda, Karakoncilo, elindeki ucu çivili sopayla ev sahiplerinden 

birini uyarır; çıkardığı seslerle ve hareketleriyle çocukları korkutur, ev sahiplerinin 

sofraları dağıtılır.  Çoğu zaman eğlence artsın diye ev sahipleri hediye vermek 

istemiyormuş gibi görünüp, Karakoncilo’nun devreye girmesini beklerler. Hediyelerini 

aldıktan sonra kalandarcılar kendilerinin gerçekte kim olduğunu ev halkına gösterirler340. 

Bu ayda hediye toplama eylemine aynı zamanda "kalandaris etmek” de denir341. Kalandar 

sonrasında, toplanan yiyecekler – haşlanmış mısır, mısır ekmeği, birlikte eğlenip 

yenirken; bazen de satılır.  

Cemaat bağlarını çözen ve tüm varlığıyla yurttaşı kendisine bağlamak isteyen devlet, 

kendisinden önceki mitosların yerini resmi tarihi ile ritüellerin yerini ise törenleri ile 

doldurmaya çalışır. Cemaatin uzun bir süreç içinde dönüşerek kendisinin bir parçası 

haline getirdiği ritüeller cemaatin pratiklerini çok sıkı bir şekilde birbirine bağlar. Modern 

devlet ise gelenekleri icat ederken eski geleneklerin yapısını bozarak, biçimsizleştirerek 

kendine mal etmeye çalışır. Bu mal etme girişiminde, modern devlet –ulus, vatanseverlik, 

milliyetçilik, şehitlik vb. temalarla- kendi anlamlarını bu geleneklere yüklerken 

geleneklerin topluluğun pratikleri ile olan sıkı bağının da muadili olmaya çalışır.342 

 
339 Öztürk, a.g.y.  

340 Bazı görüşmelerde de özellikle gelinin kim olduğunun gösterilmemesinin çok önemli olduğu, köylüler 

gelinin kimliğini öğrenemezse ancak kalandarın başarılı olacağı ifade edilmiştir.  

341 Sarı, “Yaşamın Evreleri”, s.313-314.  

342 Hobsbawm, a.g.y., s.14. 
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Modern devletin vatandaşa vaat ettiği güvenlik, refah, sağlık gibi güvenceler önemli 

ölçüde kişilerin gündelik yaşamını kuşatmışsa da hala geleneklerin gücü kertesinde 

gündelik hayata sirayet edememiştir. Geleceğe dair içinde bulunduğumuz topluma dair 

güvenlik ile ilgili kaygılarımız bir nebze teskin edilmiş olsa da modern devlet, şans ve 

talihi yönlendiremez. Bu nedenle her şeye rağmen nazar boncuğu kullanmaya, tahtalara 

vurmaya ve besmele çekmeye devam ederiz. Özellikle coğrafyanın zor şartlarının bu 

derece belirleyici olduğu, modern devletin koşullara merkezde olduğu gibi müdahale 

edemediği bu tür bölgelerde, modern devletin sızamadığı boşluklarda ritüel tutunmaya 

devam eder. Modern teknikler, havanın gelecekte nasıl olacağını bize söyler fakat o anda 

havanın açmasını sağlayamaz. Bu nedenle sel, heyelan gibi kötü güçlere karşı doğayı ikna 

etme ihtiyacı hala ortadan kalkmış değildir. “Üstünde erkek uşak/ Altında dişi buzak” 

yılın iyi geçmesi temennisi ile elindekilere kaybetme riski arasındaki gerilimi yansıtır. 

Ritüel bu gerilimin topluluk lehine dönmesi için yapılan bir girişimdir. 

Rumcanın eriminin yetmediği ya da etkisini yitirdiği yerlerde bile Kalandar’ın farklı 

biçimlerde kutlanıyor oluşu, sembolik yaklaşım ile birlikte ve özellikle de Kalandar 

ritüellerinin oldukça farklı şekillerdeki tekrarı göz önünde bulundurulduğunda, ritüelin 

nasıl farklılaşma içinde bir süreklilik zemini kurduğunun göstergesidir. Kökenlerini çok 

eskilere götürebildiğimiz ve bu alan çalışmasının kat kat aşan bir mekâna yayılan bu 

ritüel, anlaşıldığı kadarıyla sadece burada yaşamış olan topluluklar için değil genel olarak 

topluluklar için anlamlıdır. Özbudun, ayinin, insanların dünyevi olmayan/doğaüstü 

varlıkları; döl ya da ürün bereketi, sağlık, zafer, bela savma gibi istekleri doğrultusunda 

bir “ikna” edimi olduğunu belirtir. Bu bağlamda, Karakoncilo’nun isteklerini yerine 

getirmek, insan dünyasını bu güç aracılığı ile “daha ‘iyi’ (verimli, sağlıklı, muzaffer vb.) 

kılacak yönde dönüştürmek” olarak da okunabilir343. Yeni yılın bir döngünün başlangıcı 

 
343 Sibel Özbudun, "Bir Kavramsal Ayırt Etme Girişimi: Ayin ve Tören", Felsefe Yazın, sayı:17, 

Ocak/Şubat 2011, s.46. Doğayı dönüştürmek, ikna etmek için yapılan başka bir ritüel ise ehtro havistir. Her 
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olması, geleceğe dair var olan belirsizliğe müdahale, buradan kaynaklanan korkunun 

teskin edilmesi ve gelecek yıla dair umut ihtiyacı bütün insanlar ve topluluklar açısından 

geçerli olduğu için bu ritüellerin geniş bir mekâna yayıldığı söylenebilir344. Bunun yanı 

sıra ritüel, topluluğun içindeki –Çaykara örneğindeki dağınık haneler ve kapalı köyler- 

merkez-kaç kuvvetlerin önüne geçer ve topluluğun bu dağınıklık karşısında bir bütün 

olarak kendini görme ihtiyacına karşılık gelir. Dışarıdan gelen topluluğun varlığına ve 

sürekliliğine yönelik tehdidin topluluğun birliğine yaptığı katkı göz önünde 

bulundurulduğunda kötü güçler karşında ritüel etrafında bir araya gelmek topluluğu bir 

arada tutar ve bu anlamda topluluğun devamına katkı sağlar.  

Topluluklara dair genel bir analizin dışında, alan çalışmasının konusu olan bu topluluğun 

sürekliliğine dair sembolik perspektif açısından ne söylenebilir? Eğer bir sürekliliği takip 

edeceksek, Smith, sembolik yaklaşımla mit, sembol ve anılara bakmamız gerektiğini 

söylüyordu. Smith’e göre etnik topluluk (ethnie); ortak soy miti, tarih ve kültürleri 

etrafında ve bir toprak parçası üzerinde dayanışma duygusuna ile var olabilen insan 

nüfuslarıdır ve eğer ethnie, paylaşılan bir bellek üzerine kurulmamışsa hiçbir şeydir345. 

Topluluğun belleğinin en önemli kurucu öğesini oluşturan ortak soy mitini 

incelediğimizde, bölgenin İslamlaşmasından önceki anlatıların oldukça dağınık olduğunu 

söyleyebiliriz. Görüşmeciler, ailelerinin kökenlerine dair daha bireysel anlatılar 

aktarırlar. Buradaki yerleşik halk ile dışarıdan gelenlerin kaynaştığı ya da günümüzdeki 

insanların buradaki otokton halkın din değiştiren torunları olduğunu söyleyen 

 
evden bir kâse mısır unu, bir tutam çıra, birkaç parça odun alınır. Çocuklar ve gençler büyük bir ateş 

yakarlar ve büyük bir tencerede tereyağı ile havis yapılır. Yapılan yemek, tabiata dağıtılır ve güneşli gün 

sayısının az olduğu bölgede hayvanların bu karışımı yemesi ile doğanın ikna edilmesi, güneş açması umulur 

(Karakütük, a.g.y.).  

344 Bulgaristan ve Yunanistan örnekleri için bkz. Ek, 13-Bulgaristan, 14- Yunanistan. 

345 Smith, a.g.y., s.57-58,50. 
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görüşmecilerin dışındaki, yaygın anlatı, sözü edilen ailelerin soy ağaçları ile desteklenen 

öykülerdir. Bu bireysel ve yerel anlatılar, Türklerin göçebe oldukları ve iskân politikaları 

çerçevesinde bölgeye yerleştirildikleri resmi anlatısı ile birleşmiş, güçlenmiş ve 

yaygınlaşmışlardır. İslamiyet öncesine dair, topluluğun ortak bir köken anlatısının 

olamaması yani ortak bir hafızanın olamaması, Smith’in bellek ve ethnie arasında 

kurduğu bağ ile birlikte düşünüldüğünde, Türklüğe dair bir şeyler söylemekle beraber 

Çaykaralı olmaya dair pek bir şey söylemez. Bu bağlamda, büyük anlatıdan uzaklaşarak 

sadece Çaykara’ya gözümüzü diktiğimizde topluluğa varlık kazandıranın, topluluğunun 

kuruluş mitosunun, bölgenin Müslümanlaşması ve kurucu ataların da Maraşlılar olduğu 

söylenebilir.  Burada benimsenen dinin resmi İslam olduğu göz ününde bulundurulursa 

bölge halkının topluluk inşası bölgedeki hafıza açısından aslında hep devletle ittifak 

halindedir. Bu bağlamda, İslam öncesi belirsiz ve boş alan yere devlet, belleğiyle oturmuş 

ve topluluk açısından vazgeçilmez hale gelmiştir. Önceki bölümlerde, ayrıntılı bir şekilde 

üzerinde durulan ekonomik açıdan devlete bağlı olma durumu, topluluğun kökenine dair 

hafızanın devletle bu şekilde eklemlenmesi ile birlikte düşünüldüğünde topluluğun, 

kendisini anlamlandırması açısından, devleti oldukça önemli bir yere koymasına neden 

olmuştur. Bu doğrultuda, topluluğun köken mitinin, Maraşlı Osman ve diğerlerinin 

bölgeyi Müslümanlaştırdığına dair anlatı olduğu söylenebilir.  Hasan Umur, Karakaşoğlu 

Ahmet Efendi'ye gönderme yaparak rivayeti aktarırken, “bize gelen kuvvetli an’aneye 

göre” ifadelerini kullanır. Bu durum da rivayetin gerçeklik ile mesafesi ne olursa olsun 

yöre halkı tarafından ciddi bir biçimde benimsendiği ve aktarıldığının göstergesidir.   

Aynı zamanda, Yente/Çayıroba ve Paçan/Maraşlı’daki türbeler ve köyün isminin Maraşlı 

olarak değiştirilmesi bu anlatının kökleşmesini ve sürekliliğini sağlamıştır. Hasan 

Umur’un 1949’da “kuvvetli an’ane” olarak işaret ettiği anlatı günümüze kadar bölgede 

aktarılmaya devam etmiştir.  Bu anlatının yaygın bir şekilde caminin kıbleyi gösterecek 

şekilde dönmesi gibi bir mucize ile destelenerek anlatılması ise kutsal bir başlangıca, bir 
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köken mitine işaret ettiğinin göstergesidir.  Bununla birlikte yukarıda bütünsel olarak 

aktarılan hikâyenin öncesi ise az sayıda görüşmeci tarafından dile getirilmiştir. Köken 

anlatısına yapılan müdahale iki açıdan kritiktir. İlki, bölgedeki İslamiyet öncesi güçlü din 

adamı kimliğinin vurgulanmasıdır. Müslümanlık öncesi anlatıda, yine eğitim ön 

plandadır. Maraşlı Osman, İslamiyet öncesinde bölgede yaşayan din adamlarının 

soyundan gelmektedir. Yani Maraşlı Osman’ın soyu, Hıristiyan fakat sonradan 

İslamiyet’i kabul eden âlimlere dayanmaktadır. Yerel anlatı ve fetih/fethedenin soyundan 

gelme anlatıları ile üst üste binerken; fetih öncesine dair yapılan bu ek ise bölge halkının 

İslamiyet öncesi geçmişinin hayaletlerini ve anlatının bu hayaleti konumlandırmada 

kullandığı stratejiyi gösterir346.  

Topluluğa kimliğini ve amacını kazandıran şey mit ve anıları yani bunlar etrafında ördüğü 

belleğidir. Bellek; topluluğun nereden geldiğine yani kim olduğuna, nereye gideceğine 

yani amacına ve bu bağlamda kaderine dair bilginin birikimidir347. Topluluk hafızasını 

üyelerine aktarırken, onu şimdi ve burada olandan daha büyük ve eski bir topluluğun 

parçası yapar ve üyelerine bu parçadaki yerini gösterir. Bu aktarım aynı zamanda 

pedagojik bir aktarımdır. Topluluk, kendisini bir arada tutan değerleri, nasıl bugüne 

geldiğini ve yeni üyelerin topluluğa layık olması için ne yapması gerektiğini bu aktarım 

ile birlikte üyelerine öğretir. Son olarak, Çaykara’da, devletle ittifak halinde fakat ondan 

ibaret olmayan bu yerel anlatı üyelerine ne söylemektedir? Müslümanlık sözleşmesinin 

bir parçası olduklarını mı? Bölgeyi fetheden Osmanlının torunları olduklarını mı? Yoksa 

 
346 Coşar, “Trabzon’daki Aile Hikâyelerinde Üç Kardeş Anlatısı” başlıklı çalışmasında Maraşlı din 

adamları anlatısının, bölgedeki insanların konumlarını anlamlandırmak ve tanımlamak için kullandıkları 

bir kutsal başlangıca işaret ettiğini ifade eder. Fakat benim analizimden farklı olarak Coşar, bu anlatının 

Türklükle bağını kurmaya çalışır (A. Mevhibe Coşar, “Trabzon’daki Aile Hikâyelerinde Üç Kardeş 

Anlatısı”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 21, Bahar 2009, s.149). 

347 Smith,a.g.y., s.22. 
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kökenlerinin Hıristiyanlara dayandığını mı? Bu anlatının, hepsinden bir pay almakla inşa 

edildiğini düşünmekle beraber asıl olarak üyelerine, topluluğun devamı buna bağlı olduğu 

için, ne olursa olsun unutmamaları gereken en önemli stratejilerini aktardığını 

düşünüyorum. Topluluk kendi tarihini ve kaderini aktarırken üyelerine şunu söyler: Bu 

coğrafyada hayatta kalan ancak âlimlerdir ve sen âlimlerin soyundan geliyorsun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

                                   

SONUÇ 
            

     “Doing fieldwork is a personal experience.” 348 

Bir meselenin bilimini yapmaya niyetlenmek, ‘nesnel bir bilimi’ dert edinen 

araştırmacılar için, o meseleyi olduğu gibi ve bütünüyle ele almak, tarihsel olarak gerçek 

bir yere konumlandırmak ve bu bağlamda bazen gerçekte olmuş olan ile tarihi karıştırmak 

anlamlarına gelebilir. Wallerstein’in geçmiş ve toplumsal geçmiş arasındaki farkı işaret 

etmesinin temel sebeplerinden biri de budur. Sabit ve değişmez bir geçmiş karşısında 

toplumsal geçmiş sürekli olarak yeniden inşa edilir. Bütün nesnellik ölçütlerini titizlikle 

yerine getiren araştırmacı, bu inşanın izlerini paranteze alarak geçmişi bulmaya çalışır. 

Fakat çalışacağımız konuyu, onu hangi bağlamda ele alacağımızı ve ona hangi araçlarla 

yaklaşacağımızı seçtiğimiz anda bile, olmuş ya da o anda olana bir müdahalede 

bulunuruz. Olmuş ya da hâlihazırda oluyor olan, araştırmacının filtresinden geçerek 

okuyucuya gerçeklikmiş gibi sunulur. Elbette, burada bir gerçeklik olduğu doğrudur, 

fakat buradaki anlatının, her hâlükârda gerçekliğin bir parçası/yönü olduğu ve başka 

araştırmacılar tarafından ve farklı koşullarda yürütülen bir araştırmada, bu gerçeklerin 

başka yönü ve yorumlarının olabileceği akılda tutulmalıdır.  

Eğitimi merkeze alan bir topluluk içinde yetişen kişinin, eğitim sisteminin en üst 

basamaklarını zorlaması, doktora eğitimi alması elbette tesadüf değildir. Topluluğun 

benim üzerimdeki bu etkisine benzer bir etki benim çalışmam için de söylenebilir. 

Çalışmada eğitim ve bulunduğu konumu eğitim yoluyla güçlendirme stratejisi, kişisel 

olarak benim de deneyimimi yansıtmış ve bu doğrultuda çalışmanın önemli bir parçasını 

oluşturmuştur. 

 
348 “Alan çalışması yapmak, kişisel bir deneyimdir.” (Madison, a.g.y., s.8.)  
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Hikâyenin, topluluğun dinamiklerine ve iç işleyişine aşina bir kadın araştırmacı 

tarafından yazılması ise, topluluğun dışından gelen kadın ve erkek araştırmacılardan ve 

yine topluluğun içindeki erkeklerden daha farklı bir analiz yapılmasına vesile oldu. 

Büyük ölçüde kadınlar tarafından yetiştirildiğim ve erkeklerin bu anlamda hayatımdaki 

rolü oldukça sınırlı olduğu için dışarıdan gelenlerin; zayıflık, sessizlik ve bastırılmışlığı 

gördükleri yerlerde ben; strateji, taktik ve hatta doğrudan mücadeleye tanık oldum. Buna 

benzer bir şekilde, topluluk içindeki erkeklerin siyaset söz konusu olduğunda nasıl kendi 

sözlerini, bir hakikat olarak ön plana çıkardıklarını ve erkeklerle bir aradayken kadınların 

kendilerini biraz daha geride tuttuklarını göz önünde bulundurduğumda, kadınlara özgü 

strateji ve taktikleri görebilmek için sadece topluluk üyesi olmanın yeterli olmadığını aynı 

zamanda kadın bir araştırmacı olmanın da bu durumu büyük bir katkı sağladığını fark 

ettim. İktidarı, sadece makro düzeyde ve siyasal iktidar ile malul bir yerden anlamayan 

bu çalışma için, kadınların bütün bu büyük söylemler karşısında ve/veya birlikte, mikro 

düzeyde iktidar ilişkileri içinde nasıl konumlandıkları, eyledikleri, düşündükleri ve bu 

eylemlerin makro düzeyde nasıl etkileri olduğunu görmek önemli oldu. Bu çalışmanın en 

temel değişkeni olan dil, tam da bu yolla, bazen önemsizleştirilmiş, geri plana atılmış, 

işlevi değiştirilmiş fakat yine de büyük ölçüde kadınlar aracılığıyla sürdürülmüştür. 

Bugün eğer bir Rumca üzerinden bir dil piyasası girişimi var ise; bu durumun büyük 

ölçüde müsebbibi, Rumcayı, piyasası olmamasına rağmen, Türkçe öğrenmiş olmasına 

rağmen, çocuğunun başarılı olmasını istediği için onunla Türkçe konuşmuş olmasına 

rağmen; Rumca ile mahremini anlatan, şakalaşan ve muhabbet eden kadınlardır.  

Modernite ile birlikte, ulus inşa süreçlerinde, ciddi bir örnek oluşturan Fransa’daki 

politikalar, dinin bu politikaların dışında tutulmasıyla beraber, dili ulusun en önemli 

gösterenlerinden biri haline getirmiştir. Türkiye’de Cumhuriyet’ini ilan eden kadrolar da 

Fransa örneğinden oldukça etkilenmiş; Türkçe konuşmak ile Türklük arasında sıkı bir bağ 

kurulmuştur. Devlet ve millet ile olan bağını, en şiddetli biçimlerde dile getiren bir şehir 
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olan Trabzon’da, Rumca ve Türkçe konuşan toplulukların kendilerini Türk olarak nasıl 

var ettiği bu çalışmanın cevap aradığı en önemli sorudur. Burada ilk dikkati çeken, ulus-

devletin bir norm olarak tek dili dayatmasına rağmen buradaki topluluğunun iki dilli 

kalmayı ve aynı zamanda Türklüğü benimsediğidir. Bu nedenle çalışma başından 

itibaren, ulus-inşa politikaları ile bu politikaların muhatabı olan öznelerin kendileri inşa 

süreçleri arasında bir açı olduğunu kabul etmiştir. Bu açı, özneler asimile olmaya 

‘gönüllü’ olduklarında dahi geçerlidir. Çaykara örneğinde kendini Türk olarak adlandıran 

görüşmeciler, ulus-inşa sürecindeki Türklük kurgusundan sapmalarına ya da bunu tam 

olarak gerçekleştirmemelerine rağmen kendilerini Türk olarak isimlendirmeye devam 

etmektedirler. Bu nedenle de, siyasal iktidarın politikalarının sonucu olarak sunduğu; 

orta-sınıf, Türkçe konuşan, belli bir dozda Sünnilik pratiklerini yerine getirerek laikleşen 

Türklük halinin dışında çok sayıda Türklük performansı olduğu düşünülmelidir. 

Çaykara’da örgütlenen bu çalışma; sınıfsal pozisyonlara, cinsiyete, coğrafyaya, dine ve 

dile bağlı olarak Türklük performansının nasıl değişik biçimlerde icra edildiğini 

göstermiştir.  

Modernite öncesi siyasi yapılanmalarda, siyasal iktidar, tebaasına günümüzdeki kadar 

nüfuz etmediği/edemediği için farklı dil, din ve lehçelere sahip heterojen toplulukların 

yaşamını sürdürdüğünü biliyoruz. Osmanlı için de farklı bir durum söz konusu olmamış, 

halktan devletin en üst kademesindeki kişilere kadar bu tür melez kimlikler varlık 

göstermiştir349. Ulus-devlet ile birlikte bu heterojen yapının yerini homojenliğe 

bıraktığını ya da en azından siyasal iktidarın hedefinin bu olduğu söylenebilir. Merkezden 

uzak,  dağlık bir coğrafyada gerçekleştirilen bu çalışma, siyasal iktidarın eriminden 

 
349 Bu durumun Osmanlı’daki örnekleri için bkz. Emrah Safa Gürkan, Sultanın Korsanları Osmanlı 

Akdenizi’nde Gaza Yağma ve Esaret, 1500-1700, İstanbul, Kronik Kitap, 2018; Emrah Safa Gürkan, 

Sultanın Casusları 16. yüzyılda İstihbarat Sabotaj ve Rüşvet Ağları, İstanbul, Kronik Kitap, 2017.  
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uzaklaşıldığı ölçüde bu hedefin; yavaşladığını, faillerin strateji ve taktiklerine açık hale 

geldiğini ve dönüştüğünü göstermektedir. Türkiye’de; evlerde, kahvelerde ya da pazar 

yerlerinde Türkçeden başka bir dilin yankılanıyor oluşu şaşırtıcı değilse de bu dilin 

uygulayıcılarının bunu Türklük kurgularının içine yerleştirme biçimleri Türklük 

tahayyülümüze katkı sağlayacaktır. İki dil konuşmalarına rağmen kendilerini Türk olarak 

adlandıran gruplardan bu topluluğa en yakın örnek olarak gösterebileceğimiz Lazlar, 

kendilerini etnik kimlik düzeyinde Laz olarak tanımlamakta yurttaşlık bağı olarak ise 

Türklüğe işaret etmektedirler. Göçmenlerde de belirli düzeylerde ortaya koyabileceğimiz 

bu durum, benim çalıştığım topluluk düşünüldüğünde oldukça farklılaşmakta, soyağacı 

araştırmaları ve bölgeye Osmanlı döneminde yapılan Müslüman yerleştirmeleri 

üzerinden topluluk kendisini hem yurttaşlık hem de etnik köken üzerinden Türklüğe 

bağlamaktadır.  

Çaykara örneğinde milliyetçik çalışmanın, bize gösterdiği sonuçlardan biri, özellikle 

teknolojik gelişmelerle birlikte doğayı kendisinin hizmetinde gören ve bu inanç 

doğrultusunda ona şekil veren bir insan ve toplum resminden, çok güçlü ve zor bir 

coğrafya ile karşı karşıya olduğu için coğrafyaya uyum sağlamak konusunda bütün 

imkânlarını seferber eden insan ve topluluğa geçişimiz olmuştur. Oldukça dağlık, verimli 

arazisi sınırlı ve iklimin tarıma elverişsiz olan bu coğrafyanın bizim konumuz açısından 

topluluğa, ilki zor karşısında takınacakları tavrın çerçevesini çizecek olan üç önemli etkisi 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçeve, içinde bulundukları coğrafyaya tabi olmak, onun 

karşısında hayatta kalabilmek için elinden gelini yapmak fakat son kertede sonuçları 

değiştiremeyeceğini bildiği için isyan yerine tevekkül etmektir. Benim bu çalışmadaki 

iddiam, bu çerçevenin sadece coğrafya ile kurdukları ilişkide değil, Allah ve devlet ile 

kurdukları ilişkide de kendini gösteriyor oluşudur. İkincisi, köyler arasındaki ulaşımın 

zor olduğu bölgede, köylerin kapalı birimler haline gelmesi ve üçüncü olarak da 

köylülerin sadece topraktan elde ettikleri ile geçinememeleri nedeniyle ekonomik olarak 
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kendilerini yeniden üretmek için dini eğitim ve okuma yazma faaliyetlerine 

başvurmalarıdır.   

Cumhuriyet ile birlikte düşünmeye alışkın olduğumuz eğitim yoluyla sınıfsal pozisyonun 

iyileştirme hallerinin Osmanlı’da hatta belki ondan önce de dinsel eğitim üzerinden bu 

topluluk tarafından keşfedildiği ve topluluğun bu stratejiyi değişen koşullara ayak 

uydurarak Cumhuriyet döneminde de sürdürebildiği bu çalışma çerçevesinde ortaya 

konulmuştur. Alan çalışmasında görüşmecilerden elde edilen bilgiler ve bazı kaynakların 

işaret ettiği üzere; Osmanlı topraklarına katılmadan önce bölgede ya da bölgeye yakın bir 

yerde bir manastırın bulunduğu ve dini eğitim verildiği ihtimal dâhilindedir. Osmanlı 

döneminde ise, bölge ciddi bir dini eğitim merkezi haline gelmiş ve çok sayıda müderris, 

din âlimi ve hoca yetiştirmiştir. Bu durumun bölge insanı üzerinde, konumuz açısından 

iki önemli etkisi olmuştur. Bunlardan ilki, modern dönemin şiarı haline gelen eğitim 

stratejisini daha erken bir dönemde tecrübe etmek ve ikincisi devletin resmi söylem olan 

resmi İslam’ı hoca ve müderris olarak İmparatorluğun geneline yayarak devletle 

bütünleşmek.  

Bu çalışma, Osmanlı ve Cumhuriyet arasında bir kopuştan ziyade bu adapte olma 

süreçlerini takip etmiştir. Bu takip esnasında, karşılaştığı ise modern eğitimin 

Osmanlı’nın son döneminde bölgede uygulamaya konulduğu, eski ve yeni eğitimin aynı 

binalarda; Türkçe, Rumca ve Arapça olmak üzere farklı dillerde gerçekleştiği melez 

uygulamalardır. Melezlik, bütün çalışmaya sirayet ettiği için çalışmanın başında çelişki 

ya da tuhaflık olarak görülen bu halin, çalışmanın sonunda iyice olağanlaştığı 

söylenebilir. Steril ve homojen olarak düşündüğümüz kimlikler, yakınlaştıkça 

bulanıklaşır, çeşitlenir. İki dilli bir topluluğun buradaki Türklük performansı, bir norm 

olarak sunulan steril ve homojen kimliklerin, topluluğun kendisi öyle olmamasına rağmen 

topluluk tarafından söylem olarak içselleştirilmesi ve sürdürülmeye çalışılmasıdır. 

Türklük sadece dil ve soy üzerinden kavranmaya çalıştığı ve bu anlamda kesin/mutlak bir 
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pozisyon olarak anlaşıldığı müddetçe bu içselleştirme ve sürdürme mekanizmaları 

anlaşılamaz. Türklük etno-dinsel ve sınıfsal bir pozisyon olarak kavranmalı ve içeriği 

koşullara ve karşılaşmalara bağlı olarak değişen, büyük ölçüde muğlak bir pozisyon 

olarak düşünülmelidir. Alan çalışmasındaki verilerden yola çıkarak, genel olarak Türklük 

ve devamında millete dair perspektifimize bir müdahaleyi niyet eden bu çalışma; öznenin 

iktidarla kurduğu ilişkide psişik sürecin Türklük hallerindeki karşılıklarına ve Türklüğün 

muğlaklığına odaklanmıştır. Şu ana kadar iktidarın hedeflediği ideal tipler üzerinden 

anlaşılmaya çalışılan Türklüğün tam da Türklüğe sahip çıkan özneler tarafından iktidarın 

hedefinden farklı/fazla sonuçlar ortaya çıkardıkları gösterilemeye çalışmıştır. Daha fazla 

alan çalışması yapıldığında Türklüğe dair keşfedilecek şey, ideal tiplerden çok 

‘başarısızlıklarının’ muğlak Türklüğün içe yedirildiği haller olacağı öngörülmektedir. 

Sonuç olarak, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, göç yolları üzerinde bulanan bu 

topraklarda; inşa edilmek istenen Türklüğün; sürekli yerleşilmek istenen, muğlak, gücünü 

de büyük ölçüde bu muğlaklıktan alan yine muğlaklığı ölçüsünde muhatap olduğu 

öznelerin bağ kurabildiği fakat yine bu muğlaklık nedeniyle çoğu özne açısından hep bir 

eksikliği getiren ve ancak öznelerin hüzünlü bir bağ kurabilmelerine olanak tanıyan bir 

pozisyon olarak tahayyül edilmesinin Türklük tartışmaları açısından ufuk açıcı olacağını 

düşünüyorum. 

 Yukarıda çizilen çerçeveyi göz önünde bulundurarak, bu çalışma, Çaykara’daki iki dilli 

insanların, uzun süredir dinsel eğitim verilen bir bölgede bulunmaları sebebiyle Resmi 

İslam’ın öğreticisi ve uygulayıcıları olmalarının Türklükle kurdukları ilişkiyi büyük 

ölçüde etkilediğini iddia etmektedir. Resmi İslam’ı benimseme hem makbul tebaa olmayı 

hem de hocalık müessesi üzerinden devletin resmi söyleminin taşıyıcısı olmayı da 

beraberinde getirmiştir. Osmanlı’da; müderrislik ve hocalık üzerinden geliştirilen bu 

deneyim Paçan örneğinde Cumhuriyet ile de devam etmiş ve Paçanlı görüşmecilerin çok 

büyük bir bölümü devlete eklemlenmeyi başarmışlardır. Osmanlı’da Türk ve Rum 
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kategorilerinin büyük ölçüde dinsel kategoriler olduğunu düşündüğümüzde; Rumca 

konuşmalarına rağmen bu kişiler kendilerini Rum olarak adlandırmamışlardır. Rumluk 

ve Türklüğün ilişkiselliği ve karşılıklı olarak birbirini kurma biçimleri göz önünde 

bulundurulduğunda; Rum olmak gayrimüslim olmak ile özdeşleştiği için Müslüman olup 

Rumca konuşan kişiler kendilerini Rum kategorisinin dışına çıkararak Müslüman ya da 

Türk olarak adlandırmışlardır.   Cumhuriyet ile birlikte eğitim kurumlarının adaptasyonu 

ve devlete eklenme süreci büyük bir kesintiye uğramamış, böylelikle hem Müslüman hem 

de devletli olan bu kişiler Türklük pozisyonuna bu kanallar aracılığıyla yerleşmişlerdir.  

Devlet kurumlarına eklemlenme Çaykara’da köyden köye farklılık göstermektedir. 

Devlet kurumlarına dâhil olma ile Rumca konuşma arasındaki ters orantı, bu çalışmadan 

elde edilen bulgular sonucunda ortaya konmuştur. Köylerin çoğunda yaşam tamamen 

toprağa bağlı olarak sürdürülmemekle birlikte, sohbet dili Rumca olan köyler, çoğunlukla 

geçimlerini şehir dışında ve yurtdışında, özel sektörde çalışarak sağlamışlardır. Burada, 

Türklükle kurulan ilişki de yoğun olarak Rumca konuşuluyor olmasına rağmen 

Müslümanlık üzerinden sürdürülebilmiştir. Buna bağlı olarak, Çaykara’da iki dilli olan 

kişilerin devlet kurumlarına katılabiliyor olması sohbet dili Rumca olan köylerin Türklük 

hallerine dair dil üzerinden önemli sorun teşkil etmemiştir.  

Köyler arasındaki karşılaşmada ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri ise sohbet dili Rumca 

olan köyler ve Paçan köyleri arasındaki farklardan biri olan, kızların okullaşması 

konusunun dili kullanmadaki farklılıklara olan etkisidir. Çaykara bölgesinde, eğitim 

stratejisinin kullanımı, Osmanlı döneminde erkekler tarafından gerçekleştirmiştir. Paçan 

köylerinin modern okullara adapte olma konusundaki talepleri ise aşağıdan bir talep 

olmasına rağmen temelde oğlanların eğitimini hedef alan bir istektir. Bu talep, 

yöneticilerin o dönemki politikaları ile de çakışmıştır. Cumhuriyet, eğitim söz konusu 

olduğunda sadece oğlanların değil kızların da eğitimini bir hedef olarak önüne koymuştur. 

Çalışmada sunduğum Dersim örneği, bazı bölgeler için bu hedefin acil bir politik gündem 
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olduğunu göstermektedir.  1930’ların devletinin altyapısal iktidarının, bütün coğrafyalara 

erişemediği için, erkekler askerlik ve dışarıda iş bulma gibi vesilelerle Türkçe ‘ye adapte 

olurken aynı durum anadili Türkçe olmayan kadınlar için geçerli olmamıştır. Türkçe 

bilmeyen annelerin yetiştirdikleri çocukların, tek dil üzerinden örgütlenmeye çalışan yeni 

ulus-devlet açısından sorun yaratacağını düşünen elitler duruma müdahale etmek için 

politik hedefler ortaya koymuşlardır. Bu hedeflerin en radikali, çocukların ailelerinden 

alınarak, yatılı okullarda “makbul vatandaş” ilkeleri etrafında eğitilmeleridir. Bu 

politikalarla aynı döneme denk gelen Paçan köylülerinin okul talebine devlet, kendi 

şartları ile cevap vermiştir. Okul açılacaktır ama köylüler sadece oğlanları değil kızları da 

okula göndermeyi kabul edecektir. Bu pazarlığın sonucu olarak, alan çalışmasında 

gösterildiği üzere sadece Paçan köylerinde 80 yaş ve üzeri kadınlar ilkokul eğitimi 

almıştır. Sohbet dili Rumca olan köylerde ancak orta yaş ve altı kadınların küçük yaşta 

eğitim kurumlarına dâhil olduğunu görmekteyiz. Bu süreç sonucunda, Paçan kadınları 

çocuklarını Türkçe eğitip yetiştirmiş ve Rumcayı; kendi akranları ile konuşurken 

gizlemek istedikleri meseleleri aktarmak için kullanmışlardır. Paçan’ın çocukları, Rumca 

konuştuklarında aileleri ve öğretmenleri tarafından uyarılmışlardır. Aynı dönemde ise 

sohbet dili Rumca olan köylerin kadınları, çocuklarını Rumca eğitip yetiştirmeyi 

sürdürmüş; bu çocuklardan Paçan’daki okula gelebilecek durumda olanlar Türkçeye 

aşina olmaya başlamışlardır. Paçan köylerinde kendini Türk hissetme konusunda ciddi 

bir kaygı olmaması, anlatılan hikâyede makul gibi görünmektedir. Bununla birlikte aynı 

hissiyatın büyük ölçüde sohbet dili Rumca olan köyler içinde geçerli olduğunu 

söyleyebiliyoruz. Özellikle sohbet dili Rumca olan köylerin Türklük konumlarını 

sürdürebilmelerindeki en önemli etmenin, kendilerinin veya ailelerinin iki dilli olmalarını 

sorgulatacak herhangi bir durumla karşılaşmamaları veya böyle durumlarla 

karşılaşmalarının sebebini iki dilli olmalarına bağlamamaları olduğunu düşünüyorum. 

Bunu kuran mekanizma ise iki yolla başarıya ulaşmıştır. Bunlardan ilki, yanı başlarında 
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duran ve kendilerine benzer bir biçimde iki dilli olan Paçan’ın eğitim yoluyla devlete 

katılımını sürdürebilmesi ve buradaki köylere öğretmen olarak atanan kişilerin yine yakın 

çevreden olmasıdır. Bölgeden gelen ve önemlice bir kısmı Rumca bilen bu öğretmenlerin 

kendileri hem Rumca hem Türkçe bildikleri halde öğretmen olabilmiştir ve bu da 

öğrencilerin rol model olarak aldıkları kişilerle bu anlamda özdeşleşmelerini 

kolaylaştırmıştır. Modern eğitimin en önemli mitinin, eğitim yoluyla toplumsal 

hareketliliğin sağlanması olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, geçişin 

sağlanamadığı durumları, okulların kişisel başarısızlıklar olarak yaftalamaları nedeniyle 

öğrencilerin bu konuda hızlı bir farkındalık geliştirmeleri güç görünmektedir.  

Osmanlı’da resmi İslam’ın benimsenmesi ve öğretilmesi; Cumhuriyet döneminde 

Sünnilik, yeni eğitim sistemine adapte olma ve devlete eklemlenme üzerinden devam 

eden makbul olma halinin, son dönemlerde bölgede bazı değişimlere uğradığını 

görmekteyiz. Sohbet dili Rumca olan köylerdeki kişilerin büyükşehir ve yurtdışı 

deneyimleri Rumcaya bakış açılarını değiştirmeye başlamıştır. Rumca, eskide kalması 

gereken arkaik bir dil olmaktan çıkmış ve ikinci bir dil/zenginlik olarak algılanmaya 

başlamıştır. Gurbet deneyimleri, görüşmecilerin Rumcanın hem ekonomik anlamda fakat 

özellikle simgesel anlamda değerini fark etmelerine neden olmuştur. Paçan’nın gözüyle 

köylülük emaresi olarak görülen Rumca’nın statüsü değişmeye başlamıştır. Hem 

gurbetçiliğin hem de turizmin, Rumca konuşulan köylerdeki kişilerin ekonomik 

durumları iyileştirmesiyle birlikte, sohbet dili Rumca olan köyler kendilerine Paçan’dan 

değil İstanbul, Avrupa ve diğer bölgelerden bakmaktadırlar. Bu bakışla Rumca ikinci bir 

dil, bir bilim ve medeniyet dili olarak görülmekte ve Rumca aktarımının aktifleşmesine 

katkı sağlamaktadır. Bu durumun ise kişilerin Türklük kurgularından tamamen 

kopmalarına neden olmadığını hatta Rumcanın (İngilizce ve Almanca gibi ikinci bir 

statüsünde) kendi Türklük kurgularının içine yerleşebildiğini görüyoruz. Bu kertede bir 
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esneklik, Smith’in sözleriyle “sürekliliği içindeki değişme yeteneği ve değişim içindeki 

sürekliliği” ancak yukarıda işaret edilen muğlaklık üzerinden anlaşılabilir.  

Bir kavram olarak, muğlaklık değişimi açıklamakla birlikte sürekliliğin nasıl sağlandığını 

tam olarak açıklayamaz. Burada, sürekliliği sağlayan şey, bu muğlaklığa çerçeve 

sağlayan simge, ritüel, tören ve anlatılardır. Çaykara’daki topluluk açısından Türklüğe; 

ulusal resmi bayramların yani sıra, Kurtuluş Günü ve Sultanmurat Şehitlerini Anma Günü 

gibi törenler; bayrak, şehitlik gibi semboller bir çerçeve sağlar. Bu tür törenler aynı 

zamanda topluluğun, resmi ulusal tarih ile eklenmesine ve kendine orada bir yer 

bulmasına olanak sunan düzeneklerdir. Resmi tarihin yanı sıra, devlet eliyle diğer 

anlatılar kadar desteklenmemesine rağmen, Çaykara’nın birçok köyünde bilinen, 

topluluğun türbeler inşa ederek işaretlediği ve kuşaktan kuşağa aktardığı, kendilerini 

âlimlerin soyuna dayandırarak kurguladığı anlatı ise- sadece ulusal tarihte değil bu 

coğrafyada var oldukları andan itibaren- konumlandıkları ve /veya konumlanmak 

istedikleri yerin bir ifadesi ve hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim ile 

başlayıp âlimleri hatırlatarak son bulan bu çalışma; hem tarihin, hem bir topluluğun hem 

de bu topluluğun üyesi olarak araştırmacının kendisini inşa sürecinin; cinsiyet, etnik 

kimlik, sınıf ve statü ile malul bir parçasıdır.  
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EKLER 
 

1- Ünlü Medreseler ve Müderrisleri350 

Kadahor (Çaykara) Medresesi Gargar Müslim Efendi 

Şur (Şahinkaya) Medresesi Toylu Muhammet ve Müslim Efendiler 

Paçan (Kahramanmaraş) Medresesi Karaahmetzade Hacı Salih Efendi 

Kadızade Muhammet Efendi 

Kamilefendizade Ahmet 

Bakkalzade İsmail Hakkı Efendi 

Şinek (Ataköy) Medresesi Abbasefendizade Mehmet Efendi 

Topal Mustafa Efendi 

Hacı Ömer Efendi 

İsmail Hakkı (Bakkalzade) Efendi 

Anaso (Çambaşı) Medresesi Müderrisi Hacıbek Mustafa Efendi 

Ciroş-Coroş (Taşkıran) Medresesi Zilik Muhammet Efendi 

Molla Süleymanoğlu Hacı Muhammet Efendi ve 

oğlu Ahmet Efendi 

Şerah (Uzungöl) Medresesi Müderrisi Kakoşim ve Zilik Efendiler 

Ogene (Karaçam) Medresesi Müderrisi Abdullah Efendi (İpsilli) 

Feyzullah Efendi 

Hacı Kara (Paçan Medresesi) Koldere Köyünden Kalencizade Abdurrahman 

Efendi  

Koldere Köyünden Kalencizade Hacı Muhammet 

Efendi 

Koldere Köyünden Kalencizade İsmail Efendi  

Koldere Köyünden Gedikzade Süleyman Efendi 

Kumlu Köyünden Müftizade İsmail Efendi 

Kumlu Köyünden Serdarzade Muhammet Efendi 

Kumlu Köyünden Şulüs Ahmet Efendi 

Kumlu Köyünden Bulazade İlyas Efendi 

Maraşlı Köyünden Kadızade Mustafa Efendi  

 

 
350 Bakaloğlu, a.g.y., s.339-340.  
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2- 1888 Yılındaki Medreseler ve Talebeler351 

 

 
351 Sarı, “Tarihi Süreçte Eğitim ve Öğretim”, s. 150.  

352 Coroş/ Taşkıran ilk kurulduğu dönemde Paçan’a ait bir mezradır. (Ayan, a.g.y., s.89.) Mezra (mezirelik), 

köyden yaylaya çıkarken; çayırlıkların bakımı, hayvanların beslenmeleri ve yayla yaşamına uyum 

sağlayabilmeleri için köylülerin kısa süreli (ortalama bir ay) konakladığı bölgelerdir.  (İsmail Çolak, 

“Coğrafi Yapı”, (haz.) Hasan Hüsnü Durgun, İsmail Sarı ve Orhan Durgun, Geçmişten Geleceğe Çaykara, 

İstanbul, Çaykara Dernek Pazarı Kültür Yardımlaşma Cemiyeti, s.194).  

353 1583 tarihinde ayrı olarak kayıtlara geçmeye başlayan Alisinos/Uzuntarla önceden Ogene’ye bağlı bir 

yerleşkedir (Ayan, a.g.y., s.99). 

Medrese Adı Talebe 

Şinek- Abbas Ef.zade Mehmet Efendi Medresesi 150 

Coroş-Hacı Mehmet Efendi Medresesi352 60 

Anaso-mezraı- Mehmet Efendi Medresesi 40 

Anaso-Abdulkerimzade Mehmet Efendi Medresesi 50 

Mimilos- Müftüzade Mustafa Efendi Medresesi 30 

Paçan- Hacı Salih Efendi Medresesi 100 

Ogene-i Ulya-Hacı Şeyhzade Mustafa Efendi (Müderris) 

Medresesi 

60 

Ogene-i Sufla- Hacı Tahir Efendi Medresesi 80 

Şur- Babayiros- Mehmet Efendi Medresesi 50 

Şur-Mahmut Efendi Medresesi 150 

Alisinos- Hacı Osman Efendi Medresesi353 30 

Gorgoras Mehmet Efendi Medresesi 60 

Kadahor Mehmet Efendi Medresesi 20 

Kadahor Numan Efendi Medresesi 40 
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3- 1914 [1330] Yılındaki Medreseler ve Talebeler354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
354 Albayrak, "1914 yılında Trabzon Medreseleri ve Çaykara'da İlmi Hayat", s.308-309.  

Medrese Adı Talebe  

Şerah Medresesi 51 

Şerah Medresesi (Şerah Gölü)  37 

Coroş Medresesi 81 

Anaso Medresesi 58 

Anaso Süfla (Aşağı Anaso) Medresesi 7 

Paçan Medresesi 5 

Gorgoras Medresesi 36 

Şur Medresesi 23 

Şinek Medresesi 112 

Alisinos Medresesi 34 

Ogene-i Süfla (Aşağı Ogene) Medresesi 22 

Ogene-i Ulya (Yukarı Ogene) Medresesi 22 
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4- Alan Çalışmasındaki Köy İlkokullarının Açılış Tarihleri 355 

                   Okul Açılış 

Tarihi  

Okul Açılış tarihi  

Çaykara Merkez 

İlkokulu 

1913 Demirkapı İlkokulu 1954 

Maraşlı İlkokulu  1913 Koldere İlkokulu  1958 

Taşkıran İlkokulu 1913 Şahinkaya Subaşı 

İlkokulu  

1959 

Uzungöl İlkokulu  1935 Taşlıgedik İlkokulu  1961 

Köknar İlkokulu  1936 Çambaşı Gürpınar 

İlkokulu  

1967 

Şahinkaya İlkokulu 1944 Uzungöl Ş. İ. Mutlu 

İlkokulu 

1968 

Kumlu Köyleri İlkokulu 1945 Köknar Cevizli İlkokulu  1970 

Çambaşı İlkokulu (Ş.O. 

Sancar) 

1945 Eğridere Cumhuriyet 

İlkokulu 

1973 

Ataköy (C. Sunay) 

İlkokulu  

1945 Köknar Başyurt İlkokulu  1981 

Eğridere İlkokulu 1948 Uzungöl Alçakköprü 

İlkokulu  

1984 

Karaçam İlkokulu  1948 Köknar Güveçli İlkokulu 1986 

Çayıroba İlkokulu 1951   

 

 
355 Sarı, “Tarihi Süreçte Eğitim Öğretim”, s.151. 
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5- Dağ Köyleri- Tandır
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6- Şahinkaya356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
356Ayan,a.g.y., s.84 
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7- Yente Türbe 1 

 

 

 

8- Yente Türbe 2 
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9-  Uzungöl357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
357Ayan, a.g.y., s.96. 
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10- Kurtuluş Günü-Mehteran358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
358 “Çaykaranın Kurtuluşunun 101. Yıldönümü Törenlerle kutlandı”, 

http://www.caykara.gov.tr/caykaranin-kurtulusunun-101-yil-donumu-torenlerle-kutlandi  

 

http://www.caykara.gov.tr/caykaranin-kurtulusunun-101-yil-donumu-torenlerle-kutlandi
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11- Anaso/Çambaşı Evleri-1 

 

 

 

12-  Anaso/Çambaşı Evleri-2  
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13- Bulgaristan359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
359 Öztürk, a.g.y. 



228 

 

 

 

 

 

 

14- Yunanistan360 

 

 

 

 

 

 
360Öztürk, a.g.y. 
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15-  Maraşlı Osman 

 

 
 

 

 

16- Maraşlı Köyü İlköğretim Okulu 
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17- Atatürk Kültür Parkı 1 

 

 

 
 

18- Atatürk Kültür Parkı 2 
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19- Atatürk Kültür Parkı 3 

 
 

 

 

20- Yente/Çayıroba361 

 

 

 

 
361 Ayan, a.g.y., s.58. 
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21- Asu/Derindere362 

 

 
 

22- Haldızen/Demirkapı363 

 

 

 
362 Ayan, a.g.y., s.64. 

363 Ayan, a.g.y., s.60. 



233 

 

 

 

23- İpsil/Arpaözü364 

 

 
24- Köknar365 

 

 
364 Ayan, a.g.y., s.48. 

365 Ayan, Durgun ve Sarı, a.g.y., s.229. 
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ULUS-DEVLET, MİLLİYETÇİLİK VE ETNİK KİMLİK: BİR ÇAYKARA 

ETNOGRAFİSİ 

Doktora Tezi 

Yağmur DÖNMEZ 

ÖZET 

“Ulus- Devlet, Milliyetçilik ve Etnik Kimlik: Bir Çaykara Etnografisi" başlığını taşıyan 

bu çalışma, ulusal kimliğin ve tarihin bir inşa olduğu tezine dayanmaktadır. Bu nedenle, 

Çaykara bölgesindeki iki dil konuşan (Rumca ve Türkçe) insanların Türklük 

performansları incelenmiştir. Çalışmada Türklük, kesin ve belirleyici bir kategori olarak 

değil, muğlak bir kategori olarak ele alınmıştır. Bu topluluk açısından, milliyetçiliğin 

temel esaslarından birini Resmi İslam/Sünni Müslümanlık oluşturmaktadır. Bu sebeple, 

çalışma topluluğun sadece Cumhuriyet dönemindeki durumuna bakmamıştır. Osmanlı 

döneminde de topluluğun devletle olan ilişkisi incelenmiş ve iki dönem arasındaki 

süreklilikler takip edilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda coğrafya, eğitim, din, toplumsal 

cinsiyet, sınıf ve dil piyasasının  bu performansları nasıl şekillendirdiğini araştırmıştır.  

Çalışmada kullanılan veriler, 27.07.2017- 01.09.2017 tarihleri arasında Trabzon’un 

Çaykara ilçesinde gerçekleştirilmiş olan alan çalışmasına dayanmaktadır.  Çaykara’da 

doğup büyümüş kişilerle Ankara’da yapılan pilot görüşmeler de verilere eklenmiştir. Veri 

toplamak için yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme, etnografik gözlem ve bazı 

verileri teyit etmek için yapılan kısa görüşmeler kullanılmıştır. Alan çalışmasının, 

topluluk içinden bir araştırmacı tarafından yapılmıştır. Bu durum, katılarak gözlem, 

konumsalık ve nesnellik tartışmalarının genişleyebilmesine imkân tanımıştır.  

Anahtar Sözcükler: Milliyetçilik, Dil, Din, Eğitim, Hafıza, Etnografya 
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NATION-STATE, NATIONALISM AND ETHNIC IDENTITY: A ÇAYKARA 

ETHNOGRAPHY 

Ph.D. Thesis  

Yağmur DÖNMEZ 

ABSTRACT 

 

This thesis titled “Nation-state, Nationalism and Ethnic Identity: A Çaykara 

Ethnography” bases on the assumption that national identity and history are socially 

constructed. Bilingual (Romaic- Turkish) people’s performances of Turkishness in 

Çaykara region are examined. In this study, Turkishness is not treated as a precise and 

determinist category, but an ambiguous one. For the community examined, Official 

Islam/Sunni Islam constitutes one of the basic principles of nationalism. Thus, the study 

does not examine solely situation of the community in the era of the Republic. The 

relations between the community and the state in the Ottoman period are examined as 

well, and continuities between the two periods are followed. This study also analyses how 

geography, education, religion, gender, class, and linguistic market shape these 

performances. 

The data used in the study is based on the fieldwork that carried out in Çaykara district of 

Trabzon between 27.07.2017- 01.09.2017. Pilot interviews which are carried out in 

Ankara with people who were born and grew up in Çaykara are added to the data. The 

thesis uses semi-structured in-depth interviews and ethnographic observations to collect 

data and brief interviews to confirm the data. The fieldwork is done by a researcher who 

is a member of the community. This situation enabled to extend discussion on participant 

observation, positionality, and objectivity. 

Keywords: Nationalism, Language, Religion, Education, Memory, Ethnography 


