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ESK‹ﬁEH‹R'‹N YUNAN ‹ﬁGAL‹ VE
GÜLNAZ‹K TÜRKÜSÜ
The Greek Invasion of Eskiﬂehir and the Song of “Gülnazik”
Occupation grecque a Eskiﬂehir et chanson de "Gülnazik"
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ÖZET
Birinci Dünya Savaﬂ›na ‹ttifak Devletleri ile kat›lan Osmanl›, alm›ﬂ oldu¤u a¤›r yenilginin ard›ndan
Mondros Mütarekesini imzalam›ﬂt›r(30 Ekim 1918).Mütarekenin ‘’Müttefikler kendi emniyet ve selametlerini tehdit alt›nda gördükleri taktirde, askeri noktalar› iﬂgal etme hakk›na sahip olacaklard›r.’’ﬂeklindeki maddesine dayanarak Yunanl›lar da Eskiﬂehir - Afyon hatt›n› iﬂgale giriﬂmiﬂler fakat karﬂ›lar›nda güçlü bir Türk
Ordusu bulmuﬂlard›r.Daha sonra Kütahya-Eskiﬂehir Savaﬂlar›, Sakarya Savaﬂ›yla devam etmiﬂtir.23 A¤ustos 1921’de baﬂlayan Sakarya Muharebesi Türkün mutlak zaferiyle sonuçlanm›ﬂt›r.Sakarya Zaferinden sonra Eskiﬂehir’den çekilen Yunan birçok yeri yak›p y›km›ﬂt›r.Eskiﬂehir 2 Eylül 1921’de iﬂgalden kurtulmuﬂtur.Eskiﬂehir halk› tüm ‹stiklal Muharebelerinde, Milli Kuvvetlere gereken maddi ve manevi deste¤i sa¤lam›ﬂ, tüm gücüyle mücadele etmiﬂtir.
Bu yaz›m›zda Kurtuluﬂ Savaﬂ›nda Eskiﬂehir ‹li, Sivrihisar ‹lçesi, Elekli Köyünde Yunan askerlerinin
Gülnazik ad›nda bir genç k›za yapt›klar› zulmün hikayesini ve türküsünü de¤erlendirece¤iz.Gülnazik Türküsü, bu yaﬂan›lan ac›lar›n, Yunan zulmünün canl› örne¤idir.
Anahtar Kelimeler
Eskiﬂehir, Elekli, Yunan ‹ﬂgali, Gülnazik, Türkü
ABSTRACT
The Ottoman Empire which was joined to the first World War with the Alliance States signed the Mondros Agreement after a heavily defeat. (30 October 1918) According to the article of the Agreement in the shape “if the Allied States faced that there are important dangerous for their security and well being, then they
will have the right to occupy the military regions” the Greeks occupied Eskiﬂehir – Afyon line, but they faced
strong Turkish Military Powers.Later on, Kütahya – Eskiﬂehir Wars continued with the Sakarya Wars. The
Sakarya Wars began at 23 August 1921 and resulted with the absolute victory of Turks After Sakarya victory,
while Greeks were withdrawing from the city, they burned and demolished many places. Eskiﬂehir was saved
from the occupation at the date 2 September 1921.
In this article, we will evaluate a song and tyranny story about a young girl as named Gülnazik who lived in Eskiﬂehir province, Sivrihisar district, Elekli village and was been tyrannized by the Greek soldiers in
the period of Independence War. Gülnazik song is a living example of these lived bitters and Greek tyrannies.
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Eskiﬂehir, Elekli, Greek occupation, Gülnazik, chanson

G‹R‹ﬁ
Osmanl› Devleti,Birinci Cihan Savaﬂ›nda bilindi¤i gibi, Galiçya, Kafkasya, Makedonya, Suriye ve Irak Cephelerinde çarp›ﬂm›ﬂ ve birçok zaferler kazanm›ﬂt›r. Fakat 1917 y›l›nda Amerika Birleﬂik Devletlerinin itilaf devletlerinin

yan›nda savaﬂa girmesi, savaﬂ›n gidiﬂini
de¤iﬂtirmiﬂtir.‹ttifak devletleri 1918’de
yenilmiﬂler, galip devletler ma¤lup devletlerle ayr› ayr› mütareke ve anlaﬂmalar yapm›ﬂlard›r.Osmanl› Devleti ile de
ﬂartlar› çok a¤›r olan Mondros Mütarekesini yapm›ﬂlard›r.(30 Ekim 1918). Bu
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mütarekenin yedinci maddesi “Müttefikler kendi emniyet ve selametlerini tehdit
alt›nda gördükleri takdirde, askeri noktalar› iﬂgal etme hakk›na sahip olacaklard›r.”ﬂeklinde idi. Bu maddeye dayanarak yurdun birçok askeri noktalar› yan›nda, Eskiﬂehir istasyonunu da iﬂgal etmiﬂlerdir. (1)
Yunanistan’a Anadolu’dan vaadedilen pay, ‹zmir ve hinterland›ndan ibarettir.Bu sebeple Yunan ordusu, ‹zmir’e ç›kt›ktan 1919 Haziran sonuna kadar geçen
bir buçuk ay içinde pay›na düﬂen bölgeyi
iﬂgal etmiﬂ ve iﬂgal harekat›na bir müddet ara vermiﬂtir. Bu durgunluktan sonra Yunan Ordusu önce 1920 Haziran›nda taarruza geçerek Anadolu’nun Bursa
–Uﬂak çizgisine kadar olan k›sm›n› iﬂgal
etmiﬂ, daha sonra da, 1921 y›l›nda yapt›¤› taarruzlarla Orta Anadolu’ya girmiﬂ
ve Ankara yak›nlar›na kadar ilerlemiﬂtir. (2)
Birinci-‹kinci ‹nönü Savaﬂlar›nda
(6-10 Ocak, 23 Mart –1 Nisan 1921) Milli Kuvvetlerin, bar›nd›¤› ve kaynaﬂt›¤›
Eskiﬂehir ayn› zamanda ordu karargah›
Çukurhisar’a taﬂ›nm›ﬂt›r. (3)
Yunanistan, ‹kinci ‹nönü Muharebesi’nde u¤rad›¤› yenilginin etkisiyle iyice sars›lm›ﬂt›.Lioyd George’un telkiniyle, Eskiﬂehir-Afyon hatt›n› iﬂgal etmek
üzere giriﬂtikleri bu taarruz, ﬂu üç gerçe¤i ortaya koymuﬂtu:
I.Türk Ordusu, san›ld›¤› gibi bir vuruﬂta da¤›t›lacak kadar zay›f de¤ildir.Günden güne de kuvvetlenmektedir.
II.Türk Ordusunu ezmek için daha
çok kuvvete ve dolay›s›yla daha çok silah
ve malzemeye ihtiyaç vard›r.
III.Yunan Ordusunun ﬂimdiye kadar uygulad›¤› taarruz stratejisi yanl›ﬂt›r. (4)
‹kinci ‹nönü Savaﬂ›’ndan sonra, üç
aya yak›n bir zaman geçmiﬂti.Ondan
sonra, 10 temmuz 1921 gününde Yunan
Ordusu cephemize karﬂ› yeniden genel
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sald›r›ya geçmiﬂtir. Bu sald›r›dan önceki
günlerde iki taraf›n durumu ﬂöyle idi:
Bizim ordumuzun ço¤unlu¤u, baﬂl›ca Eskiﬂehir’de ve Eskiﬂehir’in kuzey bat›s›ndaki ‹nönü cephesinde ve Kütahya
Alt›ntaﬂ dolaylar›nda y›¤›lm›ﬂt›.Afyonkarahisar yöresinde iki tümenimiz vard›.Geyve’de ve Menderes Bölgesinde ise
birer tümenimiz bulunuyordu.
Yunan Ordusunun da, Bursa’da bir,
Uﬂak do¤usunda iki kolordusunu toplu
bulunduruyordu.Mendereste bir tümeni
vard›.
Yunanl›lar›n bu sald›r›s› üzerine
yap›lan ve Kütahya-Eskiﬂehir savaﬂlar›
ad›yla an›lan bir savaﬂlar dizisi vard›r.On beﬂ gün sürmüﬂtür.Ordumuz,,25
Temmuz 1921 akﬂam› büyük bölümüyle
Sakarya do¤usuna çekilmiﬂti. (5)
‹nönü Savaﬂlar›nda yendi¤imiz Yunan Ordular›n› müttefik devletlerinin
k›ﬂkrtma ve teﬂvikleri ile Yunanistan’dan yeniden sevkedilen birliklerle
kuvvetlerinin çok artmas› ve taarruzlar›n› yenilemeleri ordumuzun geri çekilmesini zorunlu k›lan nedenlerdir.
Eskiﬂehir il s›n›rlar› içerisinde Milli Kuvvetlerimiz ﬂu cephelerde çarp›ﬂm›ﬂlar ve düﬂmana a¤›r kay›plar verdirmiﬂlerdir.
Birinci Cephe: Piribeyli–BayemliS›¤›rc›k-Ba¤l›ca-Akhisar-Bardakç›-Cevizli-Beﬂsaray.
‹kinci Cephe : Türkmen Da¤›-Beﬂsaray-Viranc›k-Cevizli-Bardakç›-Kad›kuyusu-Mehmet köy-K›rkp›nar-Çand›rSivrihisar.Bu cephe savaﬂlar›nda ordu
karargah› Sivrihisar’da idi.
ÜçüncüCephe:SüphenTekkesiAkp›nar-Kanl›p›naKalkanlHamidiye(K›rg›zda¤›)-Selçuktepesi-Kad›kuyusu-Çand›r.
Dördüncü Cephe:Beylikah›r-Sar›kavak-Derbentli-Karakapli-Halilba¤›Sivrihisar.
Beﬂinci Cephe: Sakarbaﬂ›-Belp›nar-K›rkp›mar-Beyköy-Görelli.
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‹ﬂgal s›ras›nda ﬂehirde kalan iﬂgal
kuvvetleri halka yer yer zulüm yapm›ﬂlar, girdikleri her yerde birçok isteklerde
bulunmuﬂlard›r. (6)
Yunanl›lar, Kütahya ve Eskiﬂehir
Muharebelerinin sonucunu, zafer sarhoﬂlu¤u ile çok mübala¤al› yaﬂam›ﬂlard›r.Gerçi, bu muharebelerde ordu önemli kay›plara u¤ram›ﬂ, düﬂmana bir hayli
silah ve malzemeden baﬂka geniﬂ arazi
b›rakm›ﬂt›.Fakat, Yunan stratejisi baﬂar›ya ulaﬂmam›ﬂ ve önceden umduklar›
gibi Türk Ordusu yok edilememiﬂtir. (7)
Türk Ordusunun Kütahya-Eskiﬂehir Muharebelerini kaybetmesi ‹stiklal
Harbini en tehlikeli noktas›na getirmiﬂ
bulunuyordu.Ordunun büyük kay›plarla
Sakarya gerisine çekilmesi Ankara’da
gizlenmesi mümkün olmayan bir sars›nt› yaratm›ﬂt›.Bu sars›nt›n›n en ﬂiddetli
devresi 23 Temmuz 1921 ile 5 A¤ustos
1921 aras›na rastlar.(8)
Yunan Ordusu, Kütahya-Eskiﬂehir
Muharebesinden sonra bulundu¤u bölgede yeni taarruz için gerekli haz›rl›klar›n› yapmakta idi.13 A¤ustos’ta Yunanl›lar ileri harekete geçecekler ve 23 A¤ustos’ta Sakarya’da Türk cephesine taarruza giriﬂeceklerdi.23 A¤ustos’ta baﬂlayacak olan Sakarya Muharebesi 22 gün
ve 22 gece aral›ks›z devam ederek, Türk
zaferiyle sonuçlanacakt›.Bu süre içinde
Türk milletini can›n› diﬂine takt›¤›n›,
bütün var›n› yo¤unu orduya verdi¤ini
görmekteyiz. (9)
Sakarya Zaferi üzerine tren ile ﬂehirden çekilip giden Yunanl›lar›n geride
kalan tahrip taburlar› ﬂehri ateﬂe vermiﬂlerdir.Bilhassa Tuzpazar› –Taﬂbaﬂ›Reﬂadiye camiinin bulundu¤u yerler de
‹stasyon Caddesi semti ve Ba¤lar Caddesinin oldu¤u cihet tamamen kül olmuﬂtur.13 Eylül 1921’de baﬂlayan iﬂgal
2 Eylül 1922’de sona ermiﬂtir.
Eskiﬂehir halk›, gerek ‹nönü Savaﬂ-
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lar›nda ve gerekse Kütahya-Eskiﬂehir ve
Sakarya Savaﬂlar› ile di¤er ‹stiklal Muharebelerinde, Mili Kuvvetlere de¤erli
maddi ve manevi yard›mlarda bulunmuﬂlard›r. (10)
YUNAN ‹ﬁGAL‹N‹N MÜﬁAH‹DLER‹:
Bu iﬂgal ve yaﬂan›lan hadiseleri Eskiﬂehir’in Karg›n ve Dumluca köyünde
yaﬂayan ve yaﬂan›lanlar› hala haf›zalar›nda canl› olarak h›fz eden iki kiﬂiden
dinledik.
ﬁimdi makalemizde Karg›n köyü
yak›nlar›ndaki Dumluca köyünde bu
dram› yaﬂayan canl› ﬂahitlerimizden ﬁerife Ebe’nin anlatt›klar›na tan›k olaca¤›z:
“Babam askere giddiydi Çanakkale’ye, ﬂehit olmuﬂ dediler.
Yunan köye geldi¤i vak›t alt›-yedi
yaﬂlar›ndayd›m.Bizim köyden evvel Gark›na (Karg›n) gitmiﬂ.Giddikleri vak›t hiç
ziyan virmemiﬂler, bi tek yiycek toplam›ﬂlar. Gavurun bi denesi Gark›nl›lara
‘ﬁincik(ﬂimdi) ordu size biﬂey yapm›ycak
emme dönüﬂte her yeri yak›p y›kcak, siz
durman gaç›n.’dimiﬂ.Didi¤i gibide olmuﬂ
sona (sonra) Dümrek’e gitmiﬂ.Gark›nl›lar g›rlara gaçm›ﬂ.Yonan dönmüﬂ arpa
t›nazlar›n›,evleri,bü¤deyleri,tarlalar›
yakm›ﬂlar da¤›tm›ﬂlar.Köyden bi dene
adam bulmuﬂlar.Zengin bi herif vard›,Ziybek(Zeybek) diyi.Aman yavrum
adam› dövmüﬂlerde evin içine at›p diri
diri yakagomuﬂlar.Köyün gar›lar›ndan
gözellerini al›p ›rz›na geçmiﬂler.Köyde
Fadik diyi çilli bi gad›n varm›ﬂ. Çocukkene çiçek olmuﬂ, ondan yüzü gözü çillenmiﬂ.Gad›n çikin diyi Yonan tükürmüﬂ
gad›n›n yüzüne.Gad›n pek sevinmiﬂ.’Aman›m benim çilli çikin yüzüm
pek hora geçtin.’Dimiﬂ ﬂükretmiﬂ.
Dumluca’n›n adam› pek cesurdu.Yonan› köye sokmad›lar.Yedi dene Yonan
öldürmüﬂ,iki denede esir alm›ﬂ bizim yi-
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¤itler.Bizde merak itdik.Anam›nan esirlere bakmaya gitdik.Bi dene odaya sokmuﬂlar, ba¤lam›ﬂlar.Emme pek göremedik,karanl›kd›.Esirler dimiﬂ bizim köylülere:’Bizi Kemal’e teslim’ dimiﬂler.
Bizim köyde Gara Mustafa diyi bi
genç varm›ﬂ,ben hat›rlman ya!Aha o Belek köyünden Cennet diyi bi g›z›nan evliymiﬂ, gavur köyleri bas›nca,Gara Mustafa Gad›n Cennet’e:’Belek köyüne gidip
gaynanam› getireyim.’dimiﬂ.Gitmiﬂ gaynanas›n› alm›ﬂ, dönerkene Yonan›nan
garﬂ›laﬂm›ﬂlar.Yonan Gara Mustafa’n›n
bacaklar›n› kesmiﬂ,eziyet idmiﬂ,öldüregomuﬂ.Gaynanas›n› da goyun yüzer gibi
memelerini yüzmüﬂlerde s›rt›ndan aﬂ›ragomuﬂlar.Köye cenazeleri geldi,bütün
Dumluca yand› gavruldu.Tek Dumluca
di¤il bütün gomﬂu köyler yand›.Gad›n
Cennet dul gald›. Ezreil hem gocas›n›
hemde anas›n› ald›.
Yonan gitdi emme guzum yedi y›l
g›tl›k oldu, fakirleﬂtik,irezil oldu bütün
köyler.Allah bi daa yaﬂatmas›n. (11)
Makalemize ikinci canl› ﬂahit Karg›nl› Gülizar Ebe’nin anlatt›klar›yla devam edece¤iz:
Gurban bayram›yd›.Gavur geldi,gurbanlar as›l› gald›.Çocuktuk.Ellerimize g›na yak›nd›yd›k. Ellerimizinen oynarken üç dene gavur geldi.O gavurlar
harmanlar› ataﬂald›,evlerimiﬂzi yakd›,erkekleri gad›nlar› bi bay›r›n dibine
toplad›.Para,alt›n istedler.Kiminn sopaynan golunu g›rd›lar.Gad›nlar› garalad›lar.Davar›m›z›, s›¤›r›m›z› derledi
toplad› ald›.Kendn bilenler g›rlara,çamlar›n içine,hiç bilmedi¤imiz yerlere gaçt›k.Gaçamayanlar› öldürdü dövdü.Ebenin birini otlu¤u yakt›ktan sona içine atd› da diri diri yakd›.Zeybek’i yakt›.Evlerden yataklar›m›z› tepelere çektik.Evlerimiz yanarkene üç gün üç gece aç susuz
gald›kda öldürmeyen Allah öldürmez.Hepimiz çamlar›n dibine g›s›ld›k,a¤laﬂt›k gald›k.Sona müslüman as-
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kerlerimiz geldi, gavuru sürdü.Bizi da¤lardan daﬂlardan toplad›.Bi de geldik evlerimiz,eﬂyalar›m›z hep yanm›ﬂ.Çuvallar›n içinde yatt›k a¤laﬂt›k kald›k.Hökümet misir unu gönderdi. Bi kilo unu bi
hafta bulamaç yapt›kta yidik.Yaaa öyle
günler geçirdik guzum!” (12)
GÜLNAZ‹K TÜRKÜSÜ:
Buraya kadar makalemizde halk›m›z›n yaﬂad›¤› ›zd›raplar› ele ald›k.Halk›m›z o dönemde çekti¤i s›k›nt›lar› türkülerle dile getirmiﬂtir.Bilindi¤i gibi türküler bir toplumun sosyal ve kültürel yap›s›n›n, sevinçlerinin, üzüntülerinin,
tepkilerinin, coﬂkular›n›n dile getirildi¤i
yayg›n anonim mahsüllerdir.Halk aras›ndaki “Türkü anlamak için türkü dinlemek gerekir.” düﬂüncesine biz de kat›larak, Eskiﬂehir ve çevresinde yapm›ﬂ oldu¤umuz derlemeler s›ras›nda, Yunan
iﬂgali esnas›nda zor durumda kalan
“Gülnazik” in baﬂ›ndan geçenlerin anlat›ld›¤› Gülnazik Türküsünü de derledik.Bu türküyü ve hikayesini ele alaca¤›z:
‹ﬂgal esnas›nda Yunan Kuvvetleri
Eskiﬂehir ili Sivrihisar ilçesi Elekli köyünü basar. Elekli köyünde Gülnazik
ad›nda genç bir k›z›n amcas›n›n o¤lu ile
dü¤ünü vard›r.Yunan Kuvvetlerinin baﬂ›
Güzel Gülnazik ‘i görünce Elekli Köyü
muhtar›na (13) ﬂöyle der:”Bu güzel k›z›
verirseniz köyü yak›p y›kmay›z.” Bunun
üzerine muhtar Gülnazik ‘i Yunan askerlerine teslim eder.Gülnazik Atina’ya
götürülürken erkek kardeﬂi Tahir’den
yard›m ister.Kardeﬂini kurtarmak isteyen Tahir Yunan askeri taraf›ndan öldürülür.
GÜLNAZ‹K:
ﬁu bay›r güllü bay›r
Gülünü de dikenden ay›r
Kardaﬂ›m ad›n Tay›r
Beni Yonandan ay›r
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Durnam durnam
Ben Yonanda durman (14)
YUNAN:
Otomobile binmedin
Gözyaﬂ›n› silmedin
Ne çok a¤lan Gülnazik
Tay›r kardaﬂ›n oldu¤unu bilmedim
Nazik Nazik
Gençli¤ine yaz›k (15)
GÜLNAZ‹K:
Otomobile bindirin
‹ncitmeden indirin
Ben Yonan mal› olmam
Beni geri döndürün
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
YUNAN:
Gavur geldi pisledi
Bir klavuz iﬂledi
Ne çok a¤lan Gülnazik
Muhtar›n›z gösterdi
Nazik Nazik
Gençli¤ine yaz›k
GÜLNAZ‹K:
Otomobiller ya¤lans›n
Müslüman olan a¤las›n
Beni buraya getiren Yonan
Dilerim zincirlere ba¤lans›n (16)
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
YUNAN:
Eskiﬂehir’in yazmas›
Özenmiﬂte alm›ﬂ babas›
Naman da iyi olurmuﬂ
Dac›k g›z›n›n sarmas› (17)
Nazik Nazik
Gençli¤ine yaz›k
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GÜLNAZ‹K:
Ak keseden su içmez
Taburun burdan geçmez
Girme Yonan koynuma
Sarsamda hora geçmez
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
YUNAN:
Bak›r› da suya dald›rd›n
Doldu diye kald›rd›n
Ne çok a¤lan Gülnazik
Gülbenzini soldurdun
Nazik Nazik
Gençli¤ine yaz›k
GÜLNAZ‹K:
Fasille vursam piﬂer mi?
Yere düﬂse ﬂiﬂer mi?
Sen Yonans›n ben müslüman
Bize nikah düﬂer mi? (18)
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
YUNAN:
Gökte durnam dönüyor
Döne döne iniyor
Benim sana yand›¤›m›
Cümle alem biliyor
Nazik Nazik
Gençli¤ine yaz›k
GÜLNAZ‹K:
Fasilleyi kuruttum
Piﬂirmeyi unuttum
Ben Yonan’a geleli
Beﬂ vakt›m› unuttum
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
Kabaklar köken att›
Y›lanlar yola yatt›
Eskiﬂehir muhtar›
Beni Yonan’a satt›
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Durnam durnam
Ben Yonanda durman
Yumurtan›n sar›s›
Yere düﬂtü yar›s›
On beﬂime gelmeden
Oldum Yonan gar›s› (19)
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
Çat›da dolu düﬂtü
A¤lad›m gözüm ﬂiﬂti
Bin liral›k hayat›m
Gavur Yonan’a düﬂtü
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
Atina’n›n hamam›
Yandan ç›kar duman›
Kimselerden ﬂüphem yok
Öldürsünler imam›
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
Elekli köyü yand›
Ele¤im dalda kald›
Koyur Yonan gideyim
Niﬂanl›m köyde kald›
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
YUNAN:
Elekli köyü yanmaz
Ele¤in dalda kalmaz
Koyuray›m git emme
Köyde niﬂnl›n almaz
Nazik Nazik
Gençli¤ine yaz›k
GÜLNAZ‹K:
Kilisede kantars›n
Her gördü¤üne sarkars›n
Ben koynuna girince
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Neden benden korkars›n?
Girme Yonan koynuma
Küfür küfür kokars›n (20)
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
Gülnazik Atina’da yedi y›l kalm›ﬂt›r.Bu süre içinde üç çocu¤u olur.Kurtulmak için Türkiye’ye bir gemi ile kilim
gönderir.Bu kilime kurtulmak istedi¤ini
yazar.Türkiye’den de Gülnazik’e haber
gider.Bu haberde ona bir gemi ayarland›¤› ve bu geminin saati bildirilir.Gülnazik gemiyle kaçar fakat çocuklar›n› denize atar.Çocuklar›n› denize atmas›n›n nedeni ; baz› rivayetlere göre Yunan’›n soyunun devam›n› istememesidir.(21) Baz›
rivayetlere göre de, ailesinin onu çocuklar›yla birlikte kabul etmeyece¤i korkusudur. (22)
ÇOCUKLARI:
El mi att›n denize
Batmad›k ç›kt›k yüze
Atma anam bizi denize
Bizde gidelim dedemize (23)
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
GÜLNAZ‹K:
Atina’n›n üzümü
Tutturamad›m sözümü
Üç çocu¤umu atarken
Yumuverdim gözümü (24)
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
Atina’n›n urgan›
Kadifeden yorgan›
Çocuklar›m› sorarsan
Bal›klar›n kurban› (25)
Durnam durnam
Ben Yonanda durman

137

Y›l: 14 Say›: 54
Çocuklar›n› denize att›¤› için gemi
kaptan› Gülnazik’i götürmek istemez.
Bunun üzerine:
GÜLNAZ‹K:
Yumurtan›n kulpu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemini
Hiç kimseden korkum yok
Durnam durnam
Ben Yonanda durman
Gülnazik’in gitti¤ini ö¤renen Yunan:
YUNAN:
‹ç eﬂikten hoplad›m
Otomobile atlad›m
Gülnazik yok dediler
Karakollar› yoklad›m

Aç anam aç kap›n›
Yonan’dan k›z›n geldi (26)
Durnam durnam
Ben Yonan’da durman
Gülnazik ile annesi sar›l›p uzun
uzun a¤laﬂ›rlar.Gülnazik ö¤renir ki yedi
y›l boyunca onu bekleyen niﬂanl›s›n›n o
gün dü¤ünü vard›r.Tan›nmamak için siyahlara bürünüp dü¤üne giden Gülnazik’i niﬂanl›s› boyundan endam›ndan tan›r.Niﬂanl›s› Gülnazik’e ﬂöyle söyler:
“Gel seni nikahlayay›m, bu dü¤ünden
vazgeçeyim.”Gülnazik de niﬂanl›s›na
ﬂöyle cevap verir:”Bunca y›l Yonan kahr›
çektim de gumal›k kahr› m› çekemeycen?Guman olurum ben senin.” Böylece
niﬂanl›s›yla kavuﬂurlar.Bu hayat hikayesi y›llard›r anlat›l›r.Bu türkü bir çok
insan› gözyaﬂlar›na bo¤ar. (27)

Nazik Nazik
Gençli¤ine yaz›k
GÜLNAZ‹K:
Gidin bulutlar gidin
Yonan’a haber edin
Yonan beni sorarsa
Denizi tarif edin
Durnam durnam
Ben Yonan’da durmam
Gülnazik Elekli köyüne gelir. Kap›ya vurup, annesine seslenir.
GÜLNAZ‹K:
Annem beni kaç›rd›lar
Yollar›m› ﬂaﬂ›rd›lar
On beﬂime de¤meden
Bir Yonan’a düﬂürdüler
Durnam durnam
Ben Yonan’da durman
Atina’dan tuz geldi
Allah’tan izin geldi
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13) Kaynak Kiﬂi 8(Betül Kartal Derlemesi)’e göre
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muhtar› de¤il imam›d›r.
14) Bu nakarat›n di¤er iki varyant› ﬂöyledir:
1- Ah turnam Atina’da durmam
Gider isem gelmem, nerelisin sormam
Turnalar hey !
(Kaynak kiﬂi 8-Betül Kartal Derlemesi)
2- Durnam durnam
Ben buralarda durman
Gidersem gelmen
Uçarsam konman
(Kaynak Kiﬂi 7-Ferya Çal›ﬂ Derlemesi)
15) Bu nakarat›n di¤er bir varyant› da ﬂöyledir:
Nazik Nazik
Gül benzine yaz›k
(Kaynak kiﬂi 3– Ferya Çal›ﬂ Derlemesi)
16) Bu dörtlü¤ün son iki m›sra› :
Emmimin o¤lu niﬂanl›m
Sa¤ olsun da sallans›n
ﬂeklinde de söylenmektedir.
(Kaynak Kiﬂi 2- Ferya Çal›ﬂ Derlemesi)
17) Bu k›tan›n son m›sra›nda “Dac›k k›z› “geçmektedir.Dac›k k›z›n›n manas› “Türk k›z›” d›r.(Önceleri yabanc›lar Türklerden dac›k diye bahsederlermiﬂ.)
18) Bu k›t’an›n di¤er bir varyant› ﬂöyledir
Çi¤ fasulye piﬂer mi?
Piﬂer piﬂer ﬂiﬂer mi?
Sen Yunans›n, ben ‹slam
Bize nikah düﬂer mi?( Kaynak kiﬂi 8- Betül Kartal Derlemesi)
19) Bu dörtlü¤ün üçüncü m›sra› “Sallan›p da gezerken “olarak da söylenmektedir.( Kaynak kiﬂi 2Ferya Çal›ﬂ Derlemesi)
20) Türkünün bu k›sm›n›n dörtlük olmas› gerekmektedir.Fakat türkü kulaktan kula¤a aktar›ld›¤› için ya kaynak kiﬂiler taraf›ndan tam hat›rlamam›ﬂ ya da iki m›sra daha eklenmiﬂtir.
21) Bu rivayet Kaynak kiﬂi 1( Ferya Çal›ﬂ Derlemesi) taraf›ndan belirtilmiﬂtir.
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22) Bu rivayet Kaynak kiﬂi 2 (Ferya Çal›ﬂ Derlemesi) taraf›ndan belirtilmiﬂtir.
23) Bu dörtlü¤ün di¤er iki varyant› ﬂöyledir:
1- Elma att›m denize
Batmad› ç›kt› yüze
Atma anam denize
Biz de gidelim dedemize
(Kaynak kiﬂi 4- Ferya çal›ﬂ Derlemesi)
2- Elma att›m denize
Gidiyor yüze yüze
Atma anne beni denize
Dönelim dinimize
(Kaynak kiﬂi 8-Betül Kartal Derlemesi)
24) Bu dörtlü¤ün ikinci m›sra› “Yonan gördü gözümü “olarak da söylenmektedir.(Kaynak kiﬂi 2Ferya Çal›ﬂ Derlemesi)
25) Bu dörtlü¤ün ikinci m›sra›n›n iki varyant› daha
vard›r.
1- Kal›n olur yorgan› (Kaynak kiﬂi 2- Ferya Çal›ﬂ Derlemesi)
2- Çekiverdim yorgan› (Kaynak kiﬂi 3- Ferya
Çal›ﬂ Derlemesi)
26) Bu dörtlü¤ün bir varyant› da ﬂöyledir:
Sepetten üzüm geldi
Mevladan izin geldi
Aç kap›y› ay annem
Yunan’dan g›z›n geldi
(Kaynak kiﬂi 8-Betül Kartal Derlemesi)
27) Son iki paragraf kaynak kiﬂi 1 (Ferya Çal›ﬂ Derlemesi) taraf›ndan anlat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca türkünün 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15, 17., 19. dörtlüklerini ve nakarat k›s›mlar›n›
(kaynak kiﬂi 1) Aysun Aks›n söylemiﬂtir.
*
Gülnazik Türküsü, Trabzon ili civarlar›nda
“Türk K›z›n›n Türküsü “olarak bilinmektedir.
(Kaynak kiﬂi 8-Betül Kartal Derlemesi)
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