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ÖZET
Türk-Yunan iliﬂkilerinin sözlü gelene¤e yans›mas› ﬂeklinde de¤erlendirebilece¤imiz Atina Türküsü,
Yunanl›lar›n Bat› Anadolu’yu iﬂgal etti¤i Kurtuluﬂ Savaﬂ› y›llar›nda yaﬂanm›ﬂ tarihi bir olaya dayal› olarak
oluﬂmuﬂ bir türküdür. “Olay türküleri”ne dahil edebilece¤imiz Atina Türküsü, vatan›ndan zorla kopar›l›p Yunanistan’a götürülen Türk k›z›n›n Atina’da kal›ﬂ›n›, Türkiye’ye dönüﬂü esnas›nda çocuklar›n› denize atmas›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› trajik hikâyesini anlat›r. Daha çok Bat› Anadolu’da söylenen türkü, ele ald›¤› konunun nadir rastlan›lan bir husus olmas› sebebiyle dikkat çekmektedir.
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ABSTRACT
“Atina Türküsü”, which is a reflection of Turkish-Greek relations in the oral tradition, has its roots in
a real historical event that took place at time of the Turkish War of Liberation, while the Greek occupied western Anatolia. In “Atina Türküsü”, which can be regarded as an “event oriented folk song”, we find the tragic
story of a Turkish girl who is taken to Greece by force and remains in Athens for a while. On her way back to
Turkey, she has to throw her children into the sea. This folk song, usually sung in western Anatolia, is remarkable espacially for its topic, which is one very rarely addressed in this kind of song.
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Giriﬂ
‹nsanl›k tarihi boyunca toplumlar;
savaﬂ, göç, ticaret, seyahat vb. gibi çeﬂitli sebeplerle etkileﬂim içine girmiﬂlerdir.
Toplumlar aras›ndaki bu iliﬂkilerin baz›lar› dostane duygularla olabildi¤i gibi
baz›lar› zarar verici nitelikte olabilmektedir. Tarihte yaﬂanm›ﬂ temaslar sadece
tarih sayfalar›nda de¤il, toplumun haf›zas›nda da farkl› ﬂekillerde korunmuﬂtur. Halk haf›zas› duygular›n›, düﬂüncelerini büyük oranda sözlü gelene¤i kullanarak ifade etti¤i için tarihte yaﬂad›¤›
olaylar› sözlü gelenekte saklam›ﬂ, kendi*

si için de¤er ifade eden, kendisini derinden etkileyen vakalara edebi bir ﬂekil
vererek gelenekte kullan›ma sürmüﬂ,
ra¤bet görenler unutulmam›ﬂ ve gelenekte yayg›nlaﬂarak anonim bir ürün
haline gelmiﬂtir. Konumuz olan Atina
Türküsü de bu s›ray› takip eden bir sözlü gelenek ürünüdür.
Bu ba¤lamda iki komﬂu millet olan
Türkler ile Yunanl›lar›n iliﬂkileri de sözlü gelenekte yans›mas›n› bulmuﬂtur.
Türkler ve Yunanl›lar uzun bir süredir
komﬂu iki millettir. Tarih boyunca çeﬂitli vesilelerle iki millet karﬂ› karﬂ›ya gel-
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miﬂ, bu iliﬂkilerin neticesinde sözlü gelenekte baz› ürünler oluﬂmuﬂtur. Özellikle
Osmanl› Devleti’nin çöküﬂ döneminden
itibaren Yunan milleti ile temaslar artm›ﬂt›r. Yunanl›lar ile son dönemdeki iliﬂkilerin dostane bir tarzda geliﬂmedi¤i tarih kaynaklar›ndan, Türk halk›n›n tecrübelerinden anlaﬂ›lmaktad›r. Türk milletinin büyük y›k›mlara u¤rad›¤›, ﬂiddetli ac›lar çekti¤i dönemin baﬂlang›c› 15
May›s 1919, Yunanl›lar›n Türkiye’ye asker ç›kard›¤› tarihtir (Turan 2002: 756).
Bilhassa bu tarihten itibaren Türk-Yunan iliﬂkileri sözlü gelenekte pek çok
türkünün yak›lmas›na sebep olmuﬂtur.
Gelenekte bugün de varl›¤›n› koruyan
bu türkülere bak›ld›¤›nda pek ço¤unun
çekilen ›st›rab› dile getirdi¤i görülür.
Bu çal›ﬂmada amac›m›z; Türk-Yunan iliﬂkilerinin bir sonucu olarak gelene¤e yans›m›ﬂ olan Atina Türküsü’nün
mevcut ve yeni varyantlar›ndan hareketle türkünün ortaya ç›k›ﬂ hikâyesi, yap›s›, içeri¤i, Türk kültürü içerisindeki
yeri gibi hususlar üzerinde yo¤unlaﬂarak türkünün arka plan›n› incelemek,
ayn› zamanda türkünün daha önce bilinmeyen ‹zmir, Uﬂak, Manisa, Bal›kesir,
Mu¤la varyantlar›n› da burada tan›tmakt›r.
1. Türkünün Varyantlar› ve Tasnifler ‹çindeki Yeri
Bugüne kadar Atina Türküsü’nün
üç varyant› tespit edilip yay›mlanm›ﬂt›r.
Bunlar Bal›kesir (Öztürk 1986: 370371), Eskiﬂehir (Çal›ﬂ 2002), Afyon
(O¤uz 2003) varyantlar›d›r. Yay›mlanan
Bal›kesir varyant›nda sadece türkünün
metni yer al›rken, Afyon ve Eskiﬂehir
varyantlar›nda türkünün hem hikâyesi
hem de metni vard›r. Bu yaz›da türkünün daha önce yay›mlanmam›ﬂ Bal›kesir, Manisa, ‹zmir, Uﬂak ve Mu¤la varyantlar› tan›t›lacak, mevcut ve yeni varhttp://www.millifolklor.com

yantlar çeﬂitli aç›lardan mukayese edilecektir. Tüm varyantlar›n hikâyelerini ve
metinlerini burada verme, yaz›n›n s›n›rlar›n› aﬂaca¤› için bütün varyantlar›n
metinleri verilmeyecek, ancak varyantlar› tan›c› bilgiler verilecektir.
Türkünün Eskiﬂehir varyant›nda
türküye konu olan olay, Eskiﬂehir’in Sivrihisar ilçesine ba¤l› Elekli köyünde yaﬂanm›ﬂt›r. Bu varyanttaki türkü, Türk
k›z›n›n (Gülnazik) ve Yunanl› subay›n
karﬂ›l›kl› konuﬂmalar› ﬂeklindedir. Eskiﬂehir varyant›nda türkünün hikâyesi
daha ayr›nt›l› anlat›ld›¤› gibi, türkünün
bent say›s› da di¤er varyantlara oranla
daha fazlad›r. (Çal›ﬂ 2002). Afyon varyant›nda türkünün hikâyesi k›saca anlat›lm›ﬂ ve alt› dörtlükten oluﬂan türkü
metni verilmiﬂtir (Çal›ﬂ 2002). Uﬂak ve
Mu¤la varyantlar›nda türkünün sadece
metni vard›r. Manisa ve ‹zmir varyantlar›nda da türkünün hem hikâyesi hem
de metni bulunmaktad›r. Türkünün varyantlar›na bak›ld›¤›nda baz› yerlerde
(Eskiﬂehir, Manisa, ‹zmir) türkünün gelenekte daha canl› bir ﬂekilde yer ald›¤›,
baz› yerlerde (Uﬂak, Mu¤la) türkünün
k›sald›¤›, hikâyesinin unutuldu¤u görülmektedir.
Araﬂt›rmac›lar, halk için önemli say›labilecek, halk› derinden etkileyen bir
olay sonucu oluﬂan türküleri, tasniflerinde farkl› adlarla adland›rm›ﬂlard›r.
Pertev Naili Boratav “Anlat› Türküleri”
(Boratav 1982: 151), Hikmet Dizdaro¤lu
“Ac›kl› Olaylarla ‹lgili Türküler” (Dizdaro¤lu 1969: 107), Ali Osman Öztürk
“Destan-Türkü” (Öztürk 1995: 125),
Mehmet Özbek (Özbek 1994: 84) ve Do¤an Kaya da “Olay Türküleri” (Kaya
1999: 176) ﬂeklinde ibareler kullanm›ﬂt›r. Adland›rmalar farkl› olsa da ifade
edilmek istenilen belirli vakalara dayal›
türkülerdir. Atina Türküsü, yukar›da

81

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 62

verdi¤imiz tasniflere dahil edilebilecek
bir türküdür.
“Olay türküleri”nde anlat› tutars›z
ve karmaﬂ›k bir hale gelebilmekte, türkünün hikâyesindeki olaylar zincirine
aynen uyulmamaktad›r. Türkünün bent
s›ras› tamamen türkücü taraf›ndan belirlendi¤i için olaylar›n s›ralamas› de¤iﬂikli¤e u¤rayabilmektedir. Bu kar›ﬂ›kl›¤›
anlat›c› fark etti¤inde genellikle türküyle ilgili tereddütleri ortadan kald›r›c›
türkünün mekan›, tarihi, ﬂah›slar› hakk›nda aç›klamalar yapmaktad›r. (Boratav 1982: 154). “Olay türküleri”nde rastlan›lan bu durum Atina Türküsü’nün
Mu¤la, Afyon, Uﬂak, Manisa ve ‹zmir
varyantlar›nda görülmektedir. Bu varyantlarda baﬂta yer almas› gereken bir
bent türkünün ortas›nda veya sonunda,
sonda bulunmas› gereken bir bent de ortada veya baﬂta yer almaktad›r. Türkünün Eskiﬂehir varyant›n› meydana getiren bentler olay›n oluﬂ s›ras›na uygun
olarak yerleﬂtirilmiﬂtir.
2. Türkünün Tarihi Kayna¤› ve
Hikâyesi
Anadolu’da söylenen türkülerin pek
ço¤unun bir hikâyesi vard›r. Türkülerin
ortaya ç›kmas›na zemin haz›rlayan vakalar, gelene¤e uygun olarak bugün de
türküyü söylemeye baﬂlamadan önce anlat›lmaktad›r. Anlat›lan vakalarda, söylenen türkülerde duygu ön plandad›r.
Türküler, duygular›n yo¤un bir hale geldi¤i anlarda yak›lmaktad›r (Önder 1992:
97). Türküler, öncelikle bireysel hislerin,
daha sonra da milli hislerin ifadesidir.
‹lk kez söylendi¤inde anonim olmayan
türküler daha sonra ilk söyleyicisinin
unutulmas›yla anonim hale gelirler. Bu
da türkülerin evvela belli ﬂah›slar›n
duygular› oldu¤unu, daha sonra bütün
bir halk›n duygular› haline geldi¤ini göstermektedir. Bu durumda türkülerin ko-
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lektif bir ﬂuurun yans›malar› oldu¤unu
söyleyebiliriz. Türkülerin bu tarz bir niteli¤e sahip olmalar›, onlar›n halk taraf›ndan sevilmelerine vesile olmuﬂtur.
Türk-Yunan iliﬂkilerinin sonucu ortaya ç›km›ﬂ, tarihi bir vakaya dayal›
olan Atina Türküsü, vatan›ndan zorla
kopar›lm›ﬂ bir Türk k›z›n›n türküsüdür.
Sadece Türk-Yunan iliﬂkileri de¤il, di¤er
komﬂu milletlerle olan temaslar sonucu
ortaya ç›km›ﬂ edebiyat ürünleri de vard›r. Buna iyi bir örnek Türk-Ermeni iliﬂkilerinin ortaya ç›kard›¤› ve Orta Anadolu, Kars ve Erzurum civar›nda yay›ld›¤›
görülen Ermeni K›z› Türküsü’dür. Bu
türküde Türk delikanl›s› ile Ermeni k›z›n aﬂk öyküsü vard›r. Ermeni K›z› Türküsü’nde ilk karﬂ›m›za ç›kan dil ve din
fark›d›r. Bu farkl›l›¤› ortadan kald›rmak
için k›z›n ve o¤lan›n söyleﬂmesi söz konusudur. Bu türküde Ermeni k›z›n›n
Türk gencinin dinine geçmeyi kabul etmesiyle durum tatl›ya ba¤lan›r (Öztürk
1995: 128). Gürcistan Güzeli Türküsü de
ayn› ﬂekilde komﬂuluk iliﬂkileri sonucu
oluﬂmuﬂ bir türküdür (Öztürk 1986:
371). Konumuz olan Atina Türküsü’nde
de Türk k›z› ile Yunanl› aras›nda dil ve
din fark› vard›r. Ancak türkünün söylendi¤i yerlerde anlat›lan hikâyelere bak›ld›¤›nda k›z, ço¤u zaman zor kullan›larak
Yunanistan’a kaç›r›lm›ﬂt›r. Türk insan›n›n kurtuluﬂ mücadelesi verdi¤i bu dönemde benzer örnekte çok say›da türkü
ortaya ç›km›ﬂt›r. Kurtuluﬂ Savaﬂ› y›llar›ndan önceki dönemlerde de Yunanl›lar
ile yap›lan mücadeleler esnas›nda türküler teﬂekkül etmiﬂtir (Gökçe 1974).
Özellikle de iﬂgal kuvvetlerinin Türk
halk›na yapt›¤› kötü muameleleri anlatan çok say›da türkü vard›r.
Halk edebiyat› ürünlerini de¤erlendirme aﬂamas›nda çal›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›¤› noktalardan birisi de ürünün dohttp://www.millifolklor.com
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¤uﬂu meselesidir. Di¤er ürünlerin ve türkülerin kökenini tespit etmek isteyenler,
genellikle kesin sonuçlara ulaﬂamamaktad›rlar. Özellikle türkülerin oluﬂum serüvenlerini anlatan hikâyelerin gelenekten silinmesi, unutulmas› veyahut da
bambaﬂka bir hal almas› türkülerin kökenini tespit etme çal›ﬂmalar›n› sekteye
u¤ratmaktad›r. Örne¤in sevilerek dinlenen Erzurum çarﬂ› pazar türküsünün
oluﬂumunu anlatan güvenilir bir kaynak
yoktur. Ancak türkünün içerisinde geçen
ibarelerle türkünün hangi döneme ait oldu¤u tahmin edilmektedir. Bunun haricinde ipucu verecek herhangi bir bulgu
yoktur (Düzgün 2003: 80). Daha bunun
gibi nas›l ortaya ç›kt›¤› bilinmeyen pek
çok türkü vard›r. Ancak Atina Türküsü’nün teﬂekkül etti¤i dönem olarak
Kurtuluﬂ Savaﬂ› dönemi gösterilebilir.
Türkünün söylendi¤i bütün bölgelerde
türküyü söyleyenler olay› benzer ﬂekilde, benzer tarihlere atfederek anlatmaktad›rlar. Zaten türkünün içeri¤inde yer
alan “Ben Atina’da durmam”, “Ben Atina’dan kaçt›m”, gibi ifadeler türkünün
mekan› ve tarihi hakk›nda ipuçlar› vermektedir. Türküye konu olan olay, Yunan askerlerinin Bat› Anadolu’yu iﬂgal
etti¤i dönemde yaﬂanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla
konumuz olan türkünün teﬂekkül yeri ve
zaman›n›n tespitinde herhangi bir s›k›nt› yoktur. Her ne kadar anlat›lanlar sözlü de olsa hikâyeler ile türkü örtüﬂmektedir.
Türkünün oluﬂum aﬂamas›n› anlatan ve ‹zmir’in Ödemiﬂ ilçesinden derlenen hikâye ﬂu ﬂekildedir. Ödemiﬂ, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda Yunanl›lar›n iﬂgaline
u¤rar. Burada Yunanl› bir subay güzel
bir Türk k›z›na âﬂ›k olur. K›z› babas›ndan istetir, ancak babas›: “Bir Yunanl›ya
kesinlikle k›z›m› vermem.” der ve reddeder. Ancak adamlar iﬂgalci olduklar› için
http://www.millifolklor.com

k›z babas›na yalvar›r: “Beni o adama ver,
yoksa sizi öldürür” der. Babas› zorla da
olsa k›z›n› Yunanl›ya verir. K›z burada
ailesi, milleti için kendini feda etmiﬂtir.
9 Eylül’de Yunanl›lar Anadolu’dan ç›kar›l›nca subay, k›z› al›p Yunanistan’a gider. Orada Yunanl› subay›n ve k›z›n iki
çocu¤u olur. Aradan sekiz on y›l geçer,
k›z kocas›n› kand›rmay› baﬂar›r ve Yunanl› subaya: “Savaﬂ bitti, Türkiye ile
Yunanistan aras›nda bar›ﬂ yap›ld›. Ben
anam› babam› çok özledim, beni b›rak
da annemi babam› bir kez olsun göreyim.” der. Türk k›z› çocuklar›yla birlikte
Yunanistan’dan gemiyle ayr›l›rlar. Denizin tam ortas›nda, çocuklara: “Siz Yunan’›n çocuklar›s›n›z” der ve onlar› suya
atar, kendi de intihar eder. Bunu duyan
ailesi ve çevresi burada “Ben Atina’da
durmam” diye bir türkü yakar.1
Türkünün Bal›kesir2, Manisa3,
Uﬂak4, Mu¤la5 varyantlar›na göz at›ld›¤›nda, olay›n de¤iﬂik ﬂekillerde gerçekleﬂti¤i görülmektedir. Manisa/Alaﬂehir’de derlenen varyantta Yunanl› asker
bir Türk k›z›n› al›r ve Yunanistan’a kaç›r›r. Manisa/Turgutlu varyant›nda Türk
gelinini isteyen Yunanl› subay, imamla
iﬂbirli¤i yapar. ‹mam›n yard›m etmesiyle k›z suya giderken Yunanl› subay taraf›nda kaç›r›l›r. Bal›kesir varyant›nda ise,
Yunanl› subay›n Türk k›z›n› zorla almas› gibi bir durum söz konusu de¤ildir.
Anlat›lan hikâyeden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla gönül r›zas›yla evlenilmiﬂ, daha sonra
Atina’ya gitme söz konusu olmuﬂtur.
Türkünün do¤uﬂuna zemin haz›rlayan olay, bölgelere göre baz› farkl›l›klar
göstermesine ra¤men varyantlar›n hepsinde ayn› ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂtir. Farkl›l›klar daha çok Türkiye k›sm›ndaki
Türk k›z›n›n (gelininin) Yunanistan’a götürülme tarz›ndad›r. Ancak Türk k›z›n›n
Yunanistan’da kalmas›, oradan dönmesi,
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çocuklar›n› yolda suya atmas›, türkünün
hikâyesi olarak anlat›lan varyantlarda
ayn› biçimdedir. Sonuç itibariyle Yunanl› bir ordu mensubunun bir Türk k›z›n›
Yunanistan’a kaç›rmas›, Türk k›z›n›n bir
süre sonra Yunanistan’dan Türkiye’ye
dönüﬂü esnas›nda çocuklar›n› denize atmas› türkünün ortaya ç›k›ﬂ›na zemin haz›rlam›ﬂt›r.
3. Türkünün Yap›s›
Türkü denildi¤inde akla ilk gelen
unsurdan birisi ezgidir. Hak ﬂiirinin tür
ve ﬂekillerini de¤erlendirirken türkünün
ﬂeklinden ve içeri¤inden daha ziyade ezgisi dikkate al›nmaktad›r. Türkü üzerine tan›m ve tasnif çal›ﬂmalar›nda bulunanlar›n hemen hepsi türkünün ezgili
sözler oldu¤unu, ezgiden ayr› düﬂünülemeyece¤ini vurgulam›ﬂlard›r (Dizdaro¤lu 1969: 103; Boratav 1982: 150; Onay
1996: 63; O¤uz 1993: 13-18).
Türküler bent denilen as›l k›s›mdan
ve tekrar edilen kavuﬂtaklardan oluﬂur.
Atina Türküsü’nün bentleri mani tarz›ndad›r. Türkülerin bentlerindeki m›sralarda zaman zaman farkl›laﬂmalar görülebilmektedir. Bu farkl›laﬂmalar hece,
m›sra say›lar›nda ve kafiye düzenlerinde
olmaktad›r. Konumuz olan türkünün
bentleri ﬂekil olarak pek çok türküye
oranla daha düzenlidir. Mani tarz›nda
oldu¤u için daha standart bir yap› oluﬂmuﬂtur (Kaya 1999: 89). Manilerin art
arda s›ralanmas› olarak görülen türkünün bütün varyantlar›nda kullan›lan ortak bentler ﬂu ﬂekildedir:
Atina’n›n hamam›
‹çindedir duman›
Kimselerden ﬂüphem yok
Öldürsünler imam›
Atina’n›n üzümü
Ben tutmad›m sözümü
Çocuklar›m› atarken
Yumdum iki gözümü
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Atina’n›n urgan›
Kal›n olur yorgan›
Üç çocu¤umu sorarsan
Bal›klar›n kurban›
Yumurtan›n kulpu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Yunanl›dan korkum yok
Yumurtan›n sar›s›
Yere düﬂtü yar›s›
Ben Atina’ya gideli
Oldum Yunan kar›s›

Varyantlardaki bu ortak bentlerin
yan› s›ra varyantlara has mani tarz›nda
bentler de vard›r. Türkünün di¤er varyantlar›na oranla daha zengin bir bent
yap›s›na sahip olan Eskiﬂehir varyant›,
bent say›s› aç›s›ndan üstün bir konuma
sahip iken, Mu¤la varyant›nda, türkünün hacimce k›sa bir hal ald›¤› görülmektedir. Bentlerdeki m›sralar›n büyük
ço¤unlu¤u yedili hece ölçüsündedir, ancak birkaç m›srada sekizli hece ölçüsü
kullanm›ﬂt›r. Kafiye düzenlerinde mani
tarz› (aaxa) kafiyeye uyulmuﬂtur.
Türkünün kavuﬂtaklar› iki m›sradan oluﬂmuﬂtur. Manisa, Afyon ve Bal›kesir’den derlenen varyantlarda kavuﬂta¤›n kullan›lmad›¤›, kavuﬂta¤›n bulundu¤u türkülerde kavuﬂtaklar›n “Durnam durnam/Ben Atina’da durmam”,
“Saçl›m saçl›m/Ben Atina’dan kaçt›m”,
“Nazik Nazik/Gençli¤ine yaz›k” ﬂeklinde
oldu¤u görülmektedir. Türkünün yap›s›n› incelerken türkünün baz› bentlerinin
Anadolu manilerinde yayg›n olarak görülen sözlerden oluﬂtu¤u dikkatlerden
kaçmam›ﬂt›r. Bunu halk›n yeni bir türkü
oluﬂturaca¤› zaman haf›zas›ndaki haz›r
kal›plara baﬂvurmas› olarak de¤erlendirebiliriz. Son olarak türkünün yap›s›nda
aktarma esnas›nda anlat›c›n›n haf›zas›nda bulunan kal›plar› kullanmas›,
unutma gibi etkenler nedeniyle baz› farl›l›klaﬂmalar›n oldu¤unu söyleyebiliriz.
http://www.millifolklor.com
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4. Türkünün Co¤rafyas›
Atina Türküsü’nün yay›lma alan›
olarak daha ziyade Bat› Anadolu bölgesi
dikkati çekmektedir. Bu ba¤lamda Eskiﬂehir, Afyon, Uﬂak, Manisa, Bal›kesir, ‹zmir yörelerinden söz konusu türkü derlemeler yoluyla tespit edilmiﬂtir. Ancak
istisnai bir durum olarak türkü, Yunan
iﬂgaline maruz kalmayan Mu¤la’n›n Fethiye ilçesinde de söylenmektedir. Bu husus, halk edebiyat› ürünlerinin yay›labilme özelli¤i ile aç›klanabilir, zira derlemeyi yapt›¤›m›z kaynak ﬂah›s, bu türküyü maden oca¤›nda çal›ﬂ›rken ö¤rendi¤ini kaydetmiﬂtir. Halk edebiyat› ürünlerinin sözlü olarak yay›ld›¤› gerçe¤i dikkate al›n›rsa kaynak ﬂah›s türküyü kendisiyle ayn› yerde çal›ﬂan ve türkünün iyi
bilindi¤i bir bölgeden gelen bir baﬂkas›ndan ö¤renmiﬂtir.
Halk edebiyat› ürünlerinin yay›lm›ﬂ
olduklar› bölgelere adapte olabilme özelli¤ini bu türküde takip edebilmekteyiz.
Türkünün anlat›ld›¤› bütün illerde anlat›c›lar, türkünün hikâyesini anlat›rken
hep kendi bölgelerinden bir yer ad› zikretmiﬂlerdir. Mesela Manisa/Turgutlu
varyant›nda türkünün hikâyesini anlatan kaynak ﬂah›s sözlerine ﬂöyle baﬂlam›ﬂt›r: “Eskiden Turgutlu’da Yunanl›lar
varm›ﬂ. Yunanl›lar›n zabiti Turgutlu’nun bir gelinine âﬂ›k olmuﬂ…”, Bal›kesir’deki kaynak ﬂah›s: “Yunanl›lar Bal›kesir’e gelince, bu esnada Yunan›n biri
bir Türk gelinini be¤enir ve onu Yunanistan’a götürür…”, Ödemiﬂ’teki ise “Ödemiﬂ Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda Yunanl›lar›n
iﬂgalin u¤rar. Burada Yunanl› bir subay
güzel bir Türk k›z›na âﬂ›k olur…” tarz›nda türkünün yak›lmas›na sebep olan olay› kendi bölgelerinde geçmiﬂ gibi anlatm›ﬂlard›r. Bu adaptasyon sadece yer
ad›yla kalmam›ﬂ, Türk k›z›n›n ad›, çocuklar›n›n say›s›, çocuklar›n cinsiyeti,
Atina’da kalma süresi vb. de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Mesela Türk k›z›n›n ad›; Eskihttp://www.millifolklor.com

ﬂehir varyant›nda Gülnazik (Çal›ﬂ 2002:
135), Uﬂak ve Afyon varyant›nda Nazik
(O¤uz 2003: 136), Bal›kesir varyant›nda
ise Nazife’dir. Bütün varyantlarda çocuklar, Yunanistan’da dünyaya gelmekte
iken, Manisa/Turgutlu varyant›na ait hikâyede çocuklar Türkiye’de dünyaya gelmiﬂtir. Türk olan çocuklar› Yunanl› subay denize atm›ﬂt›r.
Türkünün co¤rafyas› her varyantta
farkl› bir hal almaktad›r. Türkünün tespit edilen varyantlar› ölçüsünde mekan›
vard›r. (‹zmir, Mu¤la, Bal›kesir, Afyon,
Eskiﬂehir, Uﬂak) Ancak genel hatlar›yla
türkünün yay›lma sahas› Türkiye’nin
bat› k›sm›d›r. Özellikle Yunan iﬂgaline
u¤rayan bölgeler Atina Türküsü’nü kendilerine mal etmektedirler. T›pk› ormanl›k alanlar›n fazla oldu¤u bölgelerde yaﬂayan insanlar›n Ormanc› Türküsü’nü
kendilerine mal ettikleri gibi, onlar da
türkünün ç›k›ﬂ yeri olarak kendi sahalar›n› göstermektedirler. Bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda, türkünün ilk ç›k›ﬂ yerini de¤il, yay›lma alan›n› tespit edebilmekteyiz.
5. Türkünün ‹çeri¤i
Türkünün içeri¤inde anlat›lan hikâyelerdeki olaylara ait izler bulabilmekteyiz. Yunanl› subay›n Yunanistan’a
götürdü¤ü kiﬂinin gelin oldu¤unu, türkünün hikâyesinden ve “All› pullu gelini
görünce/Kâfir Yunan dayand›” ﬂeklindeki türkünün m›sralar›ndan ö¤renmekteyiz. Türk gelinini baz› varyantlarda tuzak kurarak Yunanl› subaya teslim eden
imamd›r. Türküde bu da yer alm›ﬂt›r:
“Atina’n›n hamam›/‹çindedir duman›/Kimselerden ﬂüphem yok/Öldürsünler imam›”. K›z›n Atina’da kal›ﬂ›, Türkiye’ye dönüﬂü, dönüﬂü esnas›nda çocuklar›n› denize atmas› türküde iﬂlenmiﬂtir.
Gurbet
Gurbet, türkülerde en çok kullan›lan temalardan birisidir. Çeﬂitli sebeplerle (Askerlik, uzak memleketlere çal›ﬂmaya gitme vb.) evinden, çevresinden
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ayr›lanlar duygular›n› türkülere yüklemiﬂlerdir. Türk insan›n›n tasavvurunda,
hayat anlay›ﬂ›nda gurbetin ayr› bir yeri
vard›r. Destanlarda, halk hikâyelerinde,
masallarda bu konu hep iﬂlenmiﬂ; gurbete giden birisinin yaln›z, zay›f, zavall› oldu¤u düﬂüncesi yayg›nl›k kazanm›ﬂt›r.
Türk destanlar›nda, halk hikâyelerinde
kahramanlar genellikle gurbete ç›kmaktad›r. Destanlarda kahraman savaﬂ için,
ganimet için, halk› için ak›nlara ç›kmakta iken halk hikâyelerinde sevgilisine
kavuﬂma amac›yla ç›kmaktad›r (Duymaz 1996, Sakao¤lu 1996, Duymaz 2001,
Köse 1997). Masallarda ise gurbete fantastik yolculuklar yap›lmaktad›r. Türk
kültürü için önemli bir mefhum olan
gurbet sadece bu türlere de¤il, halk ﬂiirine, atasözlerine, deyimlere, karg›ﬂlara
vb. ad›n› burada zikredemedi¤imiz türlere de konu olmuﬂtur (Özalp 1960). Bu
ﬂekilde kültürü oluﬂturan temel dinamiklere dayal›, toplumun hemen her
katman›n› kuﬂatm›ﬂ olan gurbet duygusu dikkatle de¤erlendirilmesi gereken
bir husustur.
Atina Türküsü’nün sevilen bir türkü olmas›nda, zorla gurbete ç›kar›lan bir
Türk k›z›n› konu almas›n›n büyük pay›
vard›r. Atina Türküsü’ndeki gurbette
kalma ﬂekli çok nadir karﬂ›laﬂ›lan bir
durumdur. Türkülerde askere gidenleri,
çal›ﬂmaya gidenleri veyahut zorla birbirlerinden ayr›lm›ﬂ sevgilileri görmek
mümkündür, ancak zorla ülkesinden
baﬂka bir ülkeye götürülen bir k›za rastlamak ço¤u zaman mümkün de¤ildir.
Atina Türküsü’nü de¤erli k›lan hususlardan birisi de budur. Gurbette genellikle erkekler bulunurken, bu türküde
oldu¤u gibi, gurbete giden bir de k›z
olursa durum daha vahimdir. Türkünün
bugün kad›nlar aras›nda, k›na gecelerinde gelinleri a¤latmak için söylenmesi de
türkünün gurbet duygusunu yo¤un bir
ﬂekilde iﬂledi¤ini gösteren güzel bir ka-
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n›tt›r. Gelin olan genç k›z ve etraf›nda
bulunan kad›nlar, bu türküyü dinlediklerinde zorla Yunanistan’a götürülen,
evinden ayr› düﬂen k›z›n yerine hemen
kendilerini koymakta, bu ﬂekilde gelinleri a¤latmak için söylenmeye baﬂlanan
Atina Türküsü de kendisine yaﬂama sahas› bulmuﬂ olmaktad›r.
Milli Duygular
Türkünün teﬂekkül etti¤i dönem
Türk insan› için milli duygular›n, de¤erlerin çok daha önemli oldu¤u bir dönemdir. Bu dönemde sadece sözlü edebiyat
de¤il, yaz›l› edebiyat da milli hisleri dile
getiren, Türk insan›na moral verici edebiyat ürünleri ortaya koymuﬂtur. Yaz›l›
edebiyat bunu hem naz›m hem de nesirle gerçekleﬂtirmiﬂtir. Sözlü edebiyat›n
mal› olan Atina Türküsü’nde vatan›n›
baﬂka bir vatanla de¤iﬂtirmeyen bir
Türk k›z›n›n öyküsü anlat›l›r. Vatan hasretini dindiremeyen bir k›z›n duygular›
türküde: “Ben Atina’da durmam” ﬂeklinde belirtilmiﬂtir.
Türkünün Ödemiﬂ varyant›nda anlat›lan hikâye tamamen bizim söylemlerimizi destekler niteliktedir. Yunanl› subay k›z› babas›ndan almak istedi¤inde
babas› öncelikle karﬂ› ç›k›p daha sonra
k›z›n “Ben kendimi milletim için, ailem
için feda ederim” demesiyle raz› olmas›,
Türk k›z›n›n ne denli milli duygularla
dolu oldu¤unun bir göstergesidir. Bu konuﬂma böyle olmasa bile halk›n bu konuﬂmay› böyle anlat›lmas›, bu olay› bu
ﬂekilde bilmek, Türk k›z›n›n ﬂahs›nda
milli duygular› yaﬂamak isteminden
kaynaklanm›ﬂ olmal›d›r.
Din Farkl›l›¤›
Din ve dil farkl›l›¤›, Türk halk edebiyat›n›n konular› aras›nda di¤er konulara nazaran daha dikkat çekici bir konuma sahiptir. Baz› halk edebiyat› ürünleri dil ve din farkl›l›¤› nedeniyle bir araya gelemeyen ya da uzun u¤raﬂlar sonucu kavuﬂan sevgililerden bahsetmektehttp://www.millifolklor.com
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dir. Kerem ile Asl› hikâyesi, Ermeni K›z›
Türküsü din farkl›l›¤› eksenine oturmuﬂ
ürünlerdir. Kerem bir Keﬂiﬂin k›z›na
âﬂ›k olur, k›zla niﬂanlanmas›na ra¤men
k›z›n babas› Keﬂiﬂ, din fark› nedeniyle
k›z›n› Kerem’den kaç›r›r. Bu nedenle
âﬂ›klar› birbirinden ay›rm›ﬂ olur (Duymaz 2001: 153). Kerem ile Asl› hikâyesi
âﬂ›klar›n kavuﬂmas›na engel olan din
fark›n› çarp›c› bir ﬂekilde iﬂlemiﬂ bir hikâyemizdir. Kerem ve babas› din ve ›rk
fark›na çok fazla önem vermezken Keﬂis,
bu farkl›l›¤› ayr›l›k sebebi olarak kabul
etmiﬂtir. Kerem ile Asl›’n›n trajedisi, bir
taraf›n aﬂka bir taraf›n dine önem vermesidir (Kaplan 1996: 160). Halk hikâyelerinin yan› s›ra Türk insan›n›n din
farl›l›¤› meselesini ﬂiirle ifade etti¤i türkülerden birisi Ermeni K›z› Türküsü’dür. Bu türküde Ermeni bir k›za sevdalanan bir Türk delikanl›s› ile Ermeni
k›z›n›n din farkl›l›¤›n› konu alarak söyleﬂmeleri söz konusudur. Baﬂlang›çta:
“Dolamaç dolamaç yol eksik de¤il/Kurulu bahçemde de gül eksik de¤il/Ben gelin
olunca da elde yar eksik de¤il/Var get o¤lan var get dönmem dinine” diyen Ermeni k›z›, da sonra: “Ad›m› sorarsan da Çak›r Emine/Bu sözlerin de kâr eyledi can›ma/Allah’›n emriyle de iﬂte döndün
ben de senin dinine/Allah’›n emriyle de
gel gir koluma, iﬂte döndüm senin dinine” (Öztürk 1995: 129-130) diyerek Türk
gencinin dinini kabul eder.
Atina Türküsü’nde gördü¤ümüz din
farkl›l›¤›, yukar›da verdi¤imiz misallerden ayr› bir durum arz etmektedir. Kerem ile Asl› hikâyesi ve Ermeni K›z› Türküsü’nde erkek kahramanlar kendi dininden olmayan bir k›z› severken, bu
türküde Türk k›z› Müslüman, Yunanl›
subay baﬂka bir dindendir. Türkünün
Mu¤la varyant›nda bu durum ﬂöyle ifade
edilmiﬂtir: “Fasille vursam piﬂer mi?/Yere düﬂse piﬂer mi?/Sen Yonans›n ben
Müslüman/Bize de nikâh düﬂer mi?”
(Çal›ﬂ 2002: 136). Bu tarz bir din farkl›http://www.millifolklor.com

l›¤› nadir görülen bir husustur. Ayr›ca
Türk k›z› ve Yunanl› subay aras›nda
âﬂ›k olma gibi bir durum da söz konusu
de¤ildir; Türk k›z›, Yunanistan’a kendi
istemi d›ﬂ›nda zorla götürülmüﬂtür. Atina’dan dönerken kendi öz çocuklar›n› denize atmas›na sebep olan din farkl›l›¤›
türküdeki trajedinin ana unsurudur.
Türk k›z› maruz kalaca¤› sosyal bask›lar› bildi¤i için, farkl› bir dine ve millete
mensup Yunanl› subaydan olma çocuklar›n› denize atm›ﬂt›r.
Sonuç
Atina Türküsü, Türk-Yunan iliﬂkilerinin sözlü gelene¤e yans›m›ﬂ bir ﬂekli
olarak Anadolu’nun bat› bölümünde yayg›n olarak bilinen bir türküdür. Tarihi
bir vakaya dayal› bir türküdür, ancak bizim için türküyü de¤erli k›lan tarihi bir
belge olmas› de¤il, bir edebiyat ürünü olmas›d›r. Olay türküleri kategorisine dahil edebilece¤imiz Atina Türküsü, Kurtuluﬂ Savaﬂ› gibi Türk insan›n s›k›nt›l›
bir döneminde teﬂekkül etmiﬂ, bir Türk
k›z›n›n a¤z›ndan Anadolu insan›n›n ›st›rab›n› anlatan, Türk kültürü için önemli
say›labilecek bir halk edebiyat› ürünüdür. Gerek Yunan iﬂgali döneminde gerekse di¤er zamanlarda teﬂekkül eden
türküler aras›nda ele ald›¤› konuyla
farkl› bir konumda olan Atina Türküsü,
Yunan iﬂgali döneminde Türk k›z›n›n
kaç›r›lmas›n› iﬂleyen bir türkü olmas›
sebebiyle halk›n daha fazla ilgisini ve
dikkatini çekmiﬂ, bugün de çekmeye devam etmektedir.
“Otomobil boyand›
Atina’ya dayand›
All› pullu gelini görünce
Kâfir Yunan dayand›
Durnam durnam
Ben Atina’da durmam
Atina’n›n hamam›
‹çindedir duman›
Kimselerden ﬂüphem yok
Öldürsünler imam›
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Durnam durnam
Ben Atina’da durmam
Top zülüfler yan›mda
Tecellim var aln›mda
Çocuklar›m› sorarsan
Bal›klar›n karn›nda
Durnam durnam
Ben Atina’da durmam
Atina’n›n düzünü
Ben tutmad›m sözümü
Çocuklar›m› atarken
Yumdum iki gözümü
Durnam durnam
Ben Atina’da durmam
Yumurtan›n kulpu yok
Gözlerimde uyku yok
Çek kay›kç› kay›¤›n›
Yunan’dan korkum yok
Durnam durnam
Ben Atina’da durmam
Yumurtan›n sar›s›
Yere düﬂtü yar›s›
Ben Atina’ya gideli
Oldum Yunan kar›s›
Durnam durnam
Ben Atina’da durmam” Ödemiﬂ/‹zmir
NOTLAR
1
Derleyen: Özlem Horzum
Kaynak ﬂah›s: Behiç Galip Yavuz, Ödemiﬂ/‹zmir.
2

Derleyen: Mihrican Filiz
Kaynak ﬂah›s: Halime Bo¤a, Bigadiç/Bal›ke-

sir.
3

Manisa’dan iki varyant tespit edilmiﬂtir.
a. Manisa/Alaﬂehir varyant›:
Derleyen: Cennet Keleko¤lu
Kaynak ﬂah›s: Dudu Özdemir, Alaﬂehir/Manisa.
b. Manisa/Turgutlu varyant›:
Derleyen: Sinem Demir
Kaynak ﬂah›s: Kadriye Tütüncü, Turgutlu/Manisa.
4
Derleyen: Sevde Kayseri
Kaynak ﬁah›s: Mehmet Teke, Uﬂak.
5
Derleyen: Önder Iﬂ›k
Kaynak ﬂah›s: Bayram Iﬂ›k, Fethiye/Mu¤la.
‹zmir, Manisa, Uﬂak, Bal›kesir, Mu¤la illerinden derlenen Atina Türküsü’ne ait kasetler, Bal›kesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü Arﬂivi’nde bulunmaktad›r.
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