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 Abstract
 There are many Anatolian folk songs that are assumed to be commonly popular both in 
 Turkey and Greece, the neighbor countries. Such anonymous songs in Turkish and Greek 
 are understood to have been known by the Orthodox Greeks migrating to Greece as a 
 result of the people exchange in 1923 and made popular by the Greek musicians. Today, 
 in the refugee memorial days organized by the refugee communities in Greece, the
 traditional Anatolian songs are still played and sung in the peace and friendship concerts 
 organized by the Choir of Lausanne Exchange Refugees in Istanbul. In the course of 
 surveys and studies has been observed that the Anatolian songs have a specific and
 different significance in Greece, compared to a folk music performance in the albums of 
 the entertainment industry in Turkey, and that more than one million Greek refugees have 
 attributed a different symbolic theme to the songs for their religious and cultural ties with 
 the Anatolian geography from which they migrated, and hence they established a more 
 emotional tie with such folk songs. The Anatolian folk songs, particularly the folk song 
 Konyalı, known with its Turkish version in Greece, are observed to have been just turned 
 into a cultural form of expression for the Greeks. 

 This study aims at describing how the Anatolian songs, being popular in the refugee
 memorial days, festivals and fairs, are expressed, and their significance for the refugee 
 identity in Greece. The study was drawn up on the basis of the interviews with the choir 
 members as well as the observations during the concerts and works of the Choir of
 Lausanne Exchange Refugees (2005) founded in Istanbul and particularly the short term 
 field works in Greece from 2014 to 2017, and the interviews with a number of musicians, 
 including Muammer Ketencoğlu, Dilek Koç, Barış Bal and Vassiliki Papageorgiou. The 
 CD’s, CD catalogues, historical literature on the process of refugee, and the collected data 
 and assorted sound records compiled from the national music archives of Greece were 
 used. 

Giriş
Sosyolog Stuart Hall, ‘’kültürün topluluk üyeleri arasındaki anlamsal bir alışveriş olduğunu’’ dile 
getirmektedir (1997:2). Kültür bir anlamlar paylaşımıdır ve sosyal çevreye bağlı gelişen olayların 
yorumlanmasına bağlı olarak şekillenir. Müziği bir sembol, kültürel bir işaret olarak gören müzikoloji 
çalışmaları da her müziği kültürel bağlamında incelemektedir. Müzik, toplumun kültürel kodlarını 
barındırır ve toplumda farklı işlevlere sahiptir. Çeşitli kültürel etkinlikler çerçevesinde farklı işlevler 
kazanan müzik, toplumun birlikteliğini ve kültürel devamlılığını sağlar. Müzik bilimciler, özellikle 
halk müziğinin toplum içerisinde farklı işlevleri olduğuna dikkat çekmektedir. Alan Lomax’a göre 
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1-Bu makale, birinci yazar tarafından İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Programında tamamlanmış olan 
‘’Mübadele Sonrası Yunanistan’da İki Dilli Küçük Asya Şarkıları’’ adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak 
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‘’müziğin birinci işlevi, özellikle halk müziğinin, bir yerin ve insanlarının belirgin niteliğini anlatarak 
dinleyici için bir korunma duygusu yaratmaktır (1960:XV). Yani ortak hisleri paylaşmak amacıyla bir 
araya gelen kolektif bir topluluk adına ortak bir aidiyet hissi oluşturmasıdır (Nettl, 2015:346). Halk 
müziğinin diğer bir işlevi, ortak değerleri geçmişten geleceğe aktarabilmesi ve sürekliliği sağlaya-
bilmesidir. Bireylere bir aidiyet hissi ve bir kimlik sağlamanın yanı sıra toplumun sözleştiği, unutul-
maması gerekeni hatırlatan güçlü bir araçtır. Özellikle göç etmiş topluluklarda kimlik bilincinin ve 
vurgusunun daha belirgin olduğu ve bu bilinci sürdürebilmek için müziği bir kültürel aracı olarak 
kullandıkları görülür. 1923 Nüfus Mübadelesi’yle Yunanistan’a göç ettirilen Rumlar da dil, gelenek, 
görenek vb. açılardan çok farklı kültürel niteliklere sahipti ancak birçok Anadolu türküsünü Türkçe 
sözleriyle söylemeye devam etmişlerdir. Bugün Mübadele anma günlerinde, panayır ve festivaller-
de, popüler olan geleneksel Anadolu şarkılarının kültürel değerlerini sürdürebilmek için önemli bir 
araç haline geldiği gözlemlenmektedir.
 Araştırma, 2014-2017 yılları arasında Yunanistan’a gerçekleştirilen kısa süreli alan çalış-
maları, 2005 yılında İstanbul’da ikinci ve üçüncü kuşak mübadiller tarafından kurulan Lozan Mü-
badilleri Vakfı korosunun aktif katılımcısı olarak gözlemlenen konser ve etkinlikler, müzisyenlerle 
gerçekleştirilen görüşmeler sonucu şekillenmiştir. Mübadele sürecine ilişkin tarihi verilerden de 
yararlanılmıştır. Günümüzde internet, müzisyenle dinleyici arasında ulusaşırı sosyal bir ağ oluş-
turduğu için müzikal paylaşımların sürdürüldüğü çeşitli web sayfaları ve mübadillerin karşılıklı ile-
tişim kurduğu sohbet ortamları da gözlemlenerek netnografik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu 
makale ise, araştırmacının 2017 yılında yazmış olduğu Mübadele Sonrası Yunanistan’da İki Dil-
li Küçük Asya Şarkıları isimli yüksek lisans tezinden yararlanılarak kaleme alınmıştır. Çalışma, 
Yunanistan’da popüler olduğu gözlemlenen Konyalı türküsü2 ve mübadil3 kimliği ilişkisini inceleye-
rek Anadolu türkülerinin taşıdığı simgesel anlamı ve Rum mübadiller için önemini açıklamaktadır. 
Araştırma, mübadelenin kültürel boyutunu ele alan küçük bir örneklemdir ve Rum mübadillerin 
gündelik yaşamda dil, gelenek ve görenek gibi önemli kültürel farklılıklara sahip olduğu göz önüne 
alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Yunanistan’da Mübadele Algısı ve Mübadil Kimliği
Milliyetçiliğin alevlendiği Balkan savaşlarından (1912-1913) itibaren bağımsız Yunanistan devleti 
(1832) ve çökmek üzere olan Osmanlı İmparatorluğu arasında yaşanan yoğun savaşlardan dolayı 
zorunlu insan göçleri başlamıştır. Ulusal bir ülküyü (Megali idea)4 sürdürerek İzmir’den Anadolu’ya 
doğru ilerleyen Yunan ordusunun geri çekilmesinin ardından Türkiye (1923) ve Yunanistan devleti 
(1832) arasında Lozan Barış Antlaşması (1923)5 imzalanır. İki tarafın isteğiyle gerçekleştirilmesi 

2-Türkiye’de bestelenmiş bir halk şiiri nazım biçimi olan Anadolu türküleri, Yunanistan’da geleneksel Anadolu 
şarkıları (Mikrasiatika Tragoudi) olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma içerisinde iki terim eş anlamlı olarak 
birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.
3-Mübadil, 1923 yılında Lozan Antlaşması gereğince mübadelesi öngörülerek Anadolu ve Yunanistan 
arasında karşılıklı göç ettirilen Rum Ortodoks ve Müslüman topluluklar için kullanılan özel bir addır.
4-Megali İdea, “Büyük Ülkü, Büyük Yunanistan anlamına gelen ‘’Konstantinopolis (İstanbul) başkent olmak 
üzere, Doğu Roma İmparatorluğunu yeniden kurma ve kendi topraklarına katma fikridir’’ (Pallis, 1997:95; 
Nakracas, 2003:10).
5-1923 yılında Türk-Yunan hükümeti arasında imzalanan, İstanbullu Rum Ortodoksların ve Batı Trakya 
Müslümanlarının hariç tutulduğu bu nüfus mübadele sözleşmesinin esas metni ve tüm şartları için bkz. 
(Temel, 2014) 
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planlanan mübadele, imzalanan Mübadele sözleşmesi çerçevesinde resmileşmiştir. 18 Ekim 1912 
tarihinden sonra yurtlarını terk etmiş olanları da kapsayan antlaşma sonucunda yaklaşık 400.000 
Rumeli Müslümanının6 Yunanistan’dan Türkiye’ye, 1.200.000 Rum Ortodoksun Anadolu’dan 
Yunanistan’a göç etmek zorunda kaldığı bilinmektedir (Keyder, 2007:58; Aktar, 2007:111).
 Herkül Millas, Lozan antlaşmasından (1923) çok daha önce başlayan Rum Ortodoks göç-
lerinin üç farklı şekilde gerçekleştiğini belirtir. Ege bölgesinde yaşayan Batı Anadolu Rumları, İstik-
lal savaşının hemen sonrasında göç etmek zorunda kalır. Yaşamını yitiren veya göç eden ‘’yaklaşık 
bir milyona yakın’’ Batı Anadolulu Rum’un olabileceği belirtilmektedir (2004:12, Aktar, 2007, s.130). 
Mübadele sürecinde göç eden yaklaşık iki yüz bin kişinin çoğunluğuysa, Orta Anadolulu Rumlardır 
(Yıldırım, 2006, s.194). Karadeniz bölgesinde de hem savaş sırasında hem Mübadele sürecinde 
büyük çaplı göçler yaşanır (Millas, 2004:12). Göç eden Rum Ortodokslar, yüzyıllardır Anadolu ve 
Adalarda yaşayan, Rumca, Pontusça, Türkçe vb. farklı dilleri konuşan, önemli kültürel farklılıkları 
olan heterojen topluluklardı. Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği süresince Rum milleti7 olarak 
yaşamışlardı. Mübadelede Rum Ortodoks milleti, etnik kimlikleri göz önünde bulundurulmadan, 
yalnızca dini kimlikleri ölçüt alınarak Yunanistan’a göç ettirilmişti (Temel, 2014:102) ve ‘’o dönem bir 
milyondan fazla Ortodoks Hristiyanın Yunanistan’a yerleştirilmesiyle, Yunanistan nüfusu sadece iki 
yıl içinde yüzde yirmi beş artmıştı’’ (Hirchson, 2005: Önsöz).
 Akademik çalışmalar, bugün Türk ve Yunan mübadillerin kimlik algısında önemli farklılık-
lar olduğunu göstermektedir. Bunun en önemli nedeni, iki toplumda tarihi bir kırılmaya ve toplumsal 
değişime neden olan Mübadele’nin iki tarafa farklı boyutta yansımasıdır. Anadolu’dan Türk-Yunan 
savaşları (1919-1922) nedeniyle göç etmek zorunda kalan yaklaşık 1.200.000 Rum Ortodoks için 
‘’daima geri dönme umudu taşıyan’’ Mübadele deneyimi, Küçük Asya felaketi (katastrof) olarak 
anılır. (Hirschon, 2005:9; Balta ve Papataxiarchis, 2002:39). Araştırmalar, Rumların adaptasyon 
sürecinde Yunanlı kimliği altında daima bir Anadolulu kimliği taşıdığını ortaya koymaktadır (Ta-
ranç, 2007a:93). Hirschon (2000), Yunan mübadillerin yaşadıkları kentleri ziyaret ettiği alan araş-
tırmasında, Rumların Yunanistan’da yerleştikleri bölgelere Neokaisareia (Kayseri), Nea Smirni 
(Yeni İzmir), Nea Kallipoli (Yeni Gelibolu), Nea Sinasos (Mustafapaşa-Ürgüp, diğer adıyla Sina-
sos) gibi Anadolu şehir ve köylerinin isimlerini verdiğini, yalnızca birinci kuşağın değil, ikinci ve 
üçüncü kuşağın da ‘’Mikrasiatesler’’, yani Anadolulu olarak kendilerini yerli halktan ayırdıklarını 
belirtmektedir (2005:4). Yunanistan’da sıklıkla ideolojik fikirlerle çatışan bu Anadoluluk, mübadil-
lerin müzik kültürlerine de yansımış, aşina oldukları “Türk müziğiyle ilişkilerini hiçbir zaman ko-
parmamışlardır (Taranç, 2007:106). Lozan Mübadilleri Vakfının Mübadiller: Onlar İki Kere Yaban-
cıydılar (2015) ismiyle yayınlandığı, çoğu üçüncü ve dördüncü kuşak mübadilin sözlü anlatılarının 
yer aldığı kitapta, Hristos Nikolaidis, Mübadele’nin ardından büyük dedesi ve ninesinin taşıdığı 
geri dönme umudunu ve Anadolu ile olan kültürel bağın gücünü şu sözlerle dile getirmektedir:

6-Mübadele sürecinde daha az sayıda Girit’ten Trakya’dan Makedonya’dan Yunanca, Arnavutça, Makedonca 
konuşan Müslümanlar da Türkiye’ye göç ettirilmiştir. 
7-Millet, ‘’İslami literatürde din ile eş anlamlı olması yanında belli bir dinin mensuplarını ifade eden’’, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun devlet çatısı altında yaşayan tüm toplulukları etnik veya lisan açısından değil, din ve 
mezhep açısından tanımlayan, hukuki geçerliliğe sahip bir tanımdır (Ortaylı, 2005). Bu çalışmada yer alan 
Rum sözcüğü ise Mübadele’yle Yunanistan’a göç eden Anadolulu Ortodoks Hristiyanları tanımlamaktadır.
8-‘’1926 Yunanistan nüfus sayımına göre, Anadolu’dan 626.954, Doğu Karadeniz’den 182.169, İstanbul’dan, 
38.458 ve Doğu Trakya’dan 256.635 kişi olmak üzere toplam 1.104.216 kişi Yunanistan’a göç etmiştir’’ 
(Ağanoğlu, 2001:306). Bunun yanı sıra ‘’Yunanistan’a bir milyon Anadolu Rum’undan başka, Bulgaristan ve 
Rusya’dan 1.200.000 Rum daha gelmiştir’’ (Ağanoğlu, 2001:292).
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 Büyük dedem ve ninemden bazı hikayeler duydum. Mübadeleyle büyük zorluklarla ve de büyük 

 üzüntülerle Colaşana’dan gelmişler. (Gümüşhane’ye bağlı şimdiki Bahçelik köyü). Buraya uyum 

 sağlayabilmek için çok zorlanmışlar ve birçok sorunla karşılaşmışlar, zira yerli halk onlara hep 

 yabancı gözüyle bakarmış. Ailem, kendisine Pontuslu derdi. Buraya geldiklerinde, Pontusça,

 Yunanca ve Türkçe konuşurlarmış. Kendi aralarında da, birçok Türkçe kelimeyle karışık Pontusça 

 anlaşırlardı. Buraya geldiklerinde de mutlaka lisan problemleriyle karşılaşmışlardır. Onlardan birçok 

 geleneksel şarkı ve hikaye duydum; bazıları da onları buraya getiren gemilerle ilgiliydi. Terk ettileri 

 yerleri her zaman özlerlerdi, köylerini, evlerini. Büyük ninem 1975 yılında köyünü ziyaret etmiş ve 

 doğduğu evi bulmuştu. Orada oturan Türk aile onu büyük sevinçle karşılamış; harika bir misafirper- 

 verlik göstererek, birlikte yiyip içmişler ve çok güzel anılarla geri dönmüştü (Güvenç, 2015:190).

 Yunanistan’da bugün hala dernekler aracılığıyla nesilden nesile bir kimlik bilincinin sürdü-
ğü, bireylerin birer Küçük Asyalı, Pontuslu, Kapadokyalı olarak büyük dedelerinden kalan memleket 
bilincini taşıdığı dikkat çekmektedir. Anlatılarda özellikle ilk kuşağın Pontusça ve Rumcanın yanı 
sıra Türkçeyi bildiği, Küçük Asya’ya, savaş dönemlerine dair hikayelerin anlatıldığı, anonim Türk-
çe-Rumca şarkıların söylendiği anlaşılmaktadır. Afroditi Mazitzi isimli üçüncü kuşak mübadil, bu 
gelenekleri hala sürdürdüklerini ve Türkçe şarkılar söylemeye devam ettiklerini dile getirmektedir:

 Buraya geldiklerinde sıfırdan başlamak zorundalarmış; çocuklarını besleyecekleri yemekleri bile 

 yokmuş. Tüm mübadiller aynı durumdaymış. Farangi bir Türk köyüymüş ve de, Türkiye’den gelen 

 mübadiller buradaki Müslüman mübadillerin terk ettiği evlere yerleştirilmişler. Gelen mübadiller

 Yunanca konuşur ama memleketlileriyle Türkçe konuşurlardı. Özellikle düğün ve eğlencelerinde 

 Türkçe ve Yunanca geleneksel şarkılar söylenirdi. Bugün bizlerde derneğimizde bu gelenekleri canlı 

 tutmaya çalışıyoruz (Güvenç, 2015:128)

 Çok sayıda Küçük Asyalılar derneği ve vakfı, mübadillerin kültürel sürekliliğini sağlamak 
adına önemli çalışmalar yürütmektedir. Örneğin, Girit Heraklion’da İzmir Alaçatı’dan göç eden 
Rumların kurduğu Nea Alasaton (1982), Türkçe adıyla Yeni Alaçatılılar Derneği aktif çalışmalar 
yürütmekte, dernek bünyesinde kurulan Alaçatı Derneği Korosu (Heraklion Alatsata Association 
Choir), sık sık konserler vermektedir (Turgay, Kişisel Görüşme, 13 Nisan 2017). Görüşme gerçek-
leştirilen Yunan müzisyen Papageorgiou da mübadillerin kendi çabalarıyla yürüttüğü bu dernek 
faaliyetlerinin kültürel süreklilik açısından önemini belirtmektedir:

 Bütün Küçük Asya’dan gelenlerin dernekleri var. Nea Smirni derneği, Nea Karvali... Mesela Pontus-

 luların Yunanistan’da cok sayıda dernekleri var. Geleneksel şarkıları biliyorlar, çocuklarına danslar 

 ögretiyorlar. İzmirliler, Makedonyalılar, Kapadokyalılar, vakıf ve derneklerle kültürlerini korumaya 

 çalışıyor ve sürdürüyorlar (Papageorgiou, V. Kişisel Görüşme, 12 Kasım 2016).

 Yunanistan’da yaşayan müzisyen Barış Bal ise özellikle ana dili Türkçe olan Rumların 
kimlik bilincini sürdürebilmeleri adına Anadolu müziğinin önemine dikkat çekmektedir:

 Türk Yunan ilişkilerinden bağımsız olarak, bir kere ana dili Türkçe olan Anadolu kökenli Rumlar var. 

 Şimdiki kuşaklar Türkçe bilmese bile, benim ninem Türkçe dışında dil bilmezdi diyen çok insanla 

 karşılaştım. Dolayısıyla mübadillerin Türk müziğine ilgisi olması doğal çünkü bu ortak şarkıları kendi 

 kültürleri olarak görüyorlar (Bal, B. Kişisel Görüşme, 14 Ocak 2017).
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 Alpan, Türk ve Yunan mübadillerin yaklaşımlarını tartıştığı makalesinde, Türkiye’de mü-
badil kimliğinin toplum içerisinde yalnızca politik, ekonomik yapıya entegre olma, dernekleşme, 
vatandaşlık ve insan hakları talebinde bulunmaktan öteye geçemediğini, Yunanistan’daki gibi ‘’tarih 
ve göçmen kimliğini kayıp vatan söylemiyle bağdaştıran ulusal bir anlatı yaratılmadığını’’ belirtir 
(2012:222). Millas ise Mübadele’ye karşı devletin ve toplumun tutum farklılıklarının yanı sıra, Türk 
ve Rum mübadillerin vatan anlayışının farklılığına dikkat çekmektedir. ‘’Türkler geride bıraktıkları 
topraklara ait anıların kaydedilmesi hususunda merak sahibi olmamıştır’’ demektedir (2007:340). 
Buna karşın Rum mübadiller, hem devletin desteği hem de çok sayıda dernek, vakıf aracılığıyla 
‘’ayrılışın anısını taze tutmak, geride kalan ya da kaybolmuş bir baba ocağının ya da kasabanın 
anılarını kayıt altına almayı’’ seçmiştir (Millas, 2007:340). Türkiye’de mübadillerin 2000’li yıllarda 
başlayan folklor derleme çalışmalarına karşın Yunanistan’da Rumlara ait şarkılar, türküler, hatıra 
defterleri, her tür materyal arşivin yer aldığı, demografik kayıtların bulunduğu ilk arşiv, Mübadele’nin 
hemen sonrasında Atina’daki Küçük Asya Araştırmalar Merkezi (KAAM) tarafından oluşturulma-
ya başlanmıştır. 1930 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda KAAM çatısı altına alınmış olan 
Melpo Merlie Halk Müzik Arşivinde9, Bizans kilise müziği, halk müziği, rembetiko10 gibi tüm mü-
zik kategorilerinin tarihi belgeleri, kayıtlı materyalleri bulunmaktadır. Arşive ismini veren kurucusu 
Fransız müzikolog Melpo Merlie ve asistanları Samuel Baud-Bovy, Hubert Pernot’le birlikte, tüm 
Yunanistan’da yüzlerce şarkı derlemiştir. Bu derlemeler, sonraki yıllarda Trakya, Makedonya, Kü-
çük Asya, Kapadokya gibi coğrafi bir kategorizasyon içerisinde albümlenerek yayınlanır. Özellikle 
2000’li yıllardan itibaren yayınlanan albümlerde, Türkçe sözlü ezgilerin de yer almaya başladığı 
görülmektedir. Bu serilerden biri olan Songs of Cappadocia (2002) albümünde anadili Türkçe olan 
Rum Ortodoksların seslendirdiği, orjinal kayıtları 1930’lu yıllarda müzikolog Melpo Merlier tarafın-
dan gerçekleştirilen çok sayıda Türkçe sözlü geleneksel şarkı yer almaktadır (Bkz. Ağlama, Ben 
Atımı, Konyalı). 1960’lı yıllardan itibaren ulusal müzik okulunun kurucusu müzikolog-besteci Simon 
Karas’ın öğrencisi Domna Samiou’nun,11 mübadillerden derlenen kayıtların yer aldığı halk müziği 
arşivi de önem taşımaktadır. 1982 yılında halk müziği derneğini kuran Domna Samiou, dernekte 
gençlere halk şarkıları ve danslarının öğretildiği düzenli kurslar da yürütür (Ketencoğlu, 1996). Rum 
Ortodokslara ait çok sayıda Rumca sözlü şarkının yer aldığı Anadolu Şarkıları derlemesi ise 1992 
yılında tek CD olarak yayımlanmıştır.
 Geleneksel Türkçe ve Rumca şarkılar, günümüzde de oldukça popülerdir. Mübadillerin 
yanı sıra Yunan toplumunda da Anadolu müziğine ve Türkçe şarkılara olan ilgi, belirgin olarak 
gözlenebilmektedir. Anadolu müziğine karşı gelişen bu alakanın, devletin kültür politikası ve mü-
badillerin kimlik algısından kaynaklandığı söylenebilir ancak bir başka önemli etmen, mübadillerin 
toplumda yarattığı kültürel etkinin boyutudur. ‘’Yunanistan’a yeni yerleşen mübadillerin ülke üzerin-
deki sayısal ve sosyal etkisi, Türkiye’ye gelenlerin yarattığı etkiden çok daha büyüktür’’ ve bu etki, 
en çok kültür, edebiyat ve müzik alanlarında belirgin şekilde görülmektedir (Keyder, 2007:59-60). 
Yunan geleneksel müziğinde özgün bir repertuvar olarak yer etmiş olan Anadolu müziği, ülkede-
ki popüler müziğin son yüzyıl içerisindeki gelişimini de büyük ölçüde etkilemiştir. 1920’li yıllardan 
itibaren çok sayıda mübadilin plaklara kaydettiği türkülerin Yunanca versiyonları, bugün toplumun 

9-Arşiv sitesi: (Url-3)
10-Geleneksel şehir müziği (Yunanca)
11-Ailesi İzmir Bayındır’dan göç etmiş, 1929 Atina doğumlu bir Rum mübadilidir
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geleneksel kabul ettiği popüler Rembetiko ve Laiko12 repertuvarında yer almaktadır. Özellikle 1960’lı 
yıllardan itibaren Stelios Kazantzidis13, Hani Benim Elli Dirhem Pastırmam (Konyalı), İndim Ha-
vuz Başına, Pınarda Buldum Seni, Hamsi Koydum Tavaya, Oğlan Oğlan, Pencereden Ay Doğdu 
(Ali’m), Çadırımın Üstüne Şıp Dedi Damladı (Rampi Rampi) gibi çok sayıda geleneksel Türkçe şar-
kıya popülerlik kazandırmıştır. Bugün, Mısırlılar için Umm Kulthum nasıl büyük bir öneme sahipse, 
Kazantzidis’in de Yunanlılar için aynı öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Keridis, 2009:94). Genç 
kuşak Yunan müzisyenler için Kazantzidis’in, Yunan popüler müziğinde Anadoluluğu vurgulanan 
önemli şarkıcılardan biri olması ise dikkat çekicidir.
 Günümüzde iki toplumun Mübadele’yle ilişkilendirdiği geleneksel Anadolu müziğine olan 
ilginin Yunan toplumunda belirgin olduğu, Lozan Mübadilleri Vakfı korosunun izlenimlerinden 
de anlaşılmaktadır. Görüşme gerçekleştirilen koro üyeleri, sık sık konser daveti üzerine gittikleri 
Yunanistan’da, geleneksel Anadolu müziğinin oldukça popüler olduğunu gözlemlemiştir:

 Yunanistan’daki gençler, bugün genelde pop dinliyorlar ama mesela Girit Yanya’ya gittik; bütün 

 gençleri Rembetiko biliyor ve söylüyor. Selanik gibi değil. 17 yasında genç bir kız seyretmiştik 

 tavernada, zeybekiko oynadı, rembetiko şarkıları söyledi. Mesela çok enteresan, çok hoşuma 

 gitmişti. Coğrafi olarak Mübadele’nin de etkisi farklı yansımış şehirlere tabi…Bölgeden bölgeye 

 müziğe etkileri de değişmekte. Mesela Langaza (Selanik) gibi yerler daha çok etkilenmiş. Köylerde, 

 küçük kırsal bölgelerde mübadiller müzik kültürlerini hala sürdürüyorlar (Buyan, A. Kişisel Görüşme, 

 17 Ocak 2017). 

 Yunanistan’daki konserler daha farklı ve duygulu geçiyor. Ortak şarkılar söylenmeye  başladığında

 alkış kopuyor.. Her konserde öyle ilgi görüyoruz ki, yaşanan hiçbir şeyi unutamıyorum. Orda 

 tanıştığım bir çok kişiyle hala görüşüyorum, iletişimimiz var. Sonuçta bu insanlar göç etmiş ve orada 

 da şarkılarını seslendirmişler. Ancak, biz de bu şarkılarla büyüdük. Drama Köprüsü’nü bilirsin; benim 

 dedemin en sevdiği türküydü. Çocukluğumda hep bunu duydum, hep bunlarla büyüdüm (Meriçoğlu, 

 G. Kişisel Görüşme, 25 Ocak 2017). 

 Yunanistan’daki konserlerin duyguları bambaşka. Her konserde, bir eş dost buluyor bizi. Tanımayan 

 insanlar bize sarılıp sevgi gösteriyorlar. O zaman, biz yaptığımız görevi anlıyoruz. Biz gördük ki her 

 iki dil aynı, duygu aynı, insanları aynı şarkıda buluşturmak çok mümkün. Zaten Türkçe söylediğimizde 

 Yunanistan’da anlaşılıyor, Yunanca söylediğimizde de burda anlaşılıyor (Oltulu, E. Kişisel Görüşme, 

 25 Ekim 2016).

 Bu araştırmanın aşamalarından birini oluşturan Lozan Mübadilleri Vakfı korosundaki de-
neyimler, kişilerle yapılan görüşmeler ve literatür taramaları sırasında da, Türk mübadillerin kültürel 
kimlik vurgusunun Yunan toplumundaki kadar belirgin olmadığı, son yıllarda artan kültürel faali-
yetlerin, Türk ve Yunan toplumu arasında bir dostluk köprüsü kurmak gibi sembolik bir amaç taşı-
dığı gözlemlenmiştir. Yunanistan’dan gelen Müslümanların yaşadığı Mübadele deneyimi, toplum 
içerisinde daha ılımlı tartışmalarla hatırlanmaktadır. O dönem Kurtuluş savaşından çıkan Türkiye 
için savaşın ardından kazanılan zaferin önemi, yaşanan kayıp ve göçlerin göz ardı edilmesiyle 

12-Popüler Yunan müziği (Yunanca)
13-Ailesi Türk Yunan Nüfus Mübadelesi sürecinde Karadeniz’den göç eden Stelios Kazantzidis, 29 Ağustos 
1931’de Atina yakınlarındaki Nea İonia’da doğmuş ve 1976’ya kadar albüm çalışmalarını sürdürmüştür
(Buhayer, 18 Eylül 2001).
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sonuçlanmış olabilir. Yakın zamana kadar mübadillerin kültürlerini korumak adına bir örgütlenme 
içine girmedikleri de görülmektedir. Türkiye’deki bu duruma karşın, Yunanistan’da politikanın da 
desteklemeye başladığı Anadolu müziğine olan ilginin, 2000’li yıllarda da sürdüğü, hem Yunan po-
püler müziğinde, hem de Rum mübadillerin kurumsal olarak yürüttüğü çalışmalarda görülmektedir.

Kültürel Kimlik ve Müzik İlişkisi Bağlamında Yunanistan’da Mübadil Kimliği ve
Anadolu Türküleri
Bu etnomüzikolojik çalışmanın kuramsal temelini oluşturan kültürel kimlik ve toplum ilişkisi nasıl 
incelenmektedir? Kimlik, felsefe ve psikoloji çalışmalarında insanın kim olduğuna, yani benliğine 
tekabül eden bir kavramdır. Özellikle günümüzde sosyoloji, antropoloji ve etnomüzikoloji gibi kül-
türel çalışmaların disiplinlerarası araştırmalarda başvurduğu önemli bir kuramsal yaklaşım haline 
gelmiştir. Kimlik, bir bireyin ve topluluğun kendini bir olgu veya sosyal bir yapıyla ilişkilendirmesi 
ve aidiyet hissetmesiyle birlikte gelişir. Birey ve toplum arasında bir tür uzlaşma alanı olarak da 
görülebilecek herhangi bireysel veya kolektif kimlik oluşumu, sosyal bir süreç içerisinde, ‘’ortak 
aidiyetin bilince çıkarılması’’ sonucu gerçekleşir (Assmann, 2015:143). Kültürel kimlik ise bir ‘’kültüre 
katılımının bilince çıkarılması ya da o kültüre ait olduğunun ilan edilmesi’’ ile ortaya çıkar (Assmann, 
2015:143). 
 Din, dil, gelenek, görenek, ortak soy inancı ve vatan gibi değerlerin her biri kültürel açıdan 
bir topluluğu temsil edebilir ve sosyal araştırmalar, kültürel kimliği oluşturan bu özelliklerin zamanla 
değişebildiği ve doğası gereği yeniden inşa edilebildiğini göstermektedir. Smith’e göre:

 Bir etnik gruba aidiyet, öznenin özgül durumuna göre değişiklik gösteren, zorunlu olarak gelip geçici 

 ve kararsız tutum, algı ve duygularla ilgili bir meseledir. Bireyin durumu değiştiğinde grup ayniyeti 

 de değişecektir; ya da en azından bireyin bağlı kaldığı pek çok kimlik ve söylemin o birey açısından 

 önemleri farklı dönem ve durumlara göre değişiklik gösterecektir (1994:41).

 Örneğin, bugün Yunan vatandaşı olan Karamanlı Rum Ortodokslar, Anadolu’dan göç 
eden diğer Rumlar gibi Ortodoks Hristiyan olmalarına rağmen ana dilleri Türkçeydi. Ancak zamanla 
üçüncü, dördüncü kuşak, eğitim dili olması nedeniyle Yunan dili ve kültürünü benimsemiştir.
 Bir topluluk kültürel açıdan kendini farklı özelliklerle tanımlayabilir ve bu tanım göç gibi 
önemli bir coğrafi değişiklikte çevreye, sosyalizasyon sürecine bağlı olarak değişim gösterebilir 
(Morley&Robins, 1997:74). Yaşanan bu değişim, bireyin farklı zamanlarda birden çok gruba aidiye-
tinin oluşmasına da yol açabilir. Örneğin Kurtişoğlu, iç içe geçen bu kimlik tanımlamaları içerisinde 
göçmenler için vatan duygusunu neyin belirlediğini araştırmış ve İstanbul’daki Boşnak göçmenleri 
üzerine yürüttüğü araştırmalarında, onlar için vatan kavramını ‘’doğduğu, yetiştiği topraklardan öte 
din, bayrak, kan, toprak, özellikle uğruna mücadele verilmiş toprak gibi sembollerle elle tutula-
mayan, belirsiz ve nesnel olmayan milliyetçi kavramlar, ortak müzikal değerler, tarihi ortaklıkların 
oluşturduğu’’ sonucuna varmıştır (2016:1). Bu çalışmanın odak noktası olan Yunan vatandaşı Rum 
mübadiller içinse din, vatan, gelenek ve göreneklerin kültürel kimliklerini tanımlayan en önemli özel-
likler olduğu görülür. Özellikle Mübadele’den sonra Anadolu’dan göç etmiş olan Rum Ortodoks 
nüfusun, konuştuğu dil, sahip olduğu kültürel nitelikler büyük farklılık gösterirken, onları ulus çatısı 
altında bir arada tutan en önemli unsur, Anadolu’nun temel alındığı Ortodoks kilisesi ve milliyetçili-
ğin etkisinde gelişen Helen kültürüne bağlılık olmuştur (Stelaku, 2007:287). Kendilerini Anadolulu 
Rum Ortodoks olarak tanımlayan mübadiller için bugün türkülerin de Anadolu’yla olan kültürel bağı 
temsil ettiği anlaşılmaktadır.
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 Peki, geleneksel müzik bir göçmen için ne ifade edebilir? Müzik, toplumun karakterini 
ortaya koyan metaforik bir anlama sahiptir. Sosyal bir organizasyon olarak topluluğun düzenli pra-
tikleri ve ihtiyaçları sonucu şekillenir, farklı performans pratikleri içerisinde farklı işlevlere sahip 
olabilir. Hegemonik bir toplumda, bir ulus devlet çatısı altında yaşayan çeşitli etnik gruplar, politika 
karşıtı görüşlerini kültür aracılığıyla kabul ettirebilmek adına, geleneksel müziklerindeki farklılıkla-
rı bir ifade aracı olarak kullanabilmektedir (Bohlman, 1988:92). Özellikle halk müziği, bir toplulu-
ğun, etnik bir grubun karakterini, ortak değerlerini ve tarihini temsil eden bir sembole dönüşebilir. 
Örneğin, etnik kökeni vurgulayan dil, enstrüman, müzikal yapı gibi tercihlerle özgün bir müziğe 
ve repertuvara sahip olma fikri, grubun kültürel kimliğini temsil etmesi açısından önemlidir (Nettl, 
2015:409-411). Ancak ulus çatısı altında yaşayan etnik toplulukların kültürel farklılığını müzik üze-
rinden yansıtması, değişmez kabul edilen ulusal değerlerle bir çatışma unsuru haline de gelebil-
mektedir. 1923 Nüfus Mübadele’siyle Yunanistan’a göç eden Rumların da adaptasyon sürecinde 
kültürel farklılıklarının yerli halkın ortak değerleriyle çatışma unsuru haline geldiği, mübadil, toplum 
ve milli ideoloji üçgeninde bazı tezatlıklar ve anlaşmazlıklar yaşandığı görülmektedir. Dil ve kültür 
ekseninde gelişen entegrasyon politikaları içerisinde, Anadolulu olmanın getirdiği uyum sorunları 
bir yana, toplumsal baskıyı hisseden topluluğun özellikle ana dili Türkçe olan Rumlar olduğu an-
laşılmaktadır. Millas, özellikle ‘’Karamanlıların15 varlığının uzun süre yok sayıldığı, kültürel miras-
larının yaşatılması için hiçbir çaba sarf edilmediğini’’ belirtir (2008:107). Gündelik yaşamlarında 
kültürel olarak da toplumdan izole oldukları görülür. Öyle ki, Nevşehirli Rum mübadil Aleko, ‘’Türkçe 
konuşmaları, Zeybek türküleri söylemeleri ve saz çalmalarının yasaklandığını’’ dile getirmektedir 
(Yalçın, 1998:301). Yapılan araştırmalar sırasında, tarihi kaynaklar ve görüşmecilerin anlatılarında 
da, Mübadele’den sonra özellikle anadili Türkçe olan Rumların kültürel anlamda daha fazla baskı 
içerisinde kaldığı anlaşılmaktadır. The Guardian of Hellenism isimli albümün kitapçığında, özellikle 
Kapadokya bölgesinden göç eden Rumların özünde Helenik bir kültüre sahip oldukları, Türklerin 
Anadolu’ya yerleştikten sonra bölgede yaşayan bu topluluğun zamanla asimile olduğu ileri sürül-
mektedir (2010:24). Yunanistan’a göç ettikten sonra yeni yurtlarına alışmaya çalışan, bu süreçte 
dışlanan ve toplumdan soyutlanan Rum Ortodoksların geleneksel Anadolu şarkılarında yer alan 
Türkçe sözlerin tamamen başarılamamış olsa da zamanla Yunancayla yer değiştirdiği, topluluğun 
halk danslarını standart hale getirerek ulusal bir seviyeye taşıyabildikleri anlatılmaktadır. Buna rağ-
men bir yandan da kültürlerini yaşatmak adına her yıl düzenlenen, Türkçe şarkılar söyledikleri ve 
danslarını sergiledikleri anma günlerinden söz edilmektedir (2010:26).
 Let Jasmine Rain Down: Song and Remembrance Among Syrian Jews isimli çalışmasıyla 
müzik ve bellek konusunu etnomüzikolojik alana taşıyan Kay Kaufman Shelemay, bireylerin anı-
larla bağlantılı bir geçmişle ilişkisi olan şarkılara uzun süreli bellekte bilinçli bir şekilde yer verdiği-
ni, geleneksel şarkıların söylendiği anma amaçlı ritüellerin yarattığı tekrarların, topluluğun kültürel 
sürekliliği ve kimliği açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır (1998:204). Shelemay’in bir göç 
topluluğu olan Suriyeli Yahudiler ve geleneksel şarkıları üzerine yaptığı bu çalışma, Yunanistan’da 
Rum mübadillerin kültürel değerlerini başka bir coğrafyada, farklı bağlamlarda bir ritüele dönüştü-
rerek yaşatma çabasını, Anadolu şarkılarının mübadiller için sembolik önemini anlayabilmemizi 

15-Yunanistan’da Karamanlides olarak bilinen Karamanlı Rumları, geçmişte Osmanlı İmparatorluğunun 
Konya vilayetinde yaşayan, Karamanlıca adı verilen, Grek alfabesi kullanılarak yazılan bir Türkçeyi konuşan 
Rum Ortodokslardır (Smith, 2002:47; Nakracas, 2003:166).
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sağlayabilir. Göç ettikleri zaman gelenek-görenek ve dilleri açısından farklı kültürel özellikler taşı-
yan Rumlar, ana dilleri Türkçe olsun veya olmasın, birçok Anadolu türküsünü, Türkçe söylemeye 
devam etmiştir. 1980’li yıllardan itibaren toplumların sosyal bilim çalışmalarına konu olan kimlik 
arayışıyla eş zamanlı olarak ‘’Yunanistan’da Anadolu ile yeniden iletişim kurmaya duyulan bir ar-
zunun -ki bu Türkiye ile devlet olarak diyalog kurma amacı taşımaz- Yunan müziğinde beliren bir 
geleneksel müzik uyanışıyla paralellik gösterdiği’’ (Samson, 2013:75), bu süreçte Türk müziğine bir 
ilginin başladığı, 2000’li yıllardan itibaren genç müzisyenlerin kaydettiği world music ve pop etiketli 
albümlerde Türkçe Anadolu şarkılarına sıklıkla yer verildiği görülür (Samson, 2013, Tragaki, 2007; 
Kallimopoulou, 2009). Kallimopoulou, şehirlerde yaşayan Anadolu kökenli Rumların bu ilgiye öncü-
lük ettiğinden bahsetmektedir (2009:32). Bugün, Rumların Anadolu’yla yeniden bağ kurma fikrinin 
ne kadar hayali, elle tutulmayan boyutlara ulaştığı gözlemlenebilir. Yalnızca kurumsal çalışmalar ve 
düzenlenen etkinlikler değil, facebook, instagram, youtube ve çeşitli mübadil forumlarının yer aldığı 
sosyal medya ağlarında, geleneksel şarkıların, antika eşyalar, giysiler, eski bir ev ve kilise resmi 
gibi çok sayıda paylaşımın olduğu, yüz yıl öncesine ait bir Anadolu’yu yaşatma çabasını sürdürdük-
leri dikkat çekmektedir.

Mübadil Rumların Kültürel Simgesi: Konyalı Türküsü
Geçmişte yaşanan kültürel baskının belirgin biçimde azaldığı ve politikanın da desteklediği 
Yunanistan’da, Anadolu Rumları için geçmişe duyulan özlemi, kültürel anlamda kendini ifade etme 
isteğini üçüncü kuşak mübadillerin hala sürdürdüğü görülmektedir. Kaisareia Mitropolitleri adlı 
1896 basımı Karamanlıca kitapta kendilerini ‘’Gerçi Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz, 
ne Türkçe yazar okuruz ne de Rumca söyleriz, öyle bir mahludi hatt-ı tarikatimiz vardır, hurufumuz 
Yunanice, Türkçe meram eyleriz’’ (Balta, 2014:117) dörtlüğüyle tanımlayan, çoğu Türkçe bilmeyen 
üçüncü ve dördüncü kuşak Karamanlılar, gündelik yaşamda geleneksel şarkılarını Türkçe ses-
lendirmeye devam etmektedir. Öğer, Yunanistan’da gerçekleştirdiği alan çalışmalarında, özellikle 
Mustafapaşa’dan Yeni Sinanos’a göç eden Ürgüplü Rumlar arasında Türkçe seslendirilen Ben 
Atımı ve Ağlama türküsünün oldukça popüler olduğunu gözlemlemiştir (2010:34). Her yıl Karamanlı 
ve Bafralı16 Rumların bir araya geldiği anma etkinliklerine katılan müzisyen Dilek Koç, mübadillerin 
Anadolu kültürüne olan bağlılığını sürdürdüğünü, özellikle 2000’li yıllardan itibaren genç jenerasyo-
nun Türkçe kurslara ve Türk müziğine ilgisinin arttığını belirtmiştir:

 Rum mübadiller kültürlerine hala çok bağlılar. İskeçe’de Küçük Asyalılar derneğine her sene çağırırlar. 
 Bir haftalık konserin üç gününe katılırım, nasıl benim sayemde dedelerinin türkülerini tekrar benden 
 dinlediklerini, benimle ağladıklarını, benimle güldüklerini gördüm. ‘’Bizim dedelerimiz Türkçe şarkı 
 söylüyorlardı. Biz de Türkçe şarkı söylemeye devam edeceğiz’’ diyerek dillerin bir suçu olmadığını, 
 dedelerinin Türkçe söylediğini kendileri de ifade etmeye başladılar. Bugün üçüncü kuşakta Türkçe 
 bilen oranı az ve 2000’lerde Türkçe bilen nesil daha gençti ancak şimdi onların çocukları takip 
 ediyorlar. Müziğe ve Türkçe kurslarına çok büyük ilgi var ve bugünkü politik yapı, bu ilgiye daha 
 ılımlı. Ekonomik anlamda sıkıntı var ama sosyal anlamda bugün destek veren bir politika var. (Koç, 
 D. Kişisel Görüşme, 15 Ekim 2016).17

16-Mübadele sürecinde Samsun Bafra’dan da ana dili Türkçe olan Rumların Yunanistan’a göç ettiği bilinme-
ktedir (Nakracas, 2003:214).
17-Yunanistan’da yaşayan müzisyen Dilek Koç, Yunanistan’ın önemli müzisyenleriyle çok sayıda konser 
verir. Sevdalım Aman (2010) albümünü Yunan şarkıcı Glykeria ile birlikte kaydeder. Albümlerinde Konyalı, 
Çanakkale Türküsü, İndim Havuz Başına, Şu Sille’den, Oğlan Oğlan gibi özellikle Rum mübadillerin bildiği 
Anadolu türkülerine yer vermektedir. 
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 Rum Ortodoks nüfusun kültürel farklılıklarına rağmen onları bir arada tutan en önemli 
özellik, Anadolu’nun temel alındığı Ortodoks kilisesine ve Anadolu kültürüne bağlılıklarıdır.19 Özel-
likle Orta Anadolu’dan göç eden Rum Ortodoksların yaşamış olduğu Kapadokya, Yunan halk şar-
kılarının doğduğu, en eski Ortodoks kiliselerinin yer aldığı bir coğrafyadır. Her yıl ikinci, üçüncü ve 
dördüncü nesil Kapadokyalı Rumun bir araya geldiği, Küçük Asya geleneklerinin yaşatılmaya ça-
lışıldığı Gavustima günlerinde söylenen Konyalı türküsünün, vatan toprağı sayılan Kapadokya’yla 
özdeşleşen sembolik bir anlam taşıdığı görülmektedir. Karamanlı Rumlar hakkında kaleme alı-
nan, Gerçi Rum isek de, Rumca Bilmez Türkçe Söyleriz isimli kitapta, Mübadele’nin ardından 
Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen birinci ve ikinci kuşak mübadillerin, aynı mahallede yaşadığı, 
farklı dillerin bir arada konuşulduğu, farklı gelenek ve göreneklerin paylaşıldığı yeni bir yaşam ala-
nının oluştuğundan söz edilmektedir. Rumların Konyalı (Pastırma) türküsünü bir arada söyledikleri 
bu mahallelerde kültürel çeşitliliğin benimsenmiş olduğu, kitabın anlatılarına da yansımaktadır:

 İhtiyarlar hiçbir zaman Yunanca öğrenmediklerine göre, ana-babalarımızın kendi anababalarıyla 

 Türkçe konuşmaları da doğaldı. Aynı şekilde bizim de yazları dondurma da satan Türkdilli yaşlı 

 yoğurtçudan alışveriş edebilmek için birkaç sayı, büyüklerimizin panayırlarda kaşıklarla oynadığı 

 oyunları -özellikle “pastırmalı” türküsünün oyununu belirli bazı deyişler ve birkaç Türkçe kelime 

 bilmemiz de olağandı. Karamanlıca ve Pontusça “kalanda”lar da öğrendik, çünkü kapı kapı

 dolaştığımızda ancak onları söyleyerek dolgun bahşiş ve ikramlar alabiliyorduk (Balta, 2014:5). 

 (Şekil-1)

 Anadolu, yüz yıllardır farklı etnik toplulukların iç içe yaşadığı, kültürel etkileşim içerisinde 
bulunduğu bir coğrafyadır. Bu coğrafyada, Mübadele’den önce İç Anadolu’nun güneyinde, bugün-
kü Kayseri, Niğde, Nevşehir, Antalya, Konya, Aksaray, Karaman şehirlerinde, Türklerle aynı köyler-

18-Paradosiakoi Xoroi kai Tragoudia tis Mpafras Ioanninon (2001) CD’sinde yer alan bir fotoğraf
19-Yunanistan’da romantik milliyetçilerin dile getirdiği Yunanlılık imgesinin Rum Ortodoks kilisesinin merkezi 
konumunda olan, Bizans ve antik dönem uygarlıklarının coğrafyası Anadolu’dan (İstanbul), Avrupa’ya uzanan 
öz, katışıksız bir ulusal tarih fikriyle ilişkilendirilmiş olması, müzikte belirgin olarak görülen bu Anadolu vurgu-
sunu güçlendirmektedir.

Şekil-1: Bir Mübadil Köyü18
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de yaşamış olan Karamanlı Rumlar (Öğer, 2012) için göç ettikleri Kapadokya coğrafyası20 kültürel 
açıdan büyük önem taşımaktadır. Her yıl ‘’Kapadokya bölgesinden göç eden mübadillerin kurduğu 
24 dernek, Gavustima (Kavuşma) adını verdikleri etkinlikle Yunanistan’ın farklı bir şehrinde bir 
araya gelmektedir’’ (Öğer, 2013). Bu etkinliklerde seslendirilen Kapadokya halk şarkıları ve oyunla-
rının ‘’mübadillerin kültürel kimliğini korumalarında ve kendilerinden sonraki kuşaklara aktarımında 
büyük bir paya sahip olduğu’’ görülmektedir (Öğer, 2012:34). Dilek Koç her sene katıldığı mübadil 
etkinliklerinde söylenen Türkçe şarkıların popülerliğini şu sözlerle dile getirmektedir:

 Yunanistan’da yüzlerce dernek var. Her sene geceler düzenlerler, bir bölgenin, kentin hatta köylerin 

 bile dernekleri var. Kültürlerini, danslarını, müziklerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Göçen Rumların 

 büyük bir kısmı hem Türkçe hem Rumca, bir kısmı da sadece Türkçe konuşuyordu. Özellikle

 Kapadokyalı Rumlar, Bafra’dan göçenler sadece Türkçe biliyorlardı. İşte bu gecelerde ya da

 konserlerde, bazen benden Konyalı türküsünü on kez istiyorlardı. Kapadokyalıların milli marşı gibi 

 bir şey bu türkü. Şu Sille’den Gece Geçtim türküsünü benimle beraber söylüyorlardı. ‘’İndim Havuz 

 Başına’’ türküsünü istiyorlardı (akt. Karahan, K, 2011: Röportaj).

 1960’lı yıllarda Stelios Kazantzidis’in seslendirdiği, Türkçe versiyonuyla popülerlik kaza-
nan Konyalı21 türküsü, Rum mübadillerin geleneksel kutlamalarında seslendirdikleri, her yıl anma 
gecelerinde duyulabilecek geleneksel bir ezgidir.22 Konyalı ezgisi bu özel günlerde, geleneksel kı-
yafetler içerisinde sergilenen, İç Anadolu’nun karakteristik bir oyunu olan kaşık oyununa (Xoros 
ton Koutalion) ve mendille yapılan karşılıklı oyunlara (Xoros ton Mantilion) da eşlik etmektedir. 
(Şekil-2, Şekil-3) On bini aşan arşiv kayıtları içerisinden seçilerek yayınlanan ve Helenik Müzik Ar-
şivi Topluluğu tarafından kaydedilen The Guardian Of Hellenism isimli seri albümlerin dördüncüsü, 
Kapadokya bölgesi (Pontos, Kappadocia) şarkılarına şarkılarına yer vermektedir.
 Albümün kitapçığında, Konyalı ezgisinin her Kapadokyalının duyduğu anda karşı koya-
mayacağı sembolik bir anlamı olduğundan söz edilmektedir (2010:28). Yunanistan’da Pastırma 
adıyla da bilinen Konyalı, 2000’li yıllardan itibaren yayınlanan birçok albümde de yer almaktadır. 
2001 yılında Bafralı Rumlardan derlenmiş şarkılardan oluşan Paradosiakoi Xoroi kai Tragoudia tis 
Mpafras Ioanninon (Yanya’nın Bafra’sından Geleneksel Şarkı ve Danslar) albümünde ve Niğde’nin 
Çarıklı köyünden göç eden Karamanlı Rumlardan derlenen Apoixoi Tis Kappadokias (2005) 
(Kapadokya’dan Yankılar) isimli albümde, Türkçe sözlü versiyonları bulunmaktadır. (Şekil-4) 1984 
yılında Domna Samiou’nun da kaydettiği Konyalı ezgisi, Kapadokya (Konya) bölgesine ait, sözsüz 
bir dans ezgisi olarak Mikrasiatika Tragoudia (1992) (Küçük Asya’dan Şarkılar) isimli albümde de 
yer almaktadır.

20-Kapadokya bölgesi, bugün bizim bildiğimiz Kayseri, Aksaray, Niğde’yi içine alan üç şehri tanımlamaktadır 
ancak eski zamanlarda Karadeniz kıyılarına kadar olan coğrafi alanın tamamı Kapadokya olarak 
tanımlanmaktadır (Hunt, 2002:70). Bu nedenle bazı derleme albümlerde Kapadokya - Pontus ifadesi görül-
ebilmektedir.
21-İç Anadolu bölgesinin geleneksel kaşık oyunlarına eşlik eden Konyalı türküsü, 1945 yılında Muzaffer 
Sarısözen tarafından notaya alınmıştır ve TRT repertuvarında yer almaktadır (Repertuvar no: 1094).
22-Kıbrıs Türkleri ve Rumları arasında da Anadolu türküsü olarak bilinmekte, düğün, kutlama vb. özel 
günlerde, Türkçe ve Rumca iki dilde de seslendirilmektedir (Tsangaridou, E., 2015:4; Öznur, 2012: s.2616). 
Ayrıca, Trakya bölgesinde Laisios isimli geleneksel bir dansa eşlik eden, sözsüz bir versiyonu bulunmaktadır 
(Ketencoğlu, Kişisel Görüşme, 22 Haziran 2017).
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Şekil-2: Kaşık Oyunu oynayan iki Rum Ortodoks kadını (Url-1)

Şekil-3: Kapadokyalı Rum mübadillerin kavuşma
günlerinde oynadıkları kaşık oyunu (Url-2)
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 Bafralı Rumlara ait “Paradosiakoi Xoroi kai Tragoudia tis Mpafras Ioanninon” (2001) albü-
münde yer alan Konyalı şarkısının Türkçe sözleri:

 Aniata penim eli direm pastourma pastourma
 Konyalidan pashasina pastourma giar giar (yar yar)
 Konyalim giorou (yörü)23

  
 Niğde Çarıklı köyü Rumlarından derlenen Konyalı türküsünün sözleri: 24

 O, ha’llı (hani elli) direm bastırmam bastırmam?
 Gonyalı’dan başkasına bastırmam.
 Yöri, yöri, yöri, yöri
 Yöri, yöri, yöri,
 Aslan, yavrum, yöri!
 Aldı getti gızı,
 Vermediler bizi.

 O’ halı direm yirakım, yirakım?
 İçerim, içerim, getmez merhım.
 Yöri, yöri, yöri,
 Yöri, yöri, yöri, Aslan, yarum, yöri!
 Aldı getti gızı,
 Vermediler bizi.

 O ha’llı direm yogurdum, yorgurdum?
 Gonyalı’dan ben bir oglan dogurdum
 Vay, vay, Gonyalım, yöri,
 Yöri, yavrum, yöri, 
 Aslan, yavrum, yöri!
 Aldattılar seni,
 Vermediler beni.

 Yüksek minareden attım kendimi,
 Çok aradım, bulamadım dehgimi.
 Vay, vay, Gonyalım yöri.
 Yöri, yavrum, yöri,
 Aslan, yavrum, yöri!
 Aldattılar seni,
 Vermediler beni

23-Bafralı Rumlar tarafından seslendirilen Konyalı türküsünün sözleri, Paradosiakoi Xoroi kai Tragoudia tis 
Mpafras Ioanninon (2001) albümünden Latin Alfabesine çevrilerek yazılmıştır.
24-Konyalı: Thanasis Papanikolau ve Giorgos Xatzimixelakis (2005) tarafından Niğde Çarıklı Köyü 
Rumlarından derlenen Konyalı ezgisinin sözleri
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Şekil-4: Thanasis Papanikolau ve Giorgos Xatzimixelakis tarafından Niğde Çarıklı köyü 
Rumlarından derlenen Konyalı türküsünün notası (Papanikolau ve Xatzimixelakis, 2005)
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 Orta Anadolu ve Karadeniz’den göç ettiklerinde kültürel farklılıklara sahip olan Rumlar, 
hala anma günlerinde, kutlamalarında bir mübadil olmanın, bir Yunan, bir Ortodoks Rum kimliği 
taşımanın yanı sıra Pontuslu, Kapadokyalı olmanın kültürel farklılığını müzik icralarına da yansıta-
bilmektedir. Karamanlı ve Bafralı Rumların, Konyalı türküsünün geleneksel kabul edilen Yunanca 
versiyonları bulunmasına rağmen Türkçe versiyonunu tercih etmesi, türkünün icrasında İç Anadolu 
Türkçesinde görülen k’nin g, ü’nün ö harfine dönüşen karakteristik ağız özelliklerinin sürdürülmesi 
de oldukça ilgi çekicidir. Canlı icralarda def, kaşık gibi İç Anadolu’da yaygın olan, bölgeye özgü 
enstrümanları kullanılmakta, albüm kayıtlarında ise kanun, keman, santur, lavta gibi Yunanistan’da 
yaygın enstrümanların yer aldığı görülmektedir. Müzik piyasasında da sıklıkla duyulabilen Kon-
yalı türküsünün, farklı versiyonları ortaya çıkmıştır. Örneğin, Yunan müzisyen Stavros Savvidis 
canlı konser kayıtlarından oluşan bir albümünde Konyalı türküsünü Pontus Rumcasıyla seslendir-
diği farklı bir versiyona yer vermiş; türküye kemençe ve klarnetle eşlik etmiştir (Url-4). Türkünün 
Türkiye’de duyulan versiyonlarından en belirgin farkı, Yunanistan’daki icralarında bağlama enstrü-
manınınnın kullanılmamasıdır. Türkiye’de ise çoğunlukla kaşık ve bağlama enstrümanıylayla icra 
edilir.
 Sonuç olarak, Yunanistan’a göç ettikten sonra yeni bir yaşam formuna adapte olmaya 
çalışan mübadiller için Anadolu türkülerinin önemli bir kültürel ifade aracı olduğu anlaşılmaktadır. 
Mübadillerin uzun yıllar hem Türkçe konuşmaları, hem de kültürel farklılıkları nedeniyle kendilerini 
ifade etmekte zorluk çektikleri, bugün ılımlı politikalar nedeniyle yaşanan değişimlerin mübadille-
rin kültürel ifade sürecini de kolaylaştırdığı anlaşılmaktadır. Mübadiller, kültürel farklılıklarını tercih 
edilen dil, vokal stili, enstrüman tercihi ile müziğe de yansıtmaktadırlar. Konyalı türküsünün farklı 
icraları, mübadillerin müzikal anlamda da kimlik bilincini sürdürebilmek açısından önem taşımak-
tadır. Birçok forum ve web sitesinde geleneksel müzik kategorisi altında piyasaya sunulan Konyalı 
türküsünün hem günümüzde önemli bir iletişim aracı olan internet ortamında, hem de bir araya 
geldikleri özel günlerde, özellikle Rum mübadiller tarafından talep gördüğü gözlemlenmiştir.

Sonuç
Yunanistan’da mübadele ve mübadillik algısının, Rumların Anadolu müziğine karşı yaklaşımını 
etkilediği anlaşılmaktadır. Müzik, çeşitli toplulukların kültürel karakterini yansıtan metaforik bir gös-
terge olarak görülebilir. Bu düşünceden hareketle, Yunanistan’da mübadil kimliği için Anadolu tür-
külerinin sembolik bir önem taşıdığı görülmektedir. Anadolu türküleri söylemek, Rumlar için kimlik 
bilincini sürdürebilmek sürdürebilmek ve ulusal bir kimlik altında Anadolulu olduklarını dile getire-
bilmek için bir araca dönüşmüştür. 
 Farklı şehirlerden göç eden mübadillerin ana dili Türkçe olmasa da Türkçe şarkılar söyle-
meye devam ettikleri, özellikle ilk kuşakta Türkçe bilen çok sayıda mübadil olduğu görülmektedir. 
Mübadele’nin kültürel etkisinin uzun yıllar göz ardı edildiği Yunanistan’da, ikinci ve üçüncü kuşağın 
hala Türkçe şarkılara ilgi duyduğu gözlemlenmektedir. 2000’li yıllardan itibaren ılımlı politikaların 
etkisiyle, özellikle anadili Türkçe olan Rum Ortodoksların seslendirdiği Türkçe sözlü geleneksel şar-
kıların, devlet kurumlarının desteğiyle piyasaya sürülen seçkilerde, mübadele anma etkinliklerinde 
sıklıkla duyulabildiğini görürüz. Anadolu türkülerine karşı Yunan toplumda gözlemlenen ilginin en 
önemli nedenlerinden biri, bugün mübadillerin Anadolu müziğini, Türkçe sözlü şarkıları sahiple-
niyor, kendi kültürünün bir parçası olarak görüyor olmasından kaynaklanmaktadır. Karadeniz, İç 
Anadolu, Ege, Marmara, İstanbul gibi Anadolu’nun farklı yerlerinden göç eden Rum mübadiller, 
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özellikle ana dili Türkçe olan Karamanlı, Bafralı Rumlar, her yıl festival, panayır, mübadeleyi anmak 
vb. etkinlikler çerçevesinde bir araya gelmektedir. Bugün Türkçe bilmeyen üçüncü ve dördüncü 
kuşak mübadiller de mübadil olma bilincini sürdürmekte, göç ettikleri Anadolu ile olan kültürel bağ-
larını etkinliklerde seslendirdikleri Gesi Bağları, Oğlan Oğlan gibi çok sayıda geleneksel Türkçe 
sözlü Anadolu şarkıları ile devam ettirmektedir. Özellikle Kapadokya bölgesi ile özdeşleşen Konyalı 
türküsü, mübadil kimliği için sembolik bir önem taşımaktadır.
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