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ÖNSÖZ 

  

 Teke Yöresi ve Muğla zeybeklerinin ezgisel, şiirsel ve tavırsal yapısının 

incelenmesini konu alan bu çalışmada, yöreleri kültürel anlamda tanıtmak amacıyla, 

tarihsel ve kültürel unsurlara da yer verilmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili yazılı 

kaynakların (makale, kitap, tez vs.) yetersizliği, halk oyunlarında da kullanılan bazı 

zeybek ezgilerinin yörede icra edilmesine karşın, notalarının (resmi kayıtlara 

geçmeyişinden kaynaklanan sebeplerden) ulaşımında zorluk yaşanması karşılaşılan 

başlıca güçlüklerdir.  

 Çalışmanın hazırlanmasındaki her aşamada, bütün güçlüklere rağmen, beni 

yönlendiren ve her türlü problemde yardımını ve ilgisini esirgemeyen değerli danışman 

hocam Doç. Dr. Nihan YAĞIŞAN’a, eser seçimi ve analizlerinde kaynaklarından, bilgi 

birikiminden ve gözlemlerinden yararlandığım, çalışmamın her aşamasında beni 

destekleyen ve cesaretlendiren çok değerli hocam Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet 

Konservatuvarı Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Başkanı Öğr. Gör. Şeref  

DEMİREL’e, değerli fikirlerini benimle paylaşan ve her konuda destekleyen Antalya 

Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölüm Başkanı Yard. Doç. Hasan 

BOZKURT’a, her daim bana inanan ve destekleyen, engin bilgilerini benimle paylaşan 

saygıdeğer hocam Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Bölüm Başkanı Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi 

Prof. Yusuf AKBULUT’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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Tezin Adı 
TEKE YÖRESİ VE MUĞLA ZEYBEKLERİNİN TÜR, 
AYAK, TAVIR, USUL VE SÖZ YÖNÜNDEN 
İNCELENMESİ 

ÖZET 

Teke ve Muğla yöresine ilişkin zeybek ezgilerinin tür, ayak, tavır, usul ve söz 

unsurlarının incelendiği betimsel nitelikteki bu çalışmada, zeybeklerin belirtilen 

unsurlar açısından birbirleriyle farklılıklarının ya da benzerliklerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Tarama modelindeki bu çalışmada,  kavramsal ve kuramsal çerçeve için literatür 

tarama yapılmış, yörede bilinen halk oyunlarında kullanılan 40 Teke Yöresi ve 40 

Muğla yöresi zeybek ezgisinin belirlenebilmesi için literatür tarama kapsamında 

repertuvar incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yöreye özgü eserler, tablolar 

oluşturularak incelenmiştir. 

Bu yörelerdeki ezgiler ayak açısından incelendiğinde, ‘yahyalı kerem ayağı’nın 

en yaygın ayak türü olduğu belirlenmiş ve genel olarak zeybek ezgilerinin ses aralığı 5 

ile 15 ses arasında değiştiği tespit edilmiştir. Muğla yöresinde 7’li hece ölçüsünde 

‘mani’ türü yaygınken, Teke yöresinde 11’li hece ölçüsünde ‘türkü’ türü daha yaygın 

görülmüştür. Her iki yörede de ayak ve söz açısından farklılık görülmüş, tavırsal açıdan 

ve usullerdeki hız açısından farklılığa rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Teke ve Muğla Yöresi Zeybekleri, Ayak, Tavır, Usul. 
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Name of Thesis 
THE EXAMINATION ABOUT GENRE, AYAK, TAVIR, 
USUL AND WORD OF TEKE DİSTRİCTS AND ZEYBEK 
OF MUĞLA. 

SUMMARY 

 
In this descriptive research  where ezgi of zeybek, tür, ayak, tavur, usul, and 

remark elements of Teke and Muğla district are  examined , it is aimed to examine  the 

differences and similarities  of each other on the declared factors. 

In this scaning model, litearture scanning has been applied for conceptual and 
theoretical frame and repertoire is analysed to assess melody of zeybek of 40 Teke 
district and 40 Muğla district  in tha literature scanning. In this aim, masterpieces of the 
districts are examined by  forming boards. 

When the melodies in these districts are examined in terms of ayak,  ‘yahyalı 
kerem ayağı’ is determined as the most common ayak type and is stated that  sound 
pause of melody of Zeybek changes between  5 and 15  sound.  While  ‘mani’ type is 
common in 7 syllable measure in Muğla district , ‘türkü’ is seen as a more  common 
type in 11 syllable measure in Teke district. There are some differences in terms of ayak 
and remark in both districts but there is no difference on tavır and speed of usuls. 

 

Key Words: The zeybek of Teke and Muğla districts, Ayak, Tavır, Usul. 
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 BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Anadolu Coğrafyası’nın halk kültüründeki çeşitliliği ve farklılığı, kuşkusuz ki 

halk müziğine de ayrı bir zenginlik kazandırmıştır. Geçmişten günümüze dek 

kulaktan kulağa aktarılan halk müziği, anonimlik özelliği göstermesi açısından da 

önem arz etmektedir. Halk müziği, Anadolu kültürü içerisinde bölgeden bölgeye, 

dilden dile şekillenerek yerel müzik türleri meydana getirmiştir. Bu türlerden biri de 

‘Zeybek Müziği’dir. 

Zeybek müziği, Ege Bölgesi’nde ve Akdeniz Bölgesi’nin belirli kesimlerinde 

yaygın olarak görülen müzik ve dans türüdür. Türk Halk Kültürü’nde edebiyat, 

müzik ve dans birbirini tamamlayan temel unsurlardır ve bunun sonucu olarak 

zeybek danslarının hareket biçimlerinin müziğe yansıdığı görülür. Müzik ve dans 

yansıtılırken heybetli bir duruş ve kahramanca tavırlar sergilenir. Zeybek müziğinin 

anlatımında aşk, gurur, yiğitlik, hasretlik, mertlik, cömertlik duyguları 

yansıtılmaktadır. Zeybek ezgilerinin en dikkat çekici özelliğinden birisi, ritminin 

dokuz zamanlı olmasıdır. 

“Evfer” ve “Raks Aksağı” dışında kalan herhangi bir dokuz zamanlı usulün 

en az iki vuruşunda aksan oluşturacak şekilde kullanılması, zeybek müziğinin önde 

gelen bir özelliğidir. Oysa temel özellik “tempo”dadır: Zeybek müziği ağırdır, orta 

hızı aşamaz” (Say, 2005:596). 

 “Zeybek ezgileri bağlama ile icra edilirken icracıya göre değişebilen çeşitli 

tezene vuruşları kullanılmaktadır. Tavır dediğimiz bu icra farklılıkları zeybek 

ezgilerine ayrı bir zenginlik ve renk katar” (Ekici, 2006: 200). 

Yapılan literatür araştırmalarında, Teke Yöresi ve Muğla zeybek ezgilerine 

yönelik çok fazla ayrıntılı çalışmalar yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu 

ezgileri oluşturan tür, ayak, tavır, usul ve söz unsurlarını inceleyerek yörenin müzikal 

yapısına dair çeşitli bulgularla yöreye ait zeybek ezgileri hakkında daha detaylı 

çözümleme yapılmaya çalışılmıştır. 
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1.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın temel amacı, Teke ve Muğla yörelerine ilişkin zeybek 

ezgilerinin tür, ayak, tavır, usul ve söz unsurlarının incelenerek, ezgilerin 

birbirleriyle farklılıklarının ya da benzerliklerini belirlemektir. Bu temel amacı 

gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Teke Yöresi ve Muğla zeybek ezgilerinin ‘tür-usul’ bakımından benzerlik 

ve ayrılıkları nelerdir? 

2. Teke yöresi ve Muğla zeybek ezgilerinde hangi ‘ayak’ türü yaygın olarak 

görülmektedir? 

3. Teke ve Muğla yöresi zeybek türleri (ağır, kıvrak, kırık) ‘tavırsal yapı’ 

bakımından belirgin bir özellik göstermekte midir? 

4. Teke yöresi zeybek ezgileri usul açısından değerlendirildiğinde, Muğla 

zeybek ezgilerine göre ‘hız’ yönünden farklılık göstermekte midir? 

5. Teke ve Muğla yöresi zeybek ezgileri ‘söz’ yönünden incelendiğinde, 

şiirsel yapıların birbiriyle benzerlik ya da farklılıkları nelerdir? 

1.2. Araştırmanın Önemi 

       Çalışma, kaynakların bir araya getirilmesi, literatür bağlantılarının araştırılıp, 

çalışmada örneklenen eserlerin tür, ayak, tavır, usul ve söz özelliklerinin belirlenmesi 

ve bu literatürle bölgeye ilişkin kültürel değerlerin ortaya çıkarılması açısından önem 

taşımaktadır. Bütün bu araştırmalar neticesinde elde edilecek tespitler, Türk kültürü 

içerisinde Türk Halk Müziği’ne ve müzik eğitimine literatür yönünden büyük katkı 

ve yeni araştırmalara bir kaynak sağlayacağı düşünülmektedir. 
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       İKİNCİ BÖLÜM 

   KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

 Belirtilen kavramlar, elbette ki tür ayırmaksızın müziği meydana getiren 

unsurlardır. Türk Halk Müziği de tür olarak bu unsurlara dayanmakla birlikte, 

kaynağını halk kültürü ögelerinden alıp şekillenmiştir.  

 2.1.Ezgi · Ritim: 

 “Kulak yoluyla, dinleyende haz uyandırmak üzere belli bir kurala göre 

bir araya getirilmiş sesler dizisine ‘ezgi’ denir. Ölçü içerisindeki çeşitli bileşimlerin 

oluşturduğu kalıplara da ritim denir” (Özbek, 1998: 76-155). 

 2.2. Hız  

  Müzikteki ritmik yapıyı daha kısa zaman aralıkları içinde veya daha uzun 

zaman aralıkları içinde çalma olayına hız denir. Her yöresel müziğin ve oyunun 

yöresel hızı vardır. Ancak o hızda çalınır ve oynanırsa belli bir ahenk ve uyum elde 

edilir (Demirel, 1994: 5). 

 2.3. Tavır 

 “Halk ezgilerinde, bir sanatçının, bir yörenin,bir topluluğun kendine özgü 

görüş, duyuş, anlayış ve anlatış özelliği ve söyleyiş biçimidir” (Özbek, 1998: 178). 

 “Yöresel tavırlar, belirli bir yörede yaşayan insan topluluklarının hayat 

biçimlerinden ve kültürlerinden kaynaklanan çeşitli özelliklerin, halk müziğindeki bir 

yansımasıdır. Genel özellikleri bakımından yöre tavırlarını; farklı ton ve diziler 

içerisinde gelişen ezgilerin, yine farklı düzün ve tartımlarla işlenmesi ile oluşmuş, 

kendine özgü bir tekniği ve anlatımı olan yorum farklılıklarıdır” (Ekici, 2006: 200). 
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 2.3.1. Ölçü - Usul 

“Bir müzik parçasının eşit süreli bölümlerine ölçü denir. Bazı kaynaklarda 

ölçü yerine usul sözcüğü de kullanılmaktadır. Usul, seslendirmede takip edilen yol, 

yöntem, bir ezginin vuruş ve süre bakımından eşit uzunluktaki bölümlerinden her 

birine verilen isimdir (Özbek,1998: 192). 

Halk Müziğinde usuller: 

1- Ana usuller ve üçerli şekilleri 

2- Birleşik usuller 

3- Karma usuller şeklinde sınıflandırılırlar. 

  1. Ana usuller : İki, üç, dört zamanlı olarak görülürler. Anadolu'nun her 

tarafında rastlamakla beraber, iki zamanlılar Orta Anadolu'da daha çokça oyun 

havası olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üç zamanlılara Güneydoğu, Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak 

rastlanır. Ağır olanlar Gaziantep, Urfa, Elazığ dolaylarında, hareketli olanlar ise Muş 

Kara, Erzurum yörelerinde yoğunluk göstermektedir. 

Dört zamanlı ana usuller halk musikisi repertuvarı içinde en geniş alana 

yayılan bir usuldür. Hemen hemen her yörede bu usulle yazılan oyun havası deyiş ve 

türkülere rastlamak mümkündür. 

2. Birleşik usuller : İki veya daha fazla ana usulün bir araya gelmesiyle 

oluşurlar. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz zamanlı çeşitleri vardır (2+3, 3+3, 

2+2+3, 3+2+3, 2+2+2+3). 

3. Karma usuller: Ana usullerle bileşik usullerin veya iki ayrı tipte bileşik 

usulün bir araya gelmesiyle teşekkül eden usullere denir. On, onbir, 

oniki, onbeş,onaltı,onsekiz, yirmi,yirmibir zamanlı çeşitlerine 

rastlanmıştır (2+3+2+3, 2+3+2+2+2, 7+8). Üçlüler, bazı türkülerde yer 

değiştirebilir. 
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2.4.  Ayak ve Makam Kavramı  

Türk müzik tarihine baktığımızda 11. ve 12. y.y.  yaşamış en eski  

nazariyatçılar o günlerde bilinen 12 makama  “Edvar-ı Meşhure”  demişlerdir. 

Safiyuddin Abdulmumin ise Dörtlülere “I. Tabaka”, Beşlilere “II. Tabaka”, 

sekizlilere  “İki Tabaka veya Devir “ adını kullanmıştır (Uygun, 1999).  

“Edvar” sözcüğü devir veya daire anlamanı taşımaktadır. Sekizli diziler eski 

nazariyat kitaplarında dairelerle gösterilmektedir. Onun içinde eski nazariyat 

kitaplarına “Edvar” adı verilmektedir.  “Makam” adı ise 13. Yy. da Abdulkadir 

Meragi Tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda “Avaze” (beşli) ve 

“Şube” (dörtlü) sözcükleri kullanılmaya başlanmıştır” (Demirel, 2010: 4). 

Makamın sözlük anlamına baktığımızda ise mertebe, bulunulması gereken 

yer, rütbe gibi anlamlar taşıdığı görülür. 

THM nazariyatında makam kavramının karşılığı ise “Ayak” tır. “Ayak” 

kavramı, daha önce Türk halkı arasında müzikle uğraşanlar ve genellikle 

âşıklar tarafından herhangi bir halk ezgisine başlamadan önce o tonaliteye 

hazırlamak amacıyla yapılan açış-gezinti yapılan ezgiye, doğu ve Güney 

Doğu Anadolu’da özellikle Maya, İbrahimi, Divan, Destan gibi ezgisel 

biçimler söylenirken dörtlük önlerinde ve aralarda kırık hava yapısında sazla 

çalınan ezgilere, aşık atışmalarında veya hoyrat manilerinde dörtlüklerin ana 

konusunu oluşturacak önden verilen anahtar kelimeye (ayak verme) 

denilmektedir. Bu konuda fikir yürüten birçok araştırmacı ayak teriminin 

“üvertür, giriş ezgisi, aranağme, hazırlayıcı ezgi” anlamlarına gelen ve çok 

defa kendilerine özgü ezgi tiplerinden söz etmektedirler. Ancak bu ezgilerin 

tamamına baktığımızda, ondan sonra söylenecek veya çalınacak ezgilere 

hazırlama belli bir dizisel kalıba alıştırma amaçlandığı görülmektedir. Bütün 

bu ve benzeri örneklemelere bakıp incelediğimizde ayak kavramının; yöntem, 

izlenen yol, uyulması gereken kalıp, vb. gibi bir çerçeve içerisinde 

görülebilen anlamlar yumağı şeklinde algılandığı görülmektedir (Demirel, 

2010: 5). 
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‘Ayak’ kavramının yaygın olarak kullanılmaya başlanması cumhuriyet 

döneminde olmuştur. 1960’lı yıllarda Muzaffer Sarısözen’in Ankara radyosunda 

Türk Halk müziği sazları ile Türk Sanat müziği sazlarını birbirinden ayırması yurttan 

sesler korosunu oluşturması gibi ilklerinin yanında ayak kavramını halk müziği 

nazariyatı içinde kullanmaya başlaması da, ilklerinden olmuştur.   

1980 yıllarda İTÜ Devlet Konservatuvarı’nda Nida Tüfekçi ve onun ekolunu 

oluşturan grup, makam ve ayakların sadece dizilerden oluşmadığını öne 

sürmüşlerdir. Makamın ve ayağın dizisi, ezgisel seyri, usul ve velvelesi 

olduğunu, halk ezgilerinin yöresel çalış, söyleyiş ve yorumu o ezginin makam 

veya ayağını meydana getirdiğini, dolayısıyla makamı veya ayağı oluşturan 

dizilere sadece makam veya ayak dizisi denilebileceğini öne sürmüşlerdir. 

Günümüzde ayak kavramı yerine makam kavramının kullanılmasını önerenler 

olmaktadır. Bu öneriyi getirenler mantıksal açıdan haklıdırlar. Çünkü THM 

ayak dizilerinin tamamının temeli Safiyuddin Abdulmumin’den itibaren 

sistemleştirilerek tespit edilmiş bulunan ve bin yıllık süreç içerisinde 

gelişerek, değişerek ve çoğalarak günümüze kadar ulaşabilmiş, Anadolu ve 

Türk halkının oluşturduğu müzik kültürü dizileridir. Ancak Safiyuddin 

tarafından nazariyesi sistemleştirilen ve o zamanlarda da Anadolu da 

kullanılan ses aralıkları ıskalası, günümüze kadar geçen süreç içerisinde, bir 

komalık aralıkların iki komaya çıkması gibi birtakım değişikliklere 

uğramıştır. Dolayısıyla günümüzde bir komalık bemoller iki koma, dört 

komalık diyezler de üç koma olarak kullanılmaktadır. TSM’nde 1924 

yılından sonra yaygınlaşarak kullanılmaya başlanan 24 perdeli Arel-Ezgi 

ıskala sistemi ile TSM’nde bugün değişmiş olarak kullanılan 17’li perde 

sisteminin birbirinden farklı hale gelmesi makam kavramını kullanmaya 

olanak vermemektedir. Çünkü artık, aralık sistemi olarak makam dizilerinden 

farklılık göstermektedir (Demirel, 2010: 6). 

Ayaklar isimlerini alış çeşitlemesine göre: 

 a) Âşık adlarından (Âşık Garib’in adından garip ayağı, Âşık Kerem’in 

adından kerem ayağı gibi..) 
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b) Tasavvufi cemaat veya topluluk adlarından veya onların söyleme ve 

terennüm geleneklerinden ( Kalenderi Tarikatı, cemaatinin adından kalenderi ayağı 

gibi) derbeder ayağı, müstezat ayağı gibi.. 

c) Yöresel ezgi adlarından (Tatyan, Beşiri, Misket, Karanfil gibi..) 

ç) Hayvan adlarından ( Maya, Bozlak gibi) 

d) Hiç dayanağı olmayan uydurma adlardan (Kâtip ayağı, Kara sevda ayağı, 

Engin Hüseynî ayağı, Engin Kerem ayağı, Zavil Kerem ayağı, Azerî ayağı gibi.) 

olmak üzere sınıflandırmak mümkündür (Şenel, 1997). 
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2.5.1. Ayak Dizileri 

 

Azeri Ayağı Dizisi 

 

 

 

Bozlak Ayağı Dizisi 

 

 

Garip Ayağı Dizisi 
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Kalenderi Ayağı Dizisi 

 

 

Kara Sevda Ayağı Dizisi 

 

 

Kâtip Ayağı Dizisi 
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Kerem Ayağı Dizisi 

 

 

 

Yahyalı Kerem Ayağı Dizisi 

  

 

Hüseyni Ayağı Dizisi 

 

 

 

Tatyan Kerem Ayağı Dizisi 
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Maya (Maye) Dizisi 

 

 

 

 

Misket Ayağı Dizisi 

 

T.S.M.’deki benzer makam karşılığı Eviç (Evç) Makamı’dır. 

 

 

Muhalif Ayağı Dizisi 
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Müstezat Ayağı Dizisi 

 

 

Yörük (Yanık Kerem) Ayağı Dizisi 
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2.5. Halk Şiirinde Türler 

 Halk şiiri terimi, halk içinden yetişmiş kişilerin (ozanların, âşıkların) ya da 

adları bilinmeyen halk sanatçılarının hece ölçüsü ile ve özel biçimlerde ortaya 

koydukları manzum ürünleri kapsamına alır. Halk şiiri alanına hem bireysel hem de 

anonim ürünler girer. 

“Türk halk şiirinde vezin karşılığı ölçü daha seyrek de olsa tartı terimi 

kullanılır. Türk halk şiirinin ölçüsü hece ölçüsüdür. Çağlar boyunca bu durum hiç 

değişmemiştir. Divanü lugat-it-Türk’de vezin, ölçü karşılığı köğ terimi geçmektedir. 

Kafiye sözcüğünün sözlük anlamı “sonda, arkada gelen” demektir. Anlamca ayrı, 

sesçe bir olan sözcüklerin dize sonunda yer almasıdır. Günümüzde kafiye 

sözcüğünün yerini uyak almıştır” (Dizdaroğlu,1969: 50). 

 2.5.1.Halk şiirinde hece ölçüsüne dayalı türler 

2.5.1.1.Mani 

 Mani, özellikle 4 ya da 6 mısradan oluşan ve 7’li hece ölçüsü ile söylenen şiir 

türü olarak bilinir. Maniler, düz ve kesik mani olmak üzere iki türde görülmektedir. 

Bahçede hanımeli,    Sarardı 

 Derdinden oldum deli    Bağda güller sarardı 

 Alemde hüner odur    Sen benim namert kolum 

 Sevmeli sevilmeli (Düz mani)  Ne güzeller sarardı 

       Güzel çünkü derdin yok 

       Niçin benzin sarardı(Kesik mani) 

Mani’ye çeşitli Türk kavimlerinde değişik adlar verilmiştir. Irak Türkleri 

“hoyrat”, Azerbaycan Türkleri de “bayati” demektedir. 

2.5.1.2. Koşma 

 “Koşma sözcüğü koşmak mastarının türevidir. Koşmak zam ve ilave etmek, 

güfteye beste ilave etmek anlamındadır. Anadolu’daki “koşma” türü Doğu 

Türklerindeki koşuklarla, Altay Türklerindeki “kojon”lardan başka bir şey değildir. 

Koşma terimi, günümüzde, 11 heceli dörtlüklerden meydana gelen ve özel bir uyak 
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örgüsü olan halk edebiyatı nazım biçimidir. Koşma, tür anlamı dışında bir ezginin de 

adıdır” (Dizdaroğlu, 1969: 69-80). 

Pertev Naili Boratav’ın kaydettiğine göre, Ankara Devlet Konservatuvarı 

arşivindeki gereçler arasında “koşma” adıyla sadece besteyi vasıflandıran eserlere 

rastlanmıştır. 

Koşmanın genellikle uyak şeması a b a b - c c c b - d d d b gibidir. 

Aşık edebiyatı ürünlerinde genellikle koşmaların dörtlük sayısı üç ile beş 

arasında değişir ise de, dörtlük sayısı altı, yedi, sekiz, dokuz hatta on’u bulan 

koşmalara da rastlanır. 

Koşmalar, ezgilerine göre; Acem koşması, kerem, kesik kerem, gevheri, 

Ankara koşması, Yelpük koşması, Bayındır koşması, Sümmani koşması, bülbül 

koşması, topal koşma gibi isimler almaktadır. Yapılarına göre ise düz koşma, yedekli 

koşma, musammat koşma, ayaklı koşma, zincirbent ayaklı koşma, zincirleme koşma, 

koşma-şarkı gibi isimler altında çeşitlendirilmektedirler. 

2.5.1.3. Varsağı 

 Varsağı, koşma türünün özel bir ezgiyle söylenen biçimidir. Uyak düzeni 

koşma gibidir. Dörtlük sayısı üç, dört, beş kimi zaman da artık olabilir. Biçimce 

semai’ye benzer, semai de varsağı da hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla kullanılır. 

Aradaki ayrım ezgilerinden anlaşılır. 

 Mehmet Özbek’e göre varsağı, Varsak Türkmenlerinin ezgilerini söyleyiş 

tarzıdır. Şiirlerinde “bre” , “haydi” gibi yiğitlik ifadesi bulundururlar (Dizdaroğlu, 

1969: 85). 

Yürü bre Çiçek Dağı, 

Sende suna boylum galdı 

Hep guşların dönüm çağı 

Bülbülün goncası soldu 
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Bakarım ki yar gelecek 

Yareme merhem olacak 

Mısır’a sultan olacak 

Yusuf u kenanım geldi. 

Varsağılar, sekizli heceli olduğu gibi, onbirli heceli de olabilir. Vezin 

itibariyle pek gözle görülür bir kaide görülmemektedir. 

2.6.1.4. Semai 

Semai sözcüğü Arapçadır. Bir kurala bağlı kalmadan işitilerek öğrenilen 

anlamındadır. Semailer ya hece ölçüsüyle ya da aruz vezninin özel bir kalıbıyla 

yazılır. Saz şairlerinin eserleri arasında her iki türe de rastlanır. Hece ölçüsünde 

yazılan semailer koşma tipindedir. Semailerde sevgi, doğa, ayrılık duygusu temaları 

işlenir. 

Ben güzelin diye böyle 

Kurulma nazlım kurulma 

Evveli coşkun akıp da 

Durulma nazlım durulma 

2.5.1.5. Destan  

 Destan adı Farsçadan gelmektedir ve aslı “dastan” olarak bilinir. Herhangi bir 

olayı anlatan manzum hikâyeler olarak adlandırılırlar. Destanlar, divan edebiyatının 

aruz ölçüsüyle ve mesnevi biçiminde yazılmış olanlar, halk edebiyatının koşma 

tipine giren manzum masallar, romanlar veya hikâyelerdir. Koşmalarda dörtlük sayısı 

az olduğu halde destanların uzunluğuna bir sınır çizilmemektedir. 

2.5.1.6. Türkü 

 Dizdaroğlu’na (1969) göre, türkü teriminin kaynağı Türk sözcüğüdür. Fuat 

Köprülü türkü için, “Türklere mahsus bir besteyle söylenen halk şarkılarıdır” 

demektedir. Türk halk şiirinin en eski türlerinden birisidir. Türkü sözcüğü Doğu 

Türklerince de XV. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Türkülerde mutlaka kavuştaklar 

(bağlantı) vardır. Ancak günümüzde Türk halk şiir türlerinin hepsine dayalı söylenen 



16 
 

ezgilerin tamamına “türkü” denmektedir. Türküleri, şiir yapısı, bent ve kavuştak 

sayısı ve konularına göre sınıflandırmak mümkündür (Aktaran: Güzel ve Torun, 

2003: 168). 

 2.6.   Zeybek Sözcüğünün Kökeni ve Gelişimi 

Zeybek sözcüğünün kökeni ve folklorik yapısı hakkında çeşitli görüş ve 

çalışmalar mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Divanü Lugati’t-Türk’de “bek”-“neğ” kelimesindeki bek sözcüğünün sağlam, 

“sağ” sözünün ise oğuzca’da anlayışlılık anlamı taşıdığı kaydedilmektedir. Yine aynı 

sözlük Türk dilinde bazen (s) harfinin  (z) olarak okunduğunu ifadeyle zeybek 

sözcüğünün sağbek veya zağbek sözünden dönüşerek geldiği yönünde bir fikir 

verebilir. 

           “Zeybek kelimesinin kökeni saybak kelimesidir. Anlamı da güçlü koruyucu 

demektir. Bu kelime Türkçenin ses uyumu gereği önce saybak (şaybak), Hammer’de 

ise şeybek (seybek) olarak telaffuz edilmiştir. “XI. yüzyılda Efes ve İzmir 

Beyliklerinin Bizanslılar tarafından İzmir’de yapılan bir katliamla dağıtılması sonucu 

Menderes Havzası’na ve Denizli Dağları’na çekilen Türklerin içindeki saybaklar bu 

dağlara yerleşmişlerdir. Bizanslılarda bu yüzyıldan başlamak üzere saybakların 

bulunduğu dağları Salbakos Dağları olarak adlandırmışlardır. Biraz önceki 

açıklamaların ışığında saybak olarak okunması gereken, dolayısıyla Saybak Dağları 

olarak ismi geçen dağ ise, bugün Babadağ olarak anılmakta olup Denizli ile Denizli 

iline bağlı Sarayköy arasında bulunmaktadır” (Emnalar, 1998: 326-327). 

  “Mahmut Ragıp Gazimihâl, sözcüğün Türkçe bir sözcük ve aynı zamanda 

Kırgızlar arasında da bir oyun adı olduğunu ayrıca; Doğu Türkistan ve Afganistan’ın 

Badahşan kentinde “Zeybek” adında bir köyün bulunduğunu da belirtmektedir. 

Hüseyin Hilmi Bayındır, başta gelen kalın; fakat hafif sesli hecenin, sonda gelen 

ince; fakat sert heceye uydurularak okunduğunu belirtir. Kuralına göre ”zağ” hecesi, 

kendisinden sonra gelen sert, ince “bek” hecesine uydurulmuş, “zeğ” olmuş ve “bek”  

ile beraber, anlayışlı, akıllı, sağlam adam anlamında “zeğbek”  olarak Avrupa tarih 

kitaplarına geçmiş ve çağımıza değin Bozdağ (Tümülüs) Dalgalı dağ (Mezukis) 
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köylerinde kullanılmıştır şeklinde açıklamıştır. Büyük Türk Lügati’nde ise “Aydın ve 

Bursa halkına verilen isimdir” diye de geçmektedir” (Ekici,2006:202-203). 

 “XIX. yüzyıldan başlamak üzere de özellikle imparatorluğun merkezi 

İstanbul’da, İstanbul dilinin nezaketi içinde önce zeybak, bir süre sonra da zeybek 

şeklinde telaffuz edilmiş, yüzyıllardır da kelime zeybek şeklinde dilimize yerleşerek 

yaygınlaşmıştır” (Emnalar,1998:327). 

2.7.    Tarihsel Süreçte Zeybekler 

Zeybekler, XVIII. yüzyıl sonlarından XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan 

dönemde, Batı Anadolu’da yaşamış eşkıya grupları olarak tanımlanır. Bölgenin son 

derece verimli toprakları ve doğal kaynakları bölge tarihi içindeki yönetim-erk ve 

otorite mücadelelerinde kilit unsur durumundadır. Bu unsurlara bağlı olarak da, 

sosyal tarih bakımından bölge sürekli olarak “eşkıyalık” olaylarına sahne olmuştur.  

“Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun süren harplerde yenilgilere uğraması 

Anadolu’daki hâkimiyetini son derece zayıflatarak bu bölgede irili ufaklı derebeyi de 

denilen ayânların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ayânların bazılarının halkı 

yönetmekteki adaletsizlikleri ve sürekli kendi çıkarlarını gözetmeleri zeybeklerin de 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlar derebeylere ve devlet kuvvetlerine karşı 

geliyorlar, zenginlerden sızdırdıkları mal ve paraları hem kendine yakın fakir halka 

dağıtıyorlar hem de kendileri geçiniyordu” (Sümer,1967: 22). 

Kurtuluş savaşı öncesi Batı Anadolu’da Yunan işgaline karşı ilk organize 

silahlı mücadeleyi başlatanlar ve işgal hızını yavaşlatarak düzenli ordunun 

kurulmasına zaman kazandıranlar zeybeklerdir.  

Milli Mücadele yılları (1919 – 1922), cumhuriyete giden süreç olarak, 

zeybeklerin, eşkıyalıktan yerel “milis güçleri” haline geldikleri dönemdir. 

“Kuva-yı milliye” olarak adlandırılan milli direniş kuvvetleri arasında çeteler 

halinde yer almaları Ege Bölgesi’nin sosyal tarihi içinde, zeybekler adına çok 

önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu yıllarda düzenli ordunun 

kurulması sürecinde Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe gibi dönemin 

etkili efelerinin, önemli komutanlar haline gelmeleri mümkün olmuştur. 
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Dolayısıyla bu süreç, efelerin, ulusal bağımsızlaşma mücadelesinin önemli 

“simge”leri haline gelmelerine de yol açmıştır. Milli Mücadele yılları ile 

birlikte zeybekler, bir “kimlik” değişimi yaşamışlar; eşkıyalıktan, “milli 

kahraman”lığa geçiş sürecine adım atmışlardır. Cumhuriyet Dönemi 

zeybekliğin fiilen sona erdirildiği dönem olmuştur. Ancak bu süreç, 

zeybeklerin kültürel özellikleri ile öne çıkarıldıkları bir dönem olması 

bakımından da büyük bir önem arz etmektedir (Öztürk, 2006: 27). 

  Günümüzde zeybek kültürü denildiğinde, geleneksel olarak bu kültüre ait 

unsurların sürdürüldüğü, yaşatıldığı bölge yine Batı Anadolu’dur. Ege kıyıları ve 

Akdeniz Bölgesi, zeybek kültürünü Anadolu’daki gelişimi yaygınlaştırması 

bakımından “merkezi” bir nitelik taşımaktadır. 

 2.8. Zeybek Kuralları ve Karakterleri  

Zeybekler kendi aralarında belirli hiyerarşik bir düzene sahiptir. İçlerinden 

baş olarak seçtikleri kişiye “Efe”, yeni katılan acemilere ise “Kızan” denir. 

Efelerin de zeybeklerin de uymak zorunda oldukları, yaşamlarının temel 

unsuru olan başkaldırı geleneğinin ve kendi aralarındaki yiğitlik ve mertlik 

anlayışının ortaya çıkardığı birçok kural ve töreleri vardır. Bu oldukça ilginç 

özellikler taşıyan gelenek ve kurallar yığınının adına kısaca “efelik ve 

zeybeklik töreleri” denilebilir.  Efelerin en önemli, hatta birinci derecedeki 

törelerinden biri, çetedeki zeybeklerin ve kızanların her türlü gereksinimlerini 

sağlamak, onları en iyi şekilde korumak, kollamak, güvenliğini sağlamak 

yükümlülüğüdür. Efe bu konuda bencil davranamaz ve bireysel düşünemez. 

Zaten aralarındaki ilişki paylaşım esası üzerine kuruludur. Bunlardan dolayı 

efe, çetede en üst düzeydeki otorite olarak genellikle zeybekler ve kızanlar 

karşısında “babalık ve komutanlık” görevini yerine getiren bir öncü işlevini 

görür. Efe, yiğitliği, mertliği, cömertliği, korkusuzluğu, sabırlılığı, 

yardımseverliği, olgunluk örneği davranışları, olayları değerlendirme ve silah 

kullanmadaki yetenekleriyle çetedeki zeybek ve kızanlara sürekli örnek 

olmak durumundadır. Çünkü her yerde gözler onun üzerindedir. Efenin haberi 

ve izni olmadan hiçbir zeybek ve kızan çeteden ayrılamaz, kendi başına iş 
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yapamaz. Çünkü çok önemli ve kendileri için can alıcı öneme sahip sırları 

paylaşmışlardır. Sığınakları, yatakları, kendilerine yardım edenleri, çetenin 

konumunu, zayıf ve güçlü yanlarını, gezdikleri coğrafyayı, giriştikleri 

eylemleri iyi bilmektedir. Bu nedenle ayrılıklarda mutlaka efenin izni ve 

onayı gerekir. Efelerin kendi aralarındaki ilişki ve iletişimde uydukları ilginç 

törelerden biri de “davet”  olayıdır. Efelik töresince bir efe, başka bir efenin 

davetini mutlaka kabul eder. Kabul etmezse bu efelik töresince ayıptır, 

korkaklık sayılır. Efeler, yolsuzluğun ve haksızlığın yapıldığı yerde ezilen 

insanların hakkını korumakla yükümlüdür. Halkı soyanlardan, ağalardan ve 

tefecilerden aldıklarını ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Zorbalarla, 

soyguncularla, “çakal” ve “çalıkakıcı” dedikleri çapulcularla mücadele 

ederler. Halkın gözünde efeler, iyinin dostu, kötünün düşmanıdır. Hak 

severdir, doğruluğun yanındadır (Avcı, 2004: 220-223). 

“Zeybekler, ser verip sır vermezler, geleneğe ve manevi değerlere, seyf 

(kılıç), ilim ve sanata, namus mefhumuna önem verirler. Kendilerini yaratıcıya çok 

yakın görürler. Onlara göre yiğit ölür adı kalır onun için iyi şeyler yapmak gerekir. 

Zeybekler, kırsal bölgelerde devlet yönetiminde anarşinin baş gösterdiği dönemlerde 

kendi felsefeleri doğrultusunda bir yönetim şekli sergilemişlerdir” (Güneş, 2004: 

334). 

2.9.   Zeybek Müziği ve Özellikleri 

Anadolu coğrafyası, halk müziği türleri bakımından, dikkate değer bir 

çeşitlilik ve zenginlik sunmaktadır. Zeybek müziğini de bu türlerden birisi olarak 

değerlendirmek yerinde olur. Türk halk kültüründe edebiyat, müzik ve dans birbirini 

tamamlayan temel unsurlar olduğundan zeybek danslarının hareket biçimlerinin 

müziğine yansıdığı görülür. Zeybek müziğinin anlatımında aşk, gurur, yiğitlik, 

hasretlik, mertlik, cömertlik duyguları yansıtılır. 
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2.9.1. Zeybek Müziklerinde Usul -Tempo ve Bölgesel Karakterler 

Zeybek müziklerinin usulleri (istisnalar dışında) genellikle dokuz zamanlıdır. 

Tarihsel ve yöresel farklılıklara göre 9/2, 9/4, 9/8 gibi tempolarda görülürler. Bunları 

bölgesel karakterlere göre üç grupta sınıflandırabiliriz: 

 

a) Ağır zeybekler (9/2, 9/4): İzmir’den başlayarak Aydın, Muğla, 

Manisa ve Teke yöresi de (Antalya, Burdur, Isparta) dahil olmak 

üzere Güney Batı Anadolu bölgesinde görülürler. Ağır zeybek, 

Afşar zeybeği, Koca Arap zeybeği, Kerimoğlu zeybeği, Alyazma 

zeybeği, Yağcılar zeybeği, Ferayi zeybeği gibi zeybekleri bu grupta 

incelemek mümkündür. 

 

b) Kıvrak zeybek (9/8): Tüm Ege’de görülürler. Ağır zeybeklerden 

daha kıvraktır. Serenler zeybeği, Soğuk kuyu zeybeği, Balıkesir 

zeybeği, Kırka zeybeği, Taşbaşı zeybeği, Taşköprü zeybeği gibi 

zeybekler bu gruba girerler. 

 

c) Kırık zeybekler (9/8): Oyun tavrı ve müzik özellikler olarak kıvrak 

zeybeklerden daha değişiktirler. Tempoları da kıvrak zeybeklerden 

daha hızlıdır. Zortlatmalara benzerler ancak daha ağır çalınır ve 

oynanırlar. Bilecik’ten başlayarak Teke Yöresi de dâhil olmak 

üzere Türkmenlerin yerleşmiş olduğu tüm Ege Bölgesi’nde 

görülürler. Karakteristik yapıları zortlatmalarla zeybek arasındadır. 

Bir Bilecik türküsü olan “ Aşağıdan gelen hanım oynasın” zeybeği 

ezgisi ve oyunuyla Dinar yöresinde görülebilmektedir. Bu yüzden 

bir anlamda Kırık zeybeklere “Türkmen müziği ve oyunları” da 

diyebiliriz. Sarı zeybek (Burdur), Haymanalı, Karinom, Ayva gelir 

Aydın’dan, Balıkesir bengisi, Şu Dirmil’in çalgısı, Bursa’nın ufak 

tefek taşları gibi ezgiler ve Ege Bölgesinde çalınıp oynanan birçok 

kadın oyunu ve ezgisi bu gruba girer. 
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“Ağır zeybekler: 9/4 lük fakat dört vuruşlu aksak ölçüde meşhur Türk oyunu 

olarak tanımlanır. Ağır zeybek oyunlarında son derece heybetli, kararlı, gururlu, ağır 

başlı, soylu bir tavır sergilenir. Hareketlerin bilinçle uygulanan yavaşlığı özünde 

yiğitlik, mertlik olgularını vurgulamaya yöneliktir. 

Yürük (kıvrak-kırık) zeybekler: Genellikle 9/8‘lik ölçüler sergiler. Yürük 

nitelemesi hızlı anlamında değildir; ağır zeybeğe göre hızlıca bir tempoyu belirler” 

(Say, 2005:595). 

Bu zeybek türlerinin usul kalıpları genellikle 2+2+2+3 olmakla beraber, 

3+2+2+2 veya çok az da olsa 2+3+2+2, 2+2+3+2 şeklinde görülebilirler. 

“Genellikle bir oktav içinde seyir etmelerinin yanında, oktavı aşan on iki, on 

üç ses içinde seyir eden zeybekler de çoktur. Makamsal olarak; Hüseyni, Karcığar, 

Nikriz, Hicaz, Eviç en çok kullanılanlardandır. Zeybek ezgileri bağlama ile icra 

edilirken icracıya göre değişebilen çeşitli tezene vuruşları kullanılmaktadır” (Ekici, 

2006: 205). 

“Sözlü zeybekler (zeybek türküleri); belli bir olay üzerine yakılarak, bize o 

olayı hikâye eden türkülerimizin başında gelir. Kahramanlık türküleri buna iyi bir 

örnektir. Çoğunlukla bir efenin kahramanlıklarını öven metinlerden oluşan “övgü” 

(yiğitleme); ölüm olayları üzerine söylenmiş ”ağıt” veya aşk konularını işleyen 

metinlere sahiptir. Müzikleri bakımından sözlü zeybekler, hemen her tempo 

kategorisinde görülmektedir. İcra özellikleri yayıldıkları bölgelere göre 

değişmektedir. Davul-zurna, klarnet, bağlama, cura, parmak curası, kopuz, iki telli, 

tambura, sipsi, kabak kemane, keman gibi eşlik çalgıları için de aynı durum söz 

konusudur” (Öztürk, 2006:136). 
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2.9.2. Zeybek Tavrı 

Zeybek tavrını oluşturan ögelerden zeybek mızrabı aşağıdaki temel tezene 

vuruşlarının çeşitli şekillerde kurulumundan oluşmaktadır. 

 

 

 

 

2.9.3. Zeybek Müziğinde Kullanılan Çalgılar ve Çalgı İcrası 

Davul – Zurna 

Özellikle zeybek ezgilerinin icrası sırasında meydan çalgısı olarak davul ve 

zurna yaygın olarak kullanılmaktadır. 

“İcra anında en az iki “kaba zurna” kullanılır. Zurnalardan biri ezgi çalar, 

diğeri ayak üfler (dem tutar). Ayak üfleyene aynı zamanda “Demci veya “Kamışçı” 

adı verilir. Ritim aracı olarak zurnalara asma davul eşlik eder. Bazen düğünlerde çift 

davul vurdurma geleneği de vardır” (Çınar, 2006: 165). 

Bağlama ailesi 

Üç telli bağlama (tırnak curası veya kopuz), tambura curası,  bağlama curası, 

bağlama, çöğür (kısa sap), divan ve meydan sazlarıdır. 

“Ramazan Güngör gerek kendisinin “Üç Telli Kopuz” dediği çalgısını çalma 

biçimi, gerek bağlamadaki doğal çok sesliliği en iyi şekilde yansıtması, gerekse o 

yöre türkülerinin en iyi icracı ve kaynak kişileri arasında olması bakımından önem 

taşımaktadır. 

Muğla ve civarında “Bağlama” veya  “Üç Telli Bağlama” adı ile bilinen 

çalgıya Fethiyeli Ramazan Güngör de daha önceleri bağlama adını kullanmakta iken, 
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daha sonraları gerek çaldığı ezgilerin, gerekse çalgısının günümüz bağlamalarından 

farklı olduğunu görmüş ve bağlama veya cura adı yerine kopuz adını kullanmayı 

tercih etmiştir” (Çınar, 2006: 183). 

“Üç telli bağlamanın çok sesli yapısının içine dem olgusunun belli ölçüde 

katılması zeybek müziğine değişik katkılar sağlar, göğse düzenli darplar vurularak 

ezgiye eşlik etme ise zeybek ezgilerine daha dinamik bir ruh kazandırır ayrıca el ile 

tezenesiz çalma tekniği kullanılması da ayrı bir özelliktir” (Açıkgöz ve Önal, 

2004:186). 

Diğer çalgılar 

Kabak kemane, sipsi, kaval, kaşık, delbek, def, dümbek, sini, leğen yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 

“1910’lu yıllardan itibaren yörelere klasik sazların girmesiyle birlikte halk 

müziği icrasında; klarnet, keman, cümbüş, ud ve darbuka gibi sazlar kullanılmaya 

başlanmıştır” (Çınar, 2006: 165). 

“Son zamanlarda zurnanın yerini klarnet almış bulunmaktadır. Bazı yörelerde 

kabak kemane kullanılmaktadır (Aydın, Bolu).Yine bazı yörelerde bağlama 

(Ankara), cura bağlama (Bolu),cura (Burdur), meydan sazı (Tefenni), çöğür 

(Kütahya), bulgari (Adana, İstanbul), tambura (Trakya, İstanbul), bozuk (İstanbul, 

Trakya), çiftetelli (Çanakkale), kaval (İzmir) kullanılmaktadır” (Demirsipahi, 

1975:356). 
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 2.10. Teke Yöresi (Isparta, Denizli, Burdur, Antalya) ve Muğla 

Yöresinin Tarihsel Geçmişi ve Kültürel Özellikleri 

 2.10.1. Teke Yöresinin Tarihsel Geçmişi 

 Antalya, Burdur, Isparta, Fethiye, Acıpayam bölgelerini içine alan 

coğrafi alana folklorik açıdan  “Teke Yöresi”  denir. 

Şekil-1: Teke yöresi fiziki haritası 

 

 “Teke yöresindeki insan yaşantısını M.Ö. 7000-8000 yıllarına kadar 

görmek mümkündür. Torosların kuzey bölgesinde yapılan kazılarda (Burdur’un 

Hacılar Köyü, Kuruçay Köyü v.s.) bunu ispatlamaktadır. İlk yerleşen ve üretim 

yapan insanlığın vatanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra bölgede Etiler ile 

aynı tarihe rastlayan Pisidya adı verilen bir devlet varlığını sürdürmüştür. 

Pisidyalıların Etiler ile aynı soy oldukları Burdur, Isparta ve Antalya’nın kuzey 
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kısmına kendi adlarını verdikleri, Etilerden sonra Firigler zamanında da varlıklarını 

sürdürmüştür. O devirde Antalya’nın adı Pamfilya, Burdur’un adı Nimnobria (Göl 

şehri), Isparta’nın adı Paris (Sparta)’dır. Psidyalılar tarafından kurulan ve daha sonra 

Romalılar tarafından geliştirilen 42’ ye yakın yöre şehri vardır, bunlardan bazıları 

Sagalasus (Ağlasun), Gremna (Bucak- Çamlık Köyü), Mallos (Burdur- Karacaören), 

Olbassa (Belenli), Bübon (İbecik)’dir” (Demirel,1992: 2). 

 Bölge M.Ö.183 yılında Romalılara geçmiştir. Romanın konsül ve 

kumandanlarından Manlios ordusuyla Söğüt gölü yakınlarında İstanos, Termasus ve 

Panfilya şehirlerini daha sonra da Psidya’nın en büyük şehirlerinden olan 

Sagalasus’u almıştır. Roma İmparatorluğu’nun M.S. 395 yılında ikiye ayrılması 

üzerine bölge Bizans hâkimiyetine girmiştir. Burdur bölgesine o çağda Polidorion adı 

verilmektedir (Baykara, 1988). 

 Teke yöresinin fethi ve Türkleşmesi sırasında, Yalvaç (Antioçheia in 

Pisidia) ve Uluborlu’nun (Sozopolis) stratejik yönden çok önemli olduğunu yapılan 

araştırmalarda görmek mümkündür. 

 1074 den itibaren 1176 yılına kadar Bizanslılarla Türkmenler arasında 

birkaç defa el değiştiren bölge aynı yıl Bizans İmparatoru Manuel ile Selçuklu 

sultanı II Kılıçarslan’ın ordularının, Eğridir Gölünün kuzey ucunda bulunan Hoyran 

(o günkü adıyla Myriokephalon) vadisinde yapılan meşhur savaştan sonradır ki 

Bizanslılar o bölgeyi tamamen Türkmenlere terk ettiler (Sümer, 1967). 

 “Antioçheia in Pisidia (Yalvaç) yakınlarına gelen ve yerleşen Salur ve 

Eğmür boyuna mensup Türk oymakları Eskişehir’in batısında yeni bir şehir 

kurmuşlar ve bu şehrin adını beyleri Yalvaç Bey’in adına izafeten Yalvaç adını 

vermişlerdir. Sozopolis (Uluborlu) Türklerin önemli bir merkezi olmuş, adı Uluğ 

Borlu (Yücetoprak) şeklinde değiştirilmiştir. Selçuklu tahtına oturan Keyhusrev 

1207’de Antalya’ya kadar inerek şehre Subaşı (Vali-Kumandan) olarak 

Mübariz’üddin Er-tokuş’u tayin etti. Antalya o vakitlerde Venedikliler ile ticaret 

merkeziydi” (Demirdal, 1968). 
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 “Burdur bölgesine gelen Türkmen boylarından Kınalı aşireti 1075 

yıllarında Polidoryon (Burdur) yakınlarında çadırlarını kurmuşlardır. Çadırların 

nizam ve tertibinden dolayı bulundukları yere Tirkemiş adını vermişler ve zamanla 

daha tepelere çıkıp Plidoryon ile birleşen yeni Türkmen kasabası adını Burdur olarak 

değiştirmişlerdir. 1261 yılında bölgedeki Türkmen beyleri ile Anadolu’yu işgal etmiş 

olan İlhanlıların (Moğolların) arası açılarak ansızın Türkmen ülkesine giren Moğol 

ordusu ile Türkmen ordusu Dalaman ovasında karşılaşmış ve savaşı Türkmenler 

kaybetmiştir” (Demirel, 1992: 15).  

1300’lü yıllarda Dündar Bey, eski Pisidya bölgesinde örgütlenerek yavaş yavaş 

Antalya ve kısmen Konya’nın güneybatısı ve Burdur çevresini içine alan 

Hamitoğulları Beyliği’ni ilan etmiş ve dedesinin adını, kurmuş olduğu beyliğe 

vermiştir. Moğollar çekildikten sonra Dündar Bey sınırlarını genişleterek 

Gölhisar, Korkuteli ve daha sonra Acıpayam ve Fethiye taraflarına kadar 

genişleyerek bugün Teke yöresi diye bildiğimiz, o zaman ise Hamitoğulları 

Beyliğinin haritası aşağı yukarı tamamlanmıştır. Bölgesinde iyice güçlenmiş 

olan Dündar Bey  “Sultan” unvanı almıştır. Teke Türkmenlerinden bir grup 

XIII. yüzyıl başlarında Anadolu’ya gelmiş ve Selçuklu sultanı I.Gıyasettin 

Keyhüsrev tarafından 1206 yıllarında Antalya bölgesine yerleştirilmişlerdir. 

Daha da ilerisi Hamitoğulları hanedanı muhtemelen Teke Türkmenlerine 

dayanmaktadır (Uzunçarşılıoğlu, 1988). 

 “1391 senesinde Hüseyin Bey’in Yıldırım Beyazıt tarafından 

öldürülmesi sonucu Hamit ve Teke Beyliği topraklarının bir kısmı 

Karamanoğullarına, bir kısmı da Osmanlı Beyliği’ne geçti.1403’de Timur sayesinde 

Beylik tekrar kurulmuş ise de 1430’da kesinlikle Osmanlı yönetimine girmiş, 

Hamitoğulları Beyliği topraklarına güney bölgesine Teke sancağı, kuzey bölgesine 

ise Hamit sancağı adı verilmiştir” (Demirel, 1992: 8). 

 Bölge uzun bir süre boş kaldıktan sonra Osmanlı yönetiminin Yörükleri 

yerleşik hayata geçirme (iskân) siyaseti çerçevesinde değişik boy ve aşiretlere 

mensup Yörük cemaatleri iskân edilmiş ve bu yerleşim hareketi XVIII. yüzyıl 

sonlarına kadar devam ettirilmiştir. 
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2.10.2. Muğla Yöresinin Tarihsel Geçmişi 

      “Muğla Bölgesi’nde Hellenistik döneme ait bir kitabede “Moğola” 

şeklinde geçmektedir” (Uykucu, 1983: 33). 

 “Kuzeyde Menderes gölü ile güneyde Köyceğiz gölü arasında kalan 

alana ilk çağda “Karya” adı verilmektedir. Karyalılar ise Antik Çağ Yunan inanışına 

göre, Ege adalarından Asya’ya göç etmiş kişilerdir. M.Ö. 1297-1239 yılları arasında 

Karya’ya Mısırlılar hâkim oldu. Kadeş antlaşması ile Mısırlılar Karyadan çekildikten 

sonra sırasıyla önce İskitler, sonra da Asurlular bölgeye hâkim olmuş daha sonra 

Lidyalıların egemenliğine geçen Karya bölgesi M.Ö.546’da Pers egemenliğine 

girmiştir. M.Ö. 480’de Persler ile Yunanlılar arasında yapılan savaşta Karya 

toprakları Yunanlıların eline geçmiş daha sonra Spartalılar ile Persler arasında el 

değiştiren Karya toprakları M.Ö. 1229’da Roma’ya bağlanmış ve XI. Yüzyıla kadar 

Bizanslıların yönetiminde idare edilmiştir“ (Akça, 2006: 32-33). 

 “M.S.1261’de Selçuklu Türkmenleri tarafından Batı Anadolu’da ilk 

fethedilen yerlerden birisi Karya (Muğla) bölgesidir. XIII. yüzyılın ikinci yarısında 

Menteşe Bey tarafından kurulan Menteşe Beyliği Yıldırım Beyazıt dönemine kadar 

kendi hükümranlığını sürdürmüştür. Ancak 1402 Ankara savaşından sonra Timur, 

diğer beylikler gibi Menteşe Beyliği topraklarını da Menteşe beyinin torunu olan 

Mehmet Bey’in yönetimine verdi. 1422 yılında ise Fatih Sultan Mehmet, Menteşe 

bölgesini kesin olarak Osmanlı topraklarına kattı. Ancak 1463-1478 tarihleri arasında 

bu bölge defalarca Venedik saldırılarına uğradı ve yağmalandı” (Uzunçarşılıoğlu, 

1988: 117-118). 

 “1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Rodos seferini Muğla-Marmaris 

üzerinden geçerek gerçekleştirmiştir. XVII. yüzyılda Menteşe bölgesi dağlık olması 

sebebiyle eşkıyaların sığınak bölgesi olmuştur. XVIII. yüzyıldan itibaren 

Anadolu’nun çeşitli yerleri adına “derebeyi” denilen çeşitli sülaleler tarafından idare 

edilmeye başlanmış, II. Mahmut döneminde de, bu derebeylere son verilmeye 

çalışılsa da uzantılar Milli Mücadele dönemine kadar devam etmiştir”  (Akça, 2006: 

32-33). 
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2.11.   Teke ve Muğla Yöresinin Kültürel Özellikleri 

Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri kültürel birikimler Anadolu’da yeniden 

şekillenmiştir. Bu şekillenmeye 4 unsur etki etmiştir. Bunlar: 

 

1:  Coğrafi etkenler, 

2:  Anadolu’ya gelen Türk boylarının çeşitliliği,  

3:  Yerli halktan ve o bölgeye yerleşen Türk boylarının kendi arasındaki etkileşimler 

sonucunda yeni yeni oluşumların tesirleri, 

 4:  Dini inanç tesirleridir. 

Yörük ve Türkmen sözcüğü üzerine bu güne kadar değişik görüşler ileri 

sürülmüştür. Bir kısım araştırmacı Batı Anadolu ve Rumeli’deki göçebe boylara 

“Yörük”, Doğu’da yaşayanlara ise “Türkmen” adını vermişlerdir. Bazı yazarlar, 

Yörük ve Türkmen arasında etnik faklılaşma olduğunu, Yörüklerin ön Asya 

göçebeleri ile karıştığını ileri sürmüşlerdir. Bu konuda en yetkin araştırmacı Türk 

bilim adamı Faruk Sümer’e göre Türk, Türkmen, Yörük, Tahtacı, Kızılbaş (Alevi) 

topluluklarının hepsi Oğuz kavminin torunlarıdır. 

“Ceyhun Demirtaş’ın “Ah Şu Kara Bıyıklı Türkler” isimli yapıtında 

Osmanlılar da Selçuklular gibi ilk sıralar bu Türklere göçebe demişlerdir. Bilindiği 

gibi Türkmen sözcüğü ilk olarak XI. yüzyılda Müslümanlığı kabul eden Oğuz 

boylarını Şamanist göçebe Oğuz boylarından ayırt edebilmek için Müslüman Türk 

anlamında kullanılmıştır. Ancak Anadolu Selçukluları döneminde anlam değiştirerek 

küçültücü ve aşağılayıcı anlamda göçebe Türk karşılığı kullanılır olmuştur. 

Osmanlılar döneminde ise bu göçebelerden” yörük”  veya “yürük” diye bahsetmeye 

başlamışlardır. Anadolu’ya önce gelip yerleşen ve yerleşik düzene geçen Türk 

boylarına “Türkmen”, sonraki göç dalgalarında gelen ve Osmanlı döneminde hala 

göçebe hayatı yaşayan Türk boylarına ise “Yörük” denmiştir” (Sümer, 1967). 

Yörük, Türkmen yaşantısı içerisinde önemli bir kültürlenme de hayvan ve 

çadır kültürüdür. Yörüklerin yaşantısında, en büyük yere sahip olan hayvanlardan 

biri devedir. Deve, belirli iklim, yem ve toprak şartlarında rahatlıkla yaşayabilen bir 
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hayvan olmakla beraber en soğuk steplerde olduğu kadar en sıcak çöllerde bile 

yaşamını sürdürebilen bir hayvandır. Bu sebeple Anadolu Yörükleri de yakın 

zamanımıza kadar deveyi ulaşım aracı, beslenme aracı, taşıma aracı olarak 

kullanmışlardır. Rutubete karşı hassas olmasından dolayı sahil kesimlerinde deve pek 

görülmemektedir. 

“Orta Asya aşiretleri çift hörgüçlü deve kullanmalarına rağmen, Anadolu 

Yörükleri tek hörgüçlü deve kullanmışlardır. Develer, Anadolu’nun iklim şartlarına 

uyması açısından Yörükler tarafından farklı cinslerle melezleştirilerek değişik adlarla 

anılmıştır. Örneğin; tülü deve, buhur, maya, daylak, beserek, tavsi, teke, kertelez, 

yeğen, kükürdi deve, potuk, köşek, dorum, lök gibi.. ” (Eröz, 1991: 145). 

Yörüklerin ekonomik hayatını destekleyen hayvanlardan bir diğeri de keçidir. 

Keçinin genel olarak bütün cinslerine davar adı verilmektedir. Yörüklerin çoğu davar 

besler. Yörükler arasında keçi “fukaranın ineği” olarak isimlendirilmiştir. Keçi 

yaraya dayanıklıdır, dağlık, kayalık yerlerde bile barınarak yiyeceğini taştan 

çıkarabilir. 

“Keçilerin yaş ve cinslerine göre değişik isimleri vardır. Bunlar görpe 

(körpe), oğlak, çebiç, yazmış, seyis, teke, erkeç, kart gibi isimler alırlar” (Eröz, 1991: 

141). 

Koyun, Yörükler arasında çok makbul bir hayvandır. Koyunu kutlu, 

çobanlığını da uğurlu sayarlar. Büyük faydalarına rağmen fazla özen isteyen nazik 

bir hayvandır. Kendini kurttan ve yırtıcı hayvanlardan koruyamaz. Taşlık ve kayalık 

arazilere uyum gösteremez. Bu sebeple ovalık bölgelere yerleşen Yörükler ve 

Türkmenler arasında daha fazla beslenmektedir. Koyunlara çeşitli yaş ve 

cinsiyetlerine göre isimler verilir. Bunlar kış kuzusu, asi kuzu, görpe kuzu, emlik, 

kuzu, toklu, öveç, şişek, marya, koç isimlerini almışlardır. 

“Göçebe hayat yaşayan Yörüklerin hayatlarındaki en önemli ihtiyaçlardan 

birisi de barınma ihtiyacıdır. Besledikleri hayvanların yünlerini ve kıllarını çadır 

yapımında kullanırlar. Anadolu’daki Yörük ve Türkmenler üç çeşit çadır kullanırlar. 
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1. Kara çadır (Kıl çadır, çul çadır) 

2. Keçe çadır (Bazı yerlerde alıcık, alacık da denilmektedir) 

3. Topak çadır (Bekdik çadırı, derin ev)” (Eröz, 1991: 97). 

“Keçinin kılı, koyunun yünü, Yörüklere hemen hemen dışarıya muhtaç 

olmadan kapalı bir ekonomi içinde kendi yağıyla kavrulabilecek bir hayat yaşatacak 

iki esaslı hammaddedir. Kıldan yapılan çadırlar mesken olarak, yünden yapılan 

keçeler oturmaya ve yatmaya sergi olarak, yünden dokunan kumaşlar giysi olarak, 

keçinin derisinden yapılan çarıklar ayakkabı olarak, sütü ise yoğurt, peynir ve yağ 

gibi yiyecekler olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla Türkmen ve Yörük kültüründe 

bu tür hayvanların olmadığı bir yaşam düşünülemez” (Eröz,1991: 171). 

Türkmen ve Yörük kültüründe, insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri 

için küçükbaş ve büyükbaş (keçi, koyun, deve, sığır, öküz, at) hayvanlar önemli yer 

tutmaktadır. Bunun yanında doğa ile bütünleşik olmalarından dolayı kartal, şahin, 

doğan gibi yırtıcı kuşların da bu kültür içerisinde etkisi büyüktür. Bundan hareketle, 

insanların kendilerini etkileyen olaylarda, kişileri ve olayları bu tür hayvanlarla 

örtüştürerek, benzetme yaparak halk ezgilerinde bu hayvan isimlerini kullanmışlar ve 

oyunlarını da bu hayvanları taklit ederek geliştirmişlerdir. 

Yukarıdaki tanımlar ve Teke yöresi tarihçesi bölümündeki araştırmalar 

çerçevesinde Osmanlı’nın Kayı boyu da dâhil olmak üzere aynı yüzyıllar içerisinde 

Batı Anadolu’ya gelip yerleşen Türk boylarının tamamına “türkmen” denmektedir. 

Bu boyların yerleştikleri bölgelere baktığımız zaman İznik, Bilecik, Bursa, Kütahya, 

Denizli, Eskişehir, Afyon, Manisa, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin-Mut-

Gülnar gibi coğrafi bölgelere yayıldığı tespit edilmektedir. Bugün bütün bu bölgeleri 

Türk müzik kültürü açısından incelediğimizde 9/8’lik aksak ritmin tüm bu alanları 

kapsadığı görülmektedir. 

Teke yöresi tarihçesinde de işaret edildiği gibi “Yavuz Sultan Selim ve II. 

Beyazıt döneminde Teke yöresinde oluşan isyanlardan dolayı bölge büyük bir nüfus 

hareketine sahne olmuş, özellikle Alevi Türkmenler bugünkü İran Azerbaycan’ına, 

bir kısmı da Muğla il sınırları içerisinde olan Fethiye-Datça arasındaki yerlere 
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sürülmüşlerdir. Türkmenlerden boşalan alanlara ise daha sonra Yörükler iskân 

edilmiştir. Dolayısıyla Teke yöresinde müziksel ritim özellikleri açısından 9/8’lik 

ritimlerin yanı sıra 9/16’lık ritimler de görülmektedir. Bu varsayımlara dayanarak 

9/8’lik ritimli ezgilere “ Türkmen müziği”, 9/16’lık ritimli ezgilere ise “Yörük 

müziği” demek yerinde bir saptama olacaktır” (Demirel, 2010: 8). 

Bu tespitler ışığında, Anadolu’da oluşan yöresel, kültürel özellikler 

Cumhuriyet dönemindeki idari yapılanmalarla örtüşmemektedir. Dolayısıyla bugün 

Fethiye bölgesi kültürel özellik açısından Teke Yöresi ile benzerlik göstermektedir 

fakat Muğla il sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

“Muğla diğer yerleşim birimlerine göre zengin (Fethiye hariç) ve de farklı bir 

halk müziği yapısına sahiptir. Aydın, Denizli, Burdur illerinin, Acıpayam ve Fethiye 

ilçelerinin halk müziği özelliklerinden oldukça etkilenmiştir. Ayrıca coğrafi konum 

itibarıyla Yunanistan’a sınır olması kültür alış-verişini de beraberinde getirmiştir. Bu 

sebeple, Yöre halk müziğinin Yunan halk müziği ve Trakya halk müziği ile etkileşim 

içinde olması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır” (Atılgan, 2006: 

175). 

Yapılan kaynak araştırmalarında Muğla ilindeki halk müziği özellikleri, 

yerleşim alanları açısından,  üç grupta incelenmiştir. 

1-Teke Yöresi içerisinde kalan Ortaca, Dalaman ve Fethiye bölgesi: 

Bu bölgenin türküleri Teke Yöresi havalarının özelliklerini taşır. Fethiye halk 

müziği usulleri incelendiğinde 9/8’liklerin hakimiyeti görülür. 9/8’liklerin yanı sıra 

9/16, 2 veya 4/4’lük usullü ezgilere de rastlanır. Yörede, Burdur ve Dirmil’deki 

boğaz ve zeybek havaları da oldukça yaygındır. Yörenin halk sazı “Üç telli” Orta 

Asya’daki kopuzun uzantısıdır. Üç telli Muğla’nın diğer bölgelerinde görülmez. 

Örneğin, Bodrum üç telliyi hiç tanımaz (Sidekli, 2005). 

Fethiye yöresi, her ne kadar Teke yöresinin kültürel özellikleriyle benzerlik 

gösterse de idari yapılanma bakımından Muğla ilinin sınırları içerisinde 
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bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada idari yapılanma da göz önünde bulundurulmuş 

ve Muğla ezgileri içerisinde değerlendirilmiştir. 

2-Muğla-Merkez, Ula, Yatağan, Milas ve Köyceğiz Bölgesi 

Muğla ilinin bu yerleşim bölgesindeki türkülerde yaygın olarak 9/4 ve 

9/8’likler hâkimdir. Fethiye’ görülen 9/16’lık usuller ve boğaz havalarına bu yörede 

pek fazla rastlanmamaktadır. 

Yörede, zeybek tavrı ve üslubu egemendir. Aşk, sevgi ve ağıt karakterli 

türküler ön plandadır. Ezgiler geniş bir melodi zenginliğine sahiptir. “Aşıklık” 

geleneği yaşanmadığı için şiiriyet bazı bölge türkülerindeki gibi güçlü değildir. 

Muğla türkülerindeki başka bir özellik, gurbet temasının işlenmeyişidir. Yörenin, 

Anadolu’nun diğer bölgelerine göre ekonomik problemini çözmüş olması gurbet 

temasının işlenmesini engellemiştir. Yaşanmayan bir konu elbette dile ve tele 

aktarılamaz. Yöre türkülerinde mani ve ağıt karakterindeki sözlerin ağırlıklı olduğu 

görülür. Bu, yörenin genel özelliğidir. Başka bölgeler için küçük olan olayların 

Muğla halkı için önem taşıması, türkülerin doğmasına kaynak olmuş, yakıcılarının 

harekete geçmesini sağlamıştır (Sidekli, 2005). 

3-Bodrum Bölgesi 

Bodrum halk müziği, çevre illerin halk müziğinden oldukça etkilenmiş 

olmasına rağmen Burdur, Dirmil ve Fethiye’de yaygın olarak görülen Teke 

havalarından etkilenmemiştir. Bodrum Halk ezgileri genelde sözlüdür, sözsüz esere 

pek fazla rastlanmamaktadır. Sözlü ezgilerde işlenen konulara bakıldığında olay, aşk, 

sevda, kahramanlık, ağıt karakteri taşıyan türküler yaygın olarak görülmektedir. 

“Bodrum türkülerinin bir özelliği de uzun hava formunda türkülerin 

olmayışıdır. Özellikle Burdur’da yaygın olan gurbet havaları burada görülmez. 

Yörenin mahalli sanatçısı ve yöre türküleri konusunda bilgi birikimine sahip mahalli 

sanatçı ve kaynak kişi Rasim Eriş: Yörede uzun hava formunda ezgilerin Burdur’da 

yaygın olan gurbet havalarının, Fethiye’deki üç telli bağlamanın olmayışının aşiret 

ve oymak farklılığında kaynaklandığını ifade etmektedir” (Atılgan, 2006: 177). 



33 
 

Bodrum bölgesi, Muğla’nın diğer yerleşim birimlerine göre zengin ve farklı 

bir halk müziği yapısına sahiptir. Yörenin halk müziği yapısından oldukça 

etkilenmesinin yanı sıra, coğrafi konumu nedeniyle Yunan adalarına yakın olması 

kültür alışverişini de beraberinde getirmiştir. Doğal olarak bu olay da diğer unsurlar 

gibi Bodrum halk müziğine yansımıştır. Örneğin; İstanköy’de yakılan bir türkünün 

Bodrum’da çalınıp okunması gibi. Bodrum halk müziği icrasında dikkat çeken bir 

olay da klasik sazların kullanılmasıdır. Türküler genelde sözlüdür. Çevre il ve 

ilçelerdeki sözsüz zeybekler burada görülmez. Uzun hava formunda türküler yoktur. 

Zeybek tavır ve üslubu hâkimdir (Sidekli, 2005). 
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    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde,  araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları 

ve toplanan verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve tekniklere 

yer verilmiştir. 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Tarama modelindeki bu çalışmada, kavramsal ve kuramsal çerçeve için 

literatür tarama yapılmış, yörede bilinen, halk oyunlarında kullanılan 40 Teke Yöresi 

ve 40 Muğla yöresi zeybek ezgisinin belirlenebilmesi için literatür tarama 

kapsamında TRT repertuvarı incelenmiştir. 

3.2. Evren  

Araştırma evrenini, Teke Yöresi (Burdur, Isparta, Denizli’nin batı kısmı, 
Antalya) ve Muğla Yöresi karakterini temsil eden zeybek ezgileri oluşturmaktadır.  

Tablo-1: Teke Yöresi ve Muğla İli Eser Tespit Tablosu 

Teke Yöresi Tespit Edilen Eser Sayısı İncelemeye alınan zeybek 
karakterinde eser sayısı 

Isparta 54 10 
Denizli 112 10 
Burdur  163 10 
Antalya 62 10 
Muğla Yöresi 118 40 

 

Yapılan bu araştırmada, resmi kaynaklara geçmiş Antalya’ya ait 62 eser, 

Burdur’a ait 163 eser, Isparta’ya ait 54 eser, Denizli’ye ait 112 eser (Teke bölgesi 

toplamda 391eser ) ve Muğla’ya ait 118 eser tespit edilmiştir.  
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Şekil-2: Tespit Edilen Eser Sayısına ilişkin pasta grafiği 

 
 

Tespit edilen eser sayılarına bakıldığında, oranlar Muğla yöresinde %23, 

Burdur’da %32, Denizli’de %22, Isparta’da %11, Antalya’da %12’dir. Yörelere 

ilişkin tespit edilen eserlerin bazılarının kadın oyun havalarından dımıdan, gakgili, 

datdiri v.b. türler içerisine girdiği, bazılarının ise 9 zamanlı olanların dışında, farklı 

usullerde olması bakımından, zeybek karakteri içerisinde bulunmadığı düşünülerek 

incelemeye alınmamıştır. Bu sebeple, Teke yöresi içerisindeki illere özgü zeybek 

ezgilerini minimum 10 eserde sınırlandırıp, Muğla iline ait ezgiler ile 

eşitlendirilmiştir. 

3.3. Örneklem 

Araştırma grubunu, TRT halk müziği repertuvarında bulunan 9 zamanlı 

usullerden yöreye ilişkin 9/2, 9/4 ve 9/8 usullerdeki, iki yöre kültürünü karakteristik 

anlamda temsil ettiği düşünülen Teke yöresinden 40, Muğla’dan 40 olmak üzere 

rastgele seçilmiş 80 zeybek ezgisi oluşturmaktadır.  
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3.4. Verilerin Elde Edilmesi ve Analizi 

Veriler, THM literatürü içinde yer alan temel unsurların (tür, ayak, tavır, usul, 

söz) incelenmesi sonucunda elde edilerek,  gerekli kriterler çerçevesinde (teknik, 

müzikal ve söz) durum tespiti yapılmıştır. Yörelere göre türler, sözlü ve sözsüz 

olmak üzere dağılım olarak değişkenlik gösterdiği için, tablolar içinde bu dağılımı 

eşitlemek adına her iki tür de yer almıştır. O nedenle sözsüz zeybeklerin yer aldığı 

tablolarda söz unsuruna yer verilememiştir. Elde edilen bulgular iki ana grupta (A ve 

B şeklinde) tablolar halinde sunulmuştur. 

Çalışmanın geçerlik ve güvenirliği için yapılan incelemelerde uzman görüşü 

alınmıştır. İnceleme sonucunda ezgilerde ağırlıklı kullanılan zeybek türü, ayak, 

tavırsal yapı, usul özellikleri, şiirsel yapı ve sözlerde benzeyen ya da benzemeyen 

özellikler tespit edilerek, yüzdelik dilimler halinde sınıflandırılıp, pasta veya sütun 

grafiğinde gösterilmiştir. 

Araştırmada, yararlanılan eserlerin notaları, Adobe Photoshop CE programı 

ile temizlenerek çalışmaya alınmış, ses dizileri Finale 2008 programında yazılmıştır. 
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3.5. Araştırmanın Planı 
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      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUMLAR 

 

Bu bölümde araştırmanın sorularına ilişkin verilerin çözümlenmesi ile elde 

edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Araştırmanın 

bulgularının veriliş kurgusu soruların sırasına göre düzenlenmiş ve her soru başlık 

haline getirilerek çözümleme yapılmıştır. 

Tablolar, zeybek ezgilerinin türünü, ayağını ve dizisini, ezgilerin ses 

genişliğini, tavırsal yapısını, usul yapısını, hızını, söz unsuru içerisinde 

değerlendirilen şiirsel yapıyı ve hece ölçüsünü irdelemek amacıyla kavramsal ve 

kuramsal çerçeve içerisinde anlatılan kültürel unsurlar göz önüne alınarak 40 Teke 

yöresi (A) ve  Muğla  yöresi (B) olmak üzere iki ayrı tablo oluşturulmuştur. Tablolar 

içerisinde (10 Antalya, 10 Isparta, 10 Denizli, 10 Burdur olmak üzere) 40 Teke 

yöresi ve 40 Muğla zeybek ezgisi, yukarda sözü edilen unsurlar çerçevesinde 

sunulmuştur. İncelenen bu eserlerin notaları ekler kısmında yer almaktadır.  

 

A) Teke yöresi zeybek ezgilerine yönelik bulgular
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Tablo - 2: Teke yöresi zeybek ezgilerinin tür, ayak, tavır, usul ve söz yönünden incelenmesine yönelik tablolar 

Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Kesinti Zeybeği 
(Isparta) 

 

Ağır Zeybek 
Kerem Ayağı  

 

9/4 =50 Sözsüz Zeybek -- -- 

Evlerinin Önü Mersin 
(Isparta) 

Ağır Zeybek Kâtip Ayağı  

 

9/4 Yaklaşık =76 Aşk-Hasretlik Türkü 
(3bentli, 2bağlantılı) 

8’li hece 
ölçüsü 

Güle Düştüm 
Gülmedim 
(Isparta) 

Kırık Zeybek Garip Ayağı  

 

-- 9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =112 Hasretlik-Sevda Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Bucak Serenleri 
(Isparta-Bucak) 

Kıvrak Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı 
 

 

9/8 
3+2+2+2 

 =54 
(İki kat hızla 

çalınmalı) 

Sözsüz Zeybek -- -- 

Ardıçtandır Guyuların 
Govası 
(Isparta) 

Ağır Zeybek Misket Ayağı  

 

9/4 Yaklaşık =48 Aşk- Hasretlik Türkü 
(3 bentli, 2 bağlantılı) 

11’li hece 
ölçüsü 

Şu Aydın’ın Uşağı 
(Isparta) 

Ağır Zeybek Yörük Ayağı  

 

9/4 =100 Yiğitleme-
Güzelleme 

Mani 7’li hece 
ölçüsü 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Ay Doğar Aşmak İster
(Isparta) 

 

Ağır Zeybek 

 

 

Kerem Ayağı  

 

9/4 

 
 

Yaklaşık =76  Sevda- Hasretlik Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Şu Dağlar Olmasaydı 
(Isparta) 

Ağır Zeybek 

 

Kerem Ayağı 

 

9/4 =100 Sitem-Hasretlik Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Ayva Dibi Serin Olur 
(Isparta) 

Kırık Zeybek Garip Ayağı  

 

-- 9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =200 Güzelleme Koşma 
 

11’li hece 
ölçüsü 

Alıverin Dabancamı 
Doldurem 
(Isparta) 

Kırık Zeybek Kerem Ayağı 

 

-- 9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =200 Yiğitleme Türkü 
(2 dizeli,1 bağlantılı) 

11’li hece 
ölçüsü 

Çay Başına Bostan 
Ektim 
(Antalya) 

Kıvrak Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı 

 

-- 9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =104  Türkü 
(3 beyit, 2 bağlantılı) 

11’li hece 
ölçüsü 

Sinanoğlu Gule Yapar 
Daşilen 
(Antalya) 

Kırık Zeybek Garip Ayağı  

 

-- 9/8 
2+2+2+3 

= 232 Derebeylik-
Yiğitleme 

Koşma 11’li hece 
ölçüsü 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Şu Karşıdan Yar 
Geliyor 
(Antalya) 

 

Kırık Zeybek 

 

 

Müstezat Ayağı  

 

-- 9/8 
2+2+2+3 

 
 

=112 
 

Sevda -
Güzelleme 

Türkü 
(3 bağlantılı) 

8’li hece 
ölçüsü 

Cepkenimi Al İsterim 
(Antalya) 

Kırık Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

 

-- 9/8 
2+2+2+3 

=72 
(İki kat hızla 

çalınmalı 

 Türkü 
(2 bentli, 1 bağlantılı) 

8’li hece 
ölçüsü 

Gine Ak Yokuşu 
Duman Bürüdü 
(Antalya) 

Kıvrak Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı 

 

9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =132  Türkü 
(3 beyitli,2 bağlantılı) 

11’li hece 
ölçüsü 

Altındandır Kapısının 
Eşiği 
(Antalya) 

Ağır Zeybek Kara Sevda Ayağı 

 

9/4 =100 Sevda Türkü 11’li hece 
ölçüsü 

Ak Çeşmeden Sular 
İçtim Kanmadım 
(Antalya-Elmalı) 

Ağır Zeybek Garip Ayağı  

 

9/4 Yaklaşık =80 Yiğitleme Koşma 11’li hece 
ölçüsü 

Çay Benim Çeşme 
Benim 
(Antalya) 

 

Ağır Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

 

9/2 Yaklaşık =80 Sitem Mani 7’li hece 
ölçüsü 



42 
 

         

Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 

Al Devesi Mor Köşekli
(Antalya- Finike) 

 

Kırık Zeybek 
Yahyalı Kerem 
Ayağı 

-- 9/8 
2+3+2+2 

Yaklaşık =110 Güzelleme Mani 8’li hece 
ölçüsü 

Gökte Yıldız Yüzatmış
(Antalya) 

Ağır Zeybek Kâtip Ayağı  

 

9/4 Yaklaşık =80 Güzelleme Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Arabaya Daş Koydum 
(Kızılhisar Zeybeği) 
(Denizli) 

Ağır Zeybek Müstezat Ayağı  

 

9/4 
 

=  30 Aşk-Hasretlik Türkü 
(2 beyit, 2 bağlantılı) 

7’li hece 
ölçüsü 

Al Yazmamı Düreyim 
(Denizli) 

 

Ağır Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı   

9/4 =90 Sevda - Hasretlik Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Gaba Ardıcın Salınması
(Denizli-Acıpayam) 

Kırık Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

-- 9/8 
2+2+2+3 

9/8 = 50 

 Yaklaşık =144 

Sevda Türkü 
(2 bentli) 

11’li hece 
ölçüsü 

Zobalarında Guru da 
Meşe 
(Denizli) 

Ağır Zeybek Yörük Ayağı  

 

9/4 = 48 Yiğitleme Türkü 
(1 bentli) 

13’lü hece 
ölçüsü 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Cemile’nin Geçtiği 
Yollar 
(Denizli) 

 

Kırık Zeybek 

 

 

Yahyalı Kerem 
Ayağı  

-- 9/8 
2+2+2+3 

 
 

=120 
(İki katı hızla 

çalınmalı) 

Sevda -Hasretlik Türkü 12’li hece 
ölçüsü 

Daş Üstüne Daş 
Goydum Ben 
(Denizli) 

Kırık Zeybek Maya (Maye) 
Dizisi 

-- 9/8 
2+2+2+3 

=110 
(İki kat hızla 

çalınmalı) 

Sevda Türkü 
(4 dizeli) 

8’li hece 
ölçüsü 

Cemile’nin Gezdiği 
Dağlar Meşeli 
(Denizli) 

Kırık Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

-- 9/8 
2+2+2+3 

=95 
(İki kat hızla 

çalınmalı) 

Sevda Türkü 
(2 beyit, 2 bağlantılı) 

12’li hece 
ölçüsü 

Acıpayam  Zeybeği 
(Denizli) 

Ağır Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

9/4 Yaklaşık =72 Sözsüz Zeybek -- -- 

Acıpayam  Zeybeği 
(Denizli) 

Ağır Zeybek Müstezat Ayağı 

 

9/2 Yaklaşık =60 Sözsüz Zeybek -- -- 

Osmanımın Mendili 
Saman Sarısı 
(Denizli) 

Ağır Zeybek Kerem Ayağı 

 

9/4 =84 Yiğitleme Türkü 
(3 dizeli, 2 beyitli, 

 2 bağlantılı,) 

12’li hece 
ölçüsü 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Avşar Zeybeği 
Çeşitlemesi 
(Burdur) 

 

Ağır zeybek 

 
Yahyalı Kerem 
Ayağı  

9/4 Yaklaşık =72 Sözsüz Zeybek -- -- 

Tefenni Zeybeği 
(Burdur) 

Ağır Zeybek Müstezat Ayağı  

 

9/4 Yaklaşık =72 Sözsüz Zeybek -- -- 

Asi Zeybek 
(Burdur) 

Ağır Zeybek Müstezat Ayağı  

 

9/4 =  50-54 Sözsüz Zeybek -- -- 

Sarı Zeybek 
(Burdur) 

Kırık Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

-- 9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =97 
(İki kat hızla 
çalınmalı) 

Yiğitleme Türkü 
(2 bağlantılı) 

11’li hece 
ölçüsü 

Serenler 
(Burdur) 

Kıvrak Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı   

9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık  =  92 Yiğitleme Türkü 
(3 beyit, 2 bağlantılı) 

11’li hece 
ölçüsü 

Sabuncunun Düzünde 
(Burdur-Tefenni) 

Ağır Zeybek Kerem Ayağı 

 

9/4 =  36 
(İki kat hızla 

çalınmalı) 
 

Güzelleme Mani 7’li hece 
ölçüsü 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 

Feracemi Al İsterim 
(Burdur) 

 

Kıvrak Zeybek 
Garip Ayağı 

 

9/8 
2+2+2+3 

 

Yaklaşık =92 Sevda Türkü 
(3 bentli,2 bağlantılı) 

8’li hece 
ölçüsü 

Serenler  
(Burdur) 

Kıvrak Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

-- 9/8 
2+2+2+3 

 
 

=96 Yiğitleme Türkü 11’li hece 
ölçüsü 

Gemideyim Gemide 
(Burdur) 

Ağır Zeybek Müstezat Ayağı  

 

9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =84-
88 

Aşk-Hasretlik Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Ardıçtandır Kuyuların 
Kovası 
(Burdur) 

Kıvrak Zeybek Misket Ayağı  -- 9/8 
2+2+2+3 

=97 
(İki kat hızla 

çalınmalı) 

Sevda -Hasretlik Türkü 
(2 bentli, 2 bağlantılı, 

3 beyitli) 

11’li hece 
ölçüsü 
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B) Muğla yöresi zeybek ezgilerine yönelik bulgular 
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 Tablo-3: Muğla yöresi zeybek ezgilerinin tür, ayak, tavır, usul ve söz yönünden incelenmesine yönelik tablolar 

 

Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Kerimoğlu 
(Muğla) 

 

Ağır Zeybek 

 

 

Yahyalı Kerem 
Ayağı  

 

 

9/4 

 
 

Yaklaşık =69 Sözsüz Zeybek -- -- 

Ağır Zeybek 
(Muğla- Fethiye) 

Ağır Zeybek Müstezat Ayağı 
(Do) 

  

9/4 
 

Yaklaşık  =  72 Sözsüz Zeybek -- -- 

Gündoğdu Zeybeği 
(Muğla) 

Ağır Zeybek Azeri Ayağı  

 
 

9/4 
 

Yaklaşık =   60-
72 

Sözsüz Zeybek -- -- 

Fethiye Zeybeği 
(Muğla- Fethiye) 

Ağır Zeybek Yörük Ayağı  

 

 

9/4 
 

=  40 Sözsüz Zeybek -- -- 

Fethiye Zeybeği 
( Muğla- Fethiye) 

Ağır Zeybek Yörük Ayağı  

 

 

9/4 Yaklaşık =40 
 

Sözsüz Zeybek -- -- 

Zeybek 
(Muğla) 

 

Kıvrak Zeybek Garip Ayağı  

  

9/8 
3+2+2+2 

Yaklaşık =96 
 

Sözsüz Zeybek -- -- 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Zeybek 
(Muğla) 

 

Kıvrak Zeybek 

 

 

Kalenderi Ayağı  

 

 

9/8 
3+2+2+2 

 
 

Yaklaşık = 96  Sözsüz Zeybek -- -- 

Zeybek (Kocaoğlan) 
(Muğla - Fethiye) 

Ağır Zeybek Müstezat Ayağı  

 

 

9/2 
 

Yaklaşık  =  40 Sözsüz Zeybek -- -- 

Zeybek  
(Muğla - Fethiye) 

Kıvrak Zeybek  Kerem Ayağı  

 

 

9/8 
3+2+2+2 

Yaklaşık  =76 Sözsüz Zeybek -- -- 

Zeybek 
(Muğla) 

Ağır Zeybek Yörük Ayağı  

 

 

9/4 Yaklaşık = 40 Sözsüz Zeybek -- -- 

İki Parmak Zeybeği 
(Çine Zeybeği) 
(Muğla) 

Ağır Zeybek Müstezat Ayağı 
(Do)  

 

 

9/4 Yaklaşık =40 Sözsüz Zeybek -- -- 

Kadıoğlu Zeybeği-2  
(Muğla) 

 

Ağır Zeybek Garip Ayağı  

 

 

9/4 =44 Sözsüz Zeybek -- -- 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Kadıoğlu 
(Muğla- Fethiye) 

 

Ağır Zeybek 

 

 

Bozlak Ayağı  

 

 

9/2 
 
 

Yaklaşık =40 Sözsüz Zeybek -- -- 

Kadıoğlu Zeybeği 
(Muğla) 

Ağır Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

 

 

9/4 
 

Yaklaşık  = 60 Sözsüz Zeybek -- -- 

Kadıoğlu Zeybeği 
(Muğla) 

Ağır Zeybek Yörük Ayağı  

  

9/4 Yaklaşık  = 60   Sözsüz Zeybek -- -- 

Eyüb’ümün Gezdiği 
Dağlar  Meşeli 
(Muğla) 

Ağır Zeybek Garip Ayağı  

 

 

9/4 = 66 Yiğitleme Türkü 
(2 bağlantılı) 

11’li hece 
ölçüsü 

Alıda Verin Barutumu 
Saçmama 
(Muğla) 

Ağır Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

 

 

9/4 Yaklaşık =72 Yiğitleme Türkü 
(2 bağlantılı) 

14’lü hece 
ölçüsü 

Ferahi- Feraye 
(Muğla) 

 

Ağır Zeybek Yörük Ayağı  

  

9/2 Yaklaşık =72 Güzelleme Türkü 
(1bağlantılı) 

8’li hece 
ölçüsü 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Şu Muğla’nın Çamları 
(Kerimoğlu Zeybeği) 
(Muğla) 

 

Ağır Zeybek 

 

 

Yahyalı Kerem 
Ayağı  

 

 

9/4 

 
 

Yaklaşık = 60  Yiğitleme Türkü 
(1 bağlantılı) 

7’li hece 
ölçüsü 

Al Yazmam Dalda 
Kaldı 
(Muğla) 

Kıvrak Zeybek Kerem Ayağı  

 

 

9/8 
2+2+2+3

 

Yaklaşık  = 100 Sevda Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Al Yazmanın Oyası 
(Muğla) 

Kıvrak Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

 

 

9/8 
2+2+2+3 

=58 
(İki katı hızla 

çalınmalı) 

Sitem Türkü 
(2 bağlantılı) 

7’li hece 
ölçüsü 

Beş Parmaktan İnmem 
Ben 
(Muğla) 

Kıvrak Zeybek  Maya (Maye) 

 
 

9/4 Yaklaşık = 96 Koçaklama Türkü 
(3 beyitli, 3 
bağlantılı) 

11’lü hece 
ölçüsü 

Hana Vardım Han 
Değil 
(Muğla) 

Ağır Zeybek Azeri Ayağı 

 

 

9/4 =120 
 

Güzelleme Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Ağır Beş Kaza 
(Muğla - Fethiye) 

Ağır Zeybek Yörük Ayağı  

 

 

9/4 Yaklaşık = 60- 
72 

Sözsüz Zeybek -- -- 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü Yapısı  

Dağ Başında Değirmen 
(Muğla-Bağkara) 

 

Kıvrak Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı 

 

 

9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =96 Sevda Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Milas Zeybeği 
(Muğla -Milas) 

Ağır Zeybek Yahyalı Kerem 
Ayağı  

 

 

9/2 
 

=  25- 40 Sözsüz Zeybek -- -- 

Kadıoğlu Zeybeği 
(Muğla- Ula) 

Ağır Zeybek Bozlak Ayağı  

  

9/4 Yaklaşık =58 Sözsüz Zeybek -- -- 

Ortacada Evimiz 
(Muğla) 

Kırık Zeybek Maya (Maye)  

 

-- 9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =96 
(İki kat hızla 
çalınmalı) 

Aşk- Hasretlik Mani 7’li hece 
ölçüsü 

Altaydır Dağ Dağ 
Gezerim 
(Muğla-Fethiye) 

Ağır Zeybek Garip Ayağı 

  

9/4 Yaklaşık =60 Yiğitleme Türkü 
(2 beyitli, 2bağlantılı) 

7’li hece 
ölçüsü 

Gemiler Posta Posta 
(Muğla-Bodrum) 

Kıvrak Zeybek Kerem Ayağı 

 

 

9/8 =105 
(İki kat hızla 

çalınmalı) 

Yiğitleme Türkü 
(3 Beyitli, 3 
Bağlantılı)  

7’li Hece 
Ölçüsü 
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Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Sabah Namazı Zeybeği 
(Muğla) 

 

Ağır Zeybek 

 

 

Müstezat Ayağı  

 

9/4 

 
 

= 25-30 Sözsüz Zeybek -- -- 

Dağlı Zeybeği 
(Muğla) 

Ağır Zeybek Müstezat Ayağı  

 

9/4 
 

Yaklaşık  = 
92 

Sözsüz Zeybek -- -- 

Sarıcada Buğday 
Danesin 
(Muğla-Fethiye) 

Kıvrak Zeybek Maya Dizisi 

 

9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık  
=96 

Güzelleme Türkü 
(2 dizeli,2 bağlantılı) 

8’li hece 
ölçüsü 

Bir Tepeden Bir Tepeye 
Ün Olur 
(Muğla-Milas) 

Kıvrak Zeybek Müstezat Ayağı  

 

9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık = 
100 

Yiğitleme Koşma 11’li 
hece 
ölçüsü 

Kerimoğlu 
(Muğla-Bodrum) 

Ağır Zeybek Kerem Ayağı 

 

9/4 =60 
 

Güzelleme Türkü 
(3 beyitli) 

11’li 
hece 
ölçüsü 

Gide Gide Yoruldum Ağır Zeybek Garip Ayağı 

 

9/4 Yaklaşık =
60 

Sitem Türkü 
(3 bentli 3 bağlantılı) 

7’li hece 
ölçüsü 



53 
 

 

 

Ezginin Adı Ezginin Türü AYAK TAVIR – USUL SÖZ 

Ezginin Ayağı Dizisi ve Ses genişliği Yöresel Mızrabı Usulü Hızı Şiirin Konusu Şiirin Türü Ölçü 
Yapısı 

 
 
Marmaris Zeybeği 
(Muğla-Marmaris) 

 

Ağır Zeybek 

 

 

Garip Ayağı  

 

 

9/4 

 
 

Yaklaşık = 60  Sözsüz Zeybek -- -- 

Demirciler Demir 
Döğer Tunç Olur 
 

Kıvrak Zeybek Kerem Ayağı  

 

 

9/8 
2+2+2+3

 

Yaklaşık  = 100 Sevda Türkü 
(2 dizekli, 1 
bağlantılı) 

11’li hece 
ölçüsü 

 

Koca Kavak Yarıldı 
(Muğla-Ula) 

 

Kıvrak Zeybek 

 

Yahyalı Kerem 
Ayağı  

 

 

 

 

9/8 
2+2+2+3 

 

Yaklaşık  =96 

 

Güzelleme-
Sevda 

 

Türkü 
(3 dizeli, 1 bağlantılı) 

 

7’li hece 
ölçüsü 

Bahçelerde Bir Kuzu 
(Muğla-Fethiye) 

Kırık Zeybek Kerem Ayağı 

 

-- 9/8 
2+2+2+3 

Yaklaşık =110 Güzelleme Mani 7’li hece 
ölçüsü 

 



54 
 

4.1. Teke Yöresi ve Muğla Zeybek Ezgilerinin ‘Tür ve Usul’ Açısından 
Bulgular ve Yorumları 

 

Tablo-4: Teke Yöresi ve Muğla Zeybek Ezgilerinin Tür ve Usul Tablosu 

 

  

Şekil-3: Teke Yöresi Zeybek Türlerine ilişkin sütun grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan incelemelerde, 40 Teke yöresi ezgisinden 21’i ağır zeybek, 7’si 

kıvrak zeybek ve 12’si kırık zeybeklerden oluşmaktadır. 

 

Tür ve Usul Teke Yöresi Muğla 

Antalya Isparta Denizli Burdur Toplam 9/4 - 9/2 
Ağır Zeybek 

4 6 6 5 21 

 

27 

9/8 
Kıvrak Zeybek 

2 1 -- 4 7 11 

9/8 (yürük) 
Kırık Zeybek 

4 3 4 1 12 2 
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Şekil-4: Muğla Yöresi Zeybek Türüne ilişkin sütun grafiği 

 
 

 Muğla’da ise incelenen 40 zeybek ezgisinden 27’si ağır zeybeklerden, 11’i 

kıvrak zeybeklerden ve 2’si kırık zeybeklerden oluşmaktadır. 

Muğla yöresindeki kıvrak zeybeklerin Teke Yöresindeki kıvrak zeybeklere 

göre yaygın olmasının sebebinin, Fethiye’nin Teke yöresine yakın olması ve bu 

sayede Teke yöresi kültüründen fazlasıyla etkilenmiş olması düşünülmektedir. 

Şekil-5: Teke Yöresi Zeybek Türü ve                 Şekil-6: Muğla Zeybek Türü ve Usulüne                   
Usulüne Yönelik Pasta Grafiği                                     Yönelik Pasta Grafiği 

9/2‐9/4 
Ağır 

Zeybek
52%

9/8 
Kıvrak 
Zeybek
18%

9/8 
Kırık 

Zeybek
30%

Teke Yöresi

 

9/2‐9/4 
Ağır 

Zeybek
67%

9/8 
Kıvrak 
Zeybek
28%

9/8 
Kırık 

Zeybek
5%

Muğla Yöresi

 
  Yapılan araştırmalarda, Teke yöresi zeybek ezgilerinin %52’si ağır 

zeybeklerden, %18’si kıvrak zeybeklerden, %30’u da kırık zeybeklerden 

oluşmaktadır. Muğla zeybek ezgilerinin ise %67’sinin ağır zeybeklerden , %28 ‘inin 

kıvrak zeybeklerden, %5‘inin kırık zeybeklerden oluştuğu görülmektedir. Bundan 

anlaşıldığı üzere, her iki yörede ağırlıklı kullanılan türün ağır zeybek olduğu, Teke 
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yöresinde daha çok kırık zeybek, Muğla’da ise kıvrak zeybeklerin yaygın olduğu 

tespit edilmiştir.  

4.2. Teke Yöresi ve Muğla Zeybek Ezgilerinin ‘Ayak’ Açısından 
Bulgular ve Yorumları 

 Teke ve Muğla yöresinde görülen ayaklara ilişkin bulguların 

yüzdeleri, şekil-7 ve şekil-8’de yer almaktadır. 

 

Şekil-7: Teke Yöresi Ezgilerinin Ayaksal Açıdan Yüzdelik Oranları 

 

 

Yapılan incelemelerde, 40 Teke Yöresi zeybek ezgisi içerisinde, 

%37’sinin Yahyalı Kerem Ayağında olduğu görülmektedir. Bu yörede 

örnekleme giren zeybek ezgileri içerisinde, Bozlak Ayağı ve Azeri 

Ayağında hiçbir esere rastlanmamıştır. Kerem Ayağı, Müstezat Ayağı 

ve Garip Ayağı, Yahyalı Kerem Ayağından sonra yaygın olarak 

kullanılan ayak türleridir. Maya, Kara Sevda Ayağı, Kâtip Ayağı, 

Misket Ayağı ve Yörük Ayağı daha az yaygın olarak görülmüştür. 
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Şekil-8: Muğla Ezgilerinin Ayaksal Açıdan Yüzdelik Oranları 

 

 40 Muğla yöresi zeybek ezgisinde ise, Yahyalı Kerem Ayağı, 

Kerem Ayağı, Müstezat Ayağı, Garip Ayağı ve Yörük Ayağı birbirine 

yakın oranlarda dağılım göstermiştir. Bu yörede örnekleme giren zeybek 

ezgileri içerisinde, Kâtip Ayağı, Misket Ayağı ve Kara Sevda Ayağına 

rastlanmamıştır. Bozlak Ayağı, Maya ve Azeri Ayağı çok az yaygınlık 

göstermektedir 

 Buna göre, bu yörelerin ezgileri arasındaki ayaksal yapı, oran 

olarak farklı dağılımlar göstermektedir. Teke yöresinde %37 oranda en 

yaygın görülen Yahyalı Kerem Ayağı, Muğla’da%22 oranda yaygınlık 

göstermiştir. Yörük Ayağı Muğla’da %18 oranda yaygınlık gösterirken, 

Teke yöresinde %5 oranda görülmüştür. Müstezat Ayağı ve Kerem 

Ayağı iki yörede de %15 oranında eşit dağılım göstermiştir. Garip Ayağı, 

iki yörede de birbirine yakın oranlarda görülmüştür. 

 Kara sevda, Misket, Kâtip Ayakları Muğla’da görülmezken, Teke 

yöresinde %5 ile %3 oran arasında tespit edilmiştir. Aynı şekilde, Azeri 

ve Bozlak Ayakları Teke yöresinde görülmezken, Muğla’da %5 oranda 

görülmüştür. 

 Eserlerin ses genişlikleri genel olarak 5 ile 15 ses aralığında 

değişmektedir. 
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Şekil-9: Teke ve Muğla Yöresi Zeybeklerinin Ayaksal Açıdan Sütun Grafiği 
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4.3. Teke Yöresi ve Muğla Zeybek Ezgilerinin ‘Tavırsal’ Açıdan 

Bulgular ve Yorumları 

Ağır ve Kıvrak zeybek türleri, yöreye özgü karakteristik tavırsal yapıyı, bariz 

bir şekilde yansıtmaktadır. Özellikle ağır zeybekler, mızrap vuruşları, ritimsel 

düzümleri, çalış ve söyleyiş üslupları ile birbirleriyle benzerlik göstermektedir.  

            

                                                           

Kırık zeybek türü içerisine giren zeybek ezgilerindeki, söyleyiş, usul ve üslup 

açısından tavırsal yapı görülmesine rağmen, yöresel mızrap bakımından tavırsal 

özelliğe rastlanmamıştır. Dolayısıyla, 9/8’lik (yürük) usul içerisine giren bu zeybek 

türü kavramsal ve kuramsal çerçevede belirtilen “türkmen müziği” karakteriyle 

örtüştüğü düşünülebilir (Ş. Demirel ile kişisel iletişim, 9 Mayıs 2011). 
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4.4. Teke Yöresi ve Muğla Zeybek Ezgilerinin ‘Hız’ Açısından Bulgular 
ve Yorumları 

Tablo-5: Zeybek Türü ve Hız Tablosu 

  

 

 

 

 

 

 

 

Teke ve Muğla yöresi zeybek ezgilerinin notaları incelendiğinde, bazı 

eserlerin sürelerinin metronom bazında gösterilmediği belirlenmiştir. Bu eserlerin 

yörelerdeki icrası süre açısından uzman görüşü alınarak incelenmiş, yaklaşık bir 

tespit yapılmış, eser inceleme tabloları içerisinde de belirtilmiştir. 

Teke yöresi ve Muğla zeybek ezgilerinin tür, ayak, tavır, usul ve söz 

yönünden incelenmesine yönelik tablolarda süre, birim vuruş ¼’lük nota olarak 

belirlenmiştir. Ağır zeybekler genellikle 30-100 metronom aralığında, kıvrak 

zeybekler, 92-132 metronom aralığında, kırık zeybekler ise 110-232 metronom 

aralığında dağılım göstermiştir. Bu ezgiler icra edildikleri yörelere ve oyunlara göre, 

belirlenen bu tempolardan daha ağır ya da daha yürük olarak değişkenlik 

gösterebilmektedir (Ş.Demirel ile kişisel iletişim, 11 Mayıs 2011). 

 

 

 

 

Zeybek Türü Hızı (Metronomu) 

Ağır Zeybek 
 = 30 – 100 

Kıvrak Zeybek 
       = 92 - 132 

Kırık Zeybek 
 = 110 - 232 
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4.5. Teke Yöresi ve Muğla Zeybek Ezgilerinin ‘Söz’ Unsuruna  (Şiirsel 
Yapı, Hece ölçüsü, Şiir Türü) Yönelik Bulgular ve Yorumları 

  

Şekil-10: Teke Yöresi ve Muğla Zeybek Ezgilerinin Şiirsel Yapısına Yönelik Sütun 
Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-11: Teke Yöresi Zeybeklerinin   Şekil-12: Muğla Zeybeklerinin Şiir 
Şiir  Konusuna İlişkin Pasta Grafiği                               Konusuna İlişkin Pasta Grafiği 

  
 

Zeybek ezgileri, Ege ve Batı Akdeniz’e özgü bir müzik türü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kültürel ve ezgisel benzerliklerinin yanı sıra yöresel farklılıkların da 

ortaya çıktığı görülmüştür. Her iki yöre içerisinde de sözleri aynı ya da benzer olup 

ezgileri farklı olan zeybek türlerine rastlanıldığı gibi, sözleri farklı olup ezgileri 

benzer zeybek türlerine de rastlanmıştır.  

Teke Yöresi zeybeklerinde, %20 sözsüz, %80 sözlü zeybek ezgisine 

rastlanmıştır. Muğla zeybeklerine baktığımızda, %53 sözsüz, %47 oranında sözlü 

zeybek ezgisine rastlanmıştır. 
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Şekil-13: Teke Yöresi ve Muğla Zeybek Ezgilerinin Şiir Türüne Yönelik Sütun Grafiği 

 

 

 

 

 

 

Şekil-14: Muğla Zeybeklerinin Şiir                 Şekil-15: Teke Yöresi Zeybeklerinin Şiir  
Türüne İlişkin Pasta Grafiği                                             Türüne İlişkin Pasta Grafiği 

               

 

Teke yöresi sözlü zeybeklerinin şiir türleri incelendiğinde %58 türkü, %36 

mani, %6 koşma türüne rastlanmıştır. Şiirlerin konusu genellikle 

yiğitleme(koçaklama), güzelleme, hasretlik üzerine yazılmıştır.  

Muğla sözlü zeybeklerinin şiir türleri incelendiğinde %69 türkü, %26 mani, 

%5 koşma türüne rastlanmıştır. Şiirlerin konusu genellikle yiğitleme, güzelleme, 

hasretlik, sitem üzerine yazılmıştır (Ş. Demirel ile kişisel iletişim,16 Mayıs 2011). 
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Şekil-16: Teke Yöresi ve Muğla Zeybeklerinin Hece Ölçüsüne Yönelik Sütun 

Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-17: Muğla Zeybek Ezgilerinin Hece      Şekil-18: Teke Yöresi Zeybek Ezgilerinin                    
Yapısına Yönelik Pasta Grafiği                                 Hece Yapısına Yönelik Pasta Grafiği 

           

Hece vezninde yazılan bu şiirler hemen hemen her hece ölçüsünde 

görülmektedir.  

Muğla’da, %21’i 11’li hece ölçüsü, %58’i 7’li hece ölçüsü, %11’i 8’li hece 

ölçüsü,  %5’i 13’lü hece ölçüsü , %5’i 14’lü hece ölçüsü olarak tespit edilmiştir. 

Teke yöresinde, %40’ı 11’li hece ölçüsü, %30’u 7’li hece ölçüsü, %18’i 8’li 

hece ölçüsü, %9’u 12’li hece ölçüsü, %3’ü 13’lü hece ölçüsü olarak tespit edilmiştir. 

 Teke yöresinde yaygın olarak 11’li hece ölçüsünde türkü türü yaygınken, 

Muğla’da 7’li hece ölçüsünde mani türünün yaygın olduğu tespit edilmiştir. 
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      BEŞİNCİ BÖLÜM 

  SONUÇ ve ÖNERİLER 

  

Bu bölümde araştırma bulgularına ve yorumlarına dayalı olarak varılan 

sonuçlar ve bunların ışığında oluşturulan öneriler yer almaktadır. 

 

5.1. Sonuçlar 

Teke ve Muğla yöresi zeybek ezgileri, belirlenen kriterler doğrultusunda 

(tür, ayak, tavır, usul ve söz unsurları) tablolar halinde incelenmiştir. Elde edilen 

bulgular aşağıdaki sonuçları ortaya çıkarmıştır.  

 Muğla yöresi zeybek ezgileri tür olarak incelendiğinde; ağır ve kıvrak 

zeybekler daha yaygın olarak görüldüğünden, tavırsal yapılar da bu oranda 

belirginlik kazanmıştır. Çalgı icrasındaki mızrap vuruşlarının, kuramsal çerçeve 

içerisinde belirtilen kalıplar dâhilinde yöreye özgü karakteristik yapıları bariz bir 

şekilde yansıtmıştır. Teke yöresinde yaygın olarak görülen kırık zeybek türü, tavırsal 

yapıyı söyleyiş, üslup açısından göstermesine karşın yöresel mızrap bakımından 

tavırsal yapıyı yansıtmamaktadır.  

Bu yörelerdeki ezgiler ayak açısından incelendiğinde; her iki yörede de 

‘Yahyalı Kerem Ayağı’nın en yaygın ayak türü olduğu belirlenmiştir. Örnekleme 

giren, 40 Teke ve 40 Muğla yöresi zeybek ezgisi içerisinde, Muğla’da, Kâtip Ayağı, 

Misket Ayağı ve Kara Sevda Ayağında; Teke yöresinde de Bozlak Ayağı ve Azeri 

Ayağında hiçbir esere rastlanmamıştır.  Genel olarak zeybek ezgilerinin ses aralığı 5 

ile 15 ses aralığında değiştiği tespit edilmiştir. 

Yöredeki ezgiler, usul-tür olarak incelendiğinde, 9/2 - 9/4 zamanlı ağır 

zeybekler, her iki yörede yaygın görülmekle beraber Muğla’da ağır zeybek türü daha 

fazla görülmektedir. Ağır zeybeklerin genellikle temposu ( 30 <   < 100 ), kıvrak 

zeybeklerin temposu ( 92 <   < 132), kırık zeybeklerin temposu (   < 110) olarak 

tespit edilmiştir.  
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Muğla’da %53 sözsüz, %47 sözlü zeybek, Teke yöresinde %20 sözsüz, %80 

sözlü zeybek ezgisine rastlanmıştır. Yöreler, söz unsuru (şiirsel yapı, hece ölçüsü, şiir 

türü) açısından incelendiğinde, her iki yörede de hemen hemen her hece ölçüsünde 

(7’li, 8’li, 11’li, 12’li, 13’lü, 14’lü) şiir tespit edilmiştir. 

 Eserlere şiir türü açısından bakıldığında; birtakım farklılıklar ortaya 

çıkmıştır. Muğla zeybek ezgilerinde 7’li hece ölçüsünde “mani” türü daha 

yaygınken, Teke Yöresi zeybek ezgilerinde 11’li hece ölçüsünde “türkü” en yaygın 

görülen tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiir konusu olarak lirik ve olay türküleri 

(sevda, aşk, hasretlik, kahramanlık) her iki yörede de yaygın olarak görülmüştür. 

 

5.2. Öneriler 

 

Araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlara göre,  aşağıdaki öneriler 

sunulmuştur. 

 

1. Türkiye’deki kültürel yapı mozaiği içerisinde, Teke yöresi ve Muğla 

müzik kültürlerinin, hangi açıdan birbirleriyle benzerlik ya da hangi 

açıdan farklılık gösterdiği bu çalışma kapsamında tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu tespitler genişletilerek Ege zeybek kültürü içerisindeki 

daha farklı yapılar farklı çalışmalarla farklı kavramlar açısından 

incelenebilir. 

 

2. Bu araştırma sonucunda, Teke yöresi ile Muğla’nın birbirleriyle sosyo-

kültürel ve müzikal anlamda ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin zeybek 

kültürüne nasıl yansıdığı görülmüştür. Bu tür çalışmaların diğer yöreler 

için de uygulanması ve diğer yörelerin kültürleri hakkında daha kapsamlı 

çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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3. Yörelere özgü halk müziği ezgileri, kültürel boyutlara ve kategorilere 

göre halk oyunlarını da kapsayan geniş bir çerçevede incelenebilir. 

 
4. Yöre halk oyunlarında yaygın olarak kullanılan ve resmi kayıtlara 

geçmemiş ezgilerin repertuvara kazandırılmak üzere saha araştırması ve 

derleme çalışmalarının yapılması önerilebilir.  
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EKLER 
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Ek-1: Kesinti Zeybeği 
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Ek-2: Evlerinin Önü Mersin 

 

 



73 
 

 

 



74 
 

Ek-3: Güle Düştüm Gülmedim 
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Ek-4: Bucak Serenleri 
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Ek-5: Ardıçtandır Guyuların Govası 
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Ek-6: Şu Aydın’ın Uşağı 
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Ek-7: Ay Doğar Aşmak İster 
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Ek-8: Şu Dağlar Olmasaydı 
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Ek-9: Ayva Dibi Serin Olur 
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Ek-10: Alıverin Tabancamı Doldurem 
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Ek-11: Çay Başına Bostan Ektim 
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Ek-12: Sinanoğlu Gule Yapar Daşilen 
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Ek-13: Şu Karşıdan Yar Geliyor 
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Ek-14: Cepkenimi Al İsterim 
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Ek-15: Gine Ak Yokuşu Duman Bürüdü 
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Ek-16: Altındandır Kapısının Eşiği 
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Ek-17: Ak Çeşmeden Sular İçtim Kanmadım 
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Ek-18: Çay Benim Çeşme Benim 
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Ek-19: Al Devesi Mor Köşekli 

 

 



98 
 

Ek-20:Gökte Yıldız Yüzatmış 
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Ek-21: Arabaya Daş Koydum 
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Ek-22: Al Yazmamı Düreyim 
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Ek-23: Gaba Ardıcın Salınması 
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Ek-24: Zobalarında Guru da Meşe 
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Ek-25: Cemile’nin Geçtiği Yollar 
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Ek-26: Daş Üstüne Daş Goydum Ben 
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Ek-27: Cemile’nin Gezdiği Dağlar Meşeli 
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Ek-28: Acıpayam Zeybeği 
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Ek-29: Acıpayam Zeybeği 
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Ek-30: Osmanımın Mendili  Saman Sarısı 
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Ek-31: Avşar Zeybeği Çeşitlemesi 
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Ek-32: Tefenni Zeybeği 
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Ek-33: Asi Zeybek 
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Ek-34: Sarı Zeybek 
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Ek-35: Serenler 
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Ek-36: Sabuncunun Düzünde 
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Ek-37: Feracemi Al İsterim 
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Ek-38: Serenler 
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Ek-39: Gemideyim Gemide 
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Ek-40: Ardıçtandır Kuyuların Kovası 
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Ek-41: Kerimoğlu 
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Ek-42: Ağır Zeybek 
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Ek-43: Gündoğdu 
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Ek-44: Fethiye Zeybeği 
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Ek-45: Fethiye Zeybeği 
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Ek-46: Zeybek 
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Ek-47: Zeybek 
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Ek-48: Zeybek 
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Ek-49: Zeybek 
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Ek-50: Zeybek 
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Ek-51: İki Parmak Zeybeği 
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Ek-52: Kadıoğlu Zeybeği-2 
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Ek-53: Kadıoğlu 
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Ek-54: Kadıoğlu Zeybeği 
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Ek-55: Kadıoğlu Zeybeği 
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Ek-56: Eyüb’ümün Gezdiği Dağlar Meşeli 
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Ek-57: Alıda Verin Barutumu Saçmama 
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Ek-58: Ferahi- Feraye 
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Ek-59: Şu Muğla’nın Çamları 
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Ek-60: Al Yazmam Dalda Kaldı 
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Ek-61: Al Yazmanın Oyası 
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Ek-62: Beş Parmaktan İnmem Ben 
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Ek-63: Hana Vardım Han Değil 
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Ek-64: Ağır Beş Kaza 
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Ek-65: Dağ Başında Değirmen 
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Ek-66: Milas Zeybeği 
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Ek-67: Kadıoğlu Zeybeği 
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Ek-68: Ortacada Evimiz 
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Ek-69: Altaydır Dağ Dağ Gezerim 
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Ek-70: Gemiler Posta Posta 
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Ek-71: Sabah Namazı Zeybeği 
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Ek-72: Dağlı Zeybeği 
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Ek-73: Sarıca Buğday Danesin 
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Ek-74: Bir Tepeden Bir Tepeye Ün Olur 
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Ek-75: Kerimoğlu 
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Ek-76: Gide Gide Yoruldum 
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Ek-77: Marmaris Zeybeği 
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Ek-78: Demirciler Demir Döğer Tunç Olur 
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Ek-79:Koca Kavak Yarıldı 
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Ek-80: Bahçelerde Bir Kuzu 
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