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Özet 

Batı Anadolu Bölgesi kültür tarihinde “zeybeklik” ya da “efelik” diye adlandırılan kültürel 

gelenek bölgeye karakterini veren temel bir özelliktir. Zeybeklik olgusu XIII.-XX. yüzyıllar 

arasında, farklı biçimlerde bölgede yaşanmış; siyasi, sosyal ve kültürel boyutları olan bir 

olgudur. Sosyal, kültürel ve sanatsal boyutları günümüze kadar yansımış olan bu kurum ve 

gelenek modern çağın gelişme koşulları içinde değişim ve dönüşüm geçirmiş olarak varlığını 

sürdürmektedir. Bu makalede, konuyla ilgili mevcut çalışmalardan tespit edilen bilgiler ile 

bölgede 1997-2000 yılları arasında Batı Anadolu’da özellikle de Aydın ve çevresinde 

yaptığımız alan araştırmasından elde edilen veriler ışığında, geleneğin coğrafi ve tarihi arka 

planına değinilerek söz konusu kültürel geleneğin günümüze yansıyan temel özellikleri 

vurgulanacak ve zeybeklik kurumu ve geleneği bağlamında Efe, Zeybek ve Kızan kavramları, 

bazı törensel nitelikleri de dikkate alınarak tanımlanıp açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Efe, Zeybek, Kızan, Batı Anadolu, Kültürel gelenek, Aydın 

Abstract 

In cultural history of Western Anatolia, the cultural tradition which is named as 

zeybekhood or efehood is a basic characteristic of the region. The zeybekhood is a 

phenomenon which has the dimensions of social, political and cultural in the region between 

XIII.-XX. centuries. This tradition from that time to today some aspects of the tradition such 

as social cultural and artistic characteristics came to the modern times within the process of 

change and transformation. In this article, in the light of our field work in the region between 

1997 and 2000, we will mention of geographical and historical background of the tradition, its 
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main characteristics have been reflected today. In this context, Efe, Zeybek and Kızan terms 

will be defined and explained in some aspects of their ritual initiation to the zeybek groups. 

Keywords:  Efe, Zeybek, Kızan, Western Anatolia, Cultural tradition, Aydın  

 

1. Giriş: Zeybek Coğrafyası ve Tarihsel Görünümü 

“Zeybek” ve “Efe” adlandırmaları söz konusu olduğunda aklımıza öncelikle Batı 

Anadolu/Ege bölgesi gelir. Zeybekliğe bağlı kültürel geleneklere bakıldığında, bugünkü 

Aydın, İzmir, Muğla, Manisa, Denizli gibi illeri içine alan bölgenin merkez olduğu anlaşılır. 

İmparatorluk döneminin önemli bir zaman aralığında İzmir, Muğla, Manisa, Denizli gibi 

merkezleri de içine alan “Aydın Vilayeti” ana bölge olarak kabul edilmekle birlikte, geleneğin 

yayıldığı bölge sınırlarının oldukça geniş olduğu anlaşılır. Bu sınırlar, Balıkesir, Kütahya, 

Uşak, Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar gibi illerimiz ile birlikte İç Batı Anadolu’dan 

ülkemizin doğusuna doğru gidildikçe başka illerimizi de içine alır. Bunlar arasında Eskişehir, 

Ankara, ve Kastamonu da vardır.  

Müzik kültürümüzle ilgili önemli çalışmalar ortaya koymuş Türk müzikolog Ferruh 

Arsunar’ın ifadesine göre; Türkiye haritasında Kastamonu’dan Ankara’ya doğru, kuzeyden 

güneye bir çizgi çekildiğinde çizginin batısında kalan bölge “zeybek bölgesi” olarak kabul 

edilmiştir. Bununla birlikte, zeybeklik olgusu denince ilk aklımıza gelen yer Batı Anadolu 

bölgesidir. Batı Anadolu'nun "Efeler Diyarı" olarak bilinen Aydın Vilâyeti (Manisa, 

Menteşe/Muğla, İzmir, Denizli dâhil), Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerinden itibaren 

zeybeklik olgusunun teşekkül ettiği yerlerin başında gelmektedir. Zeybeklik olgusunun 

yaşandığı Batı Anadolu’nun siyasi yapılanması Beylikler Döneminden İmparatorluk 

Dönemine doğru sürekli bir değişim içinde olmuştur. Tarihi kaynaklar ışığında bu 

yapılanmayı, nüfus yerleşimini de dikkate alarak ana hatlarıyla şöyle özetleyebiliriz:  

Türklerin Batı Anadolu'ya Aydınoğulları döneminden önce geldikleri bölgenin bazı 

yerlerinde Peçenek, Özbek gibi köy adlarının bulunmasından anlaşılmaktadır (Baykara 1966: 

15). Batı Anadolu'ya, dolayısıyla Aydın topraklarına Türk unsurunun girmesi Aydın, Menteşe 

(Muğla), Saruhanoğullarının fetihleriyle, XIII. yüzyıldan itibaren göçebe Türkmenlerin 

gelmesiyle başlamış, XVI. yüzyıldan itibaren de yerleşik unsurların gelmesiyle bölge 

Türkleşmeye başlamıştır (Baykara 1966: 15). XIII. yüzyıl sonlarında (1282) bu yerlerin 

Türkmen aşiretlerince fethedilmesi ve XIV. yüzyıl başlarında ise Aydınoğulları beyliğinin 

kurulmasıyla hızlı bir şekilde Türk yerleşimine geçilen Aydın havalisinin Türk nüfusu giderek 

artmıştır. Ancak, bu civara gelerek yerleşen Aydın Beylü aşiretine mensup oymak ve 

cemaatler başta olmak üzere, daha bir çok Türk aşiretinin yerleştiği bu yerde (Akın 1946: 12: 
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XVIII. yüzyıldan itibaren gayr-i Müslimlerden oluşan mahalleler de bulunmaktaydı (Baykara 

1966: 12-13; Tozkoparan 1992: 42).  

XVIII. yüzyılda (1833) Kara Osmanoğulları adındaki derebeyinin nüfuzuna bağlanan 

Aydın, 1811 idari teşkilâtına göre "Aydın Eyaleti" adını almış ve Saruhan, Menteşe, İzmir 

sancakları da bu eyalete dâhil edilmiştir. Bir müddet sonra, Anadolu Eyaletinin işlevini yerine 

getiremediği açıkça görüldüğünden, 1833'de Aydın sancağı muhassıllığı görevi verilen 

Karaosmanoğlu Yakup Paşa aynı zamanda Menteşe, Saruhan ve Sığla sancaklarının da valisi 

olmuş; böylece Aydın Eyaleti idari açıdan yeniden biçimlenmiştir (Baykara 1966: 3).  

Yakup Paşa'nın 1843'deki ikinci valiliği döneminde başlamak üzere 1850 yılına kadar 

Aydın yeniden eyalet merkezi olmuş (Baykara 1966: 5), ancak 1850'de Abdülmecid'in damadı 

Halil Paşa'nın valiliği sırasında vilayet merkezi İzmir'e kaldırılmış; Saruhan, Denizli ve 

Menteşe sancakları Aydın Eyaleti sınırları içine dahil edilmiştir (Akın 1946: 88). Bu dönemde 

Aydın Eyaleti resmi çevrelerde "İzmir Eyaleti" diye anılmıştır (Baykara 1966: 5). Osmanlı 

İmparatorluğunun idari teşkilat ve taksimatı 1867'deki vilayetler idaresi kanunu ile değişmiş 

ve eski eyalet taksimat şekli yerini vilayet, sancak kaza ve nahiye teşkilatına bırakmıştır. Buna 

göre, Aydın mülki idare bakımından İzmir, Saruhan, Aydın, Denizli ve Menteşe olmak üzere 

beş sancağa ayrılmıştır (Akın 1946: 89). Böylece, son zamanlarda “İzmir Eyaleti" olarak 

anılmaya başlayan bu eyalet yeniden "Aydın Vilayeti" adını alırken, Denizli sancağı 

vilayetten ayrılmış ve Menteşe'ye (bugünkü Muğla) bağlanmıştır. Ancak, bir yıl sonra Denizli 

kaza olarak tekrar Aydın'a dahil edilmiştir (Baykara 1966: 5-6).  

"Yüzyılların eskittiği şehirler" 1867 ıslahatıyla artık eski konumlarını giderek kaybetmeye 

başlamışlardır. Mesela, beyliğin ilk yıllarında Aydınoğulları’nın merkezi olan Birgi, Ödemiş'e 

bağlı nahiye durumuna düşmüş, Nazilli'nin eski merkezi olan Kestel de Nazilli'ye bağlı bir 

köy olmuştur. Böylece, Aydın sancağı önceden 21 kazaya sahipken, 1285 salnamesinde bu 

sayının beşe düşmüş olduğu görülür. Sonuç olarak, bu yeni idari taksimat Aydın, İzmir, 

Menteşe ve Saruhan'ın kaza sayılarını büyük ölçüde azaltmıştır (Baykara 1966: 6). 

Sancaklar 1867’deki yeni uygulamadan bir süre sonra kaldırılmış ve her sancak ayrı bir 

vilayet (il) olmuştur. Daha önce Aydın'a bağlı olan Selçuk (Ayasuluğ), Birgi, Tire, Ödemiş, 

Bayındır gibi Küçük Menderes bölgesinde yer alan önemli merkezler İzmir'e bağlanmış, 

Aydın ise, eski "Aydın Vilayetinin" sahip olduğu toprakların sadece Büyük Menderes 

havzasındaki kısmını kapsamıştır (Akın 1946: 88). 1889'da Aydın iline sadece beş kaza 

bağlıdır: Nazilli, Merkez, Bozdoğan, Çine, Söke; on bir de nahiyesi vardır (Kısa 1960: 84). 



 

Beylikler döneminden itibaren yüzyılları kaplayan bu siyasi ve idari değişimlerin yaşandığı 

bölgede XIX. yüzyılın sonlarına gelirken, Aydın başta olmak üzere. Batı Anadolu'da, varlığını 

giderek hissettirmeye başlayan başka bir sosyal kuvvet göze çarpar: Zeybekler. Esasen son 

birkaç yüzyıldır var olan (Uluçay 1944; 1955), Anadolu’da ve Avrupa’ya kadar namı yayılmış 

Çakıcı Mehmet Efe (1872-1911) ile iyice baş gösteren ve her geçen gün artarak önlenemez bir 

şekilde devam etmekte olan bu hareket, bölgenin idarecilerine ve dolayısıyla İmparatorluğa 

büyük ölçüde sıkıntı yaratmıştır. Bu nedenle, buralar da uygulanmak üzere alınan siyasi ve 

idari kararlar, bu dönemde yürürlüğe koyulan kanunlar hep bu sorunun çözümüne yöneliktir. 

Otoriteleri hiçe sayılan hükümdarlar, valiler, paşalar ve benzeri devlet görevlileri elbirliği ile 

mukavemet göstermişlerse de, siyasi ve sosyal şartların değişmesi için gerekli uzun yıllar 

geçene kadar, bir türlü sona ermeyen bu hareketin önüne geçememişlerdir.  

XX. Yüzyıl başlarına gelindiğinde, Osmanlı devleti I. Dünya savaşından yenik olarak 

çıkan müttefikleriyle birlikte yenik duruma düşünce, savaşta galip gelen devletlerin lehine 

şartlardan oluşan Mondros mütarekesini imzalamıştır. Bu mütareke hükümlerine göre, 

Osmanlı hükümeti baştanbaşa parçalanıyor, elde kalan sınırlı topraklar da galip devletler 

tarafından işgal ediliyordu (Kısa 1960: 85). Nitekim 15 Mayıs 1919 günü, İzmir kordon boyu 

denizden gelen Yunan askeri kuvvetlerinin ilk saldırısına şahit oldu ve böylece, 1922 

Eylülüne kadar devam edecek Türk-Yunan savaşı başlamış oldu. İzmir'den başlayan bu saldırı 

Mayıs ayının sonraki günlerinde, Aydın'a ve civarına iyice yayıldı. Bu arada, Yunan işgalini 

haber almış olan İtalyanlar da, meydanı boş bırakmamak için bölgenin belli bir kısmını, 

Menderes'in güneyini, Çine Koçarlı, Söke civarını işgal etmiş bulunuyordu (Kısa 1960: 85-

86). Bu suretle, her yanından düşman işgaliyle kuşatılmış olan Aydınlılar başlangıçta ne 

yapacaklarını şaşırmış haldeydiler. Bir yanda, "huzurun bozulmaması için", Yunanlılara karşı 

ses çıkarmamalarını öğütleyen hükümet görevlileri, diğer yanda, can mal demeden acımasızca 

talan edilen memleketleri durmaktaydı. Bölgede mevcut ordunun savunma imkânları da 

"huzurun bozulmaması" adına kısıtlanmıştı: İzmir’de kolordu, tümen komutanları ve 

subayların büyük bir kısmı daha geceden verilen bir emirle kışlaya kapatılmışlardı. Askerlik 

dairesi başkanı Albay Fethi ise, "Zito Venizelos" (Yaşasın Venizelos) demediği için 

süngülenerek şehit edilmiştir (Kısa 1960: 87-88). 

İşgalin yalnızca ilk günü İzmir, köy ve kasabalarda bin beş yüz Türkün katledilmiş olduğu 

(Kısa 1960: 86), böyle bir başlangıcın devam eden günlerinde, yerli Rumların da Yunan 

kuvvetlerini desteklemesi ve Türk askeri kuvvetlerinin savunma imkânlarına yeterince sahip 

olmayışı nedeniyle Yunan saldırısı iyice artarak, Aydın istikametine doğru yayılmıştır. 

İzmir'den başlayarak, iç kısımlara; Aydın'a ulaşan yol üzerinde bulunan Selçuk, Germencik 



 

yönüne doğru ilerleyen Yunan kuvvetleri 27 Mayıs 1919 günü üç koldan olmak üzere nihayet 

Aydın'a girdiler. Bu sırada Aydın da bulunan elli yedinci tümenin komutanı düşman 

kuvvetleriyle baş edemeyeceğini anlayınca, onlar daha Selçuk'ta iken karargâhını Çine 

tarafına çekmiş, Menderes köprüsünü tutmuştur (Kısa 1960: 87-89). 

Aydın'a gelen Yunanlılar hemen saldırıya geçmemişler, bir müddet halka sempatik 

görünerek gayelerine kolayca; mücadeleye gerek kalmadan ulaşmak istemişler, ancak 

karşılıklı çarpışmalara kadar geçen iki hafta, bu şehrin sessizce teslim olacağı beklentisini 

doğru çıkarmamış; böyle bir teslimiyeti kabullenmektense, ölmeyi tercih eden Aydınlılar; 

bütün yetersizliklere rağmen düşmana karşı koymaya karar vermişlerdir. Öyleyse, işgalin ilk 

günlerinde, askerin bile temkinli davranarak, savaşa hazırlanmak gerektiği düşüncesiyle 

geriye çekildiği böylesine karşı konulmaz bir kuşatılma durumunda, ne pahasına olursa olsun 

düşmana karşı koyma kararını ilk olarak veren bu Aydınlılar kimlerdi ve bu akıl almaz kararı 

neye güvenerek vermişlerdi?  

Yunan kuvvetlerinin hazırlığına bakılırsa, savaşmak için hiç bir hazırlığı ve bilgisi 

olmayan yerli sakinlerin ve mevcut askeri kuvvetlerin bunlarla başa çıkması hayal bile 

edilemezdi. Zor şartlarda silahlı mücadeleye alışkın olan, cesur, yiğit, ölüm tehlikesine 

alışmış, savaşma taktiklerini bilen, hem beden kuvveti, hem de civarda bulunan potansiyel 

gücü organize ederek harekete geçirebilecek akıl ve nüfuz sahibi kişilere ihtiyaç vardı. 

Memleketin memleket olarak kalabilmesi, ancak böyle kişilerin bulunmasına bağlıydı. Artık 

hiç bir şey memleketten daha önemli değildi. İşte böyle bir zamanda, kurtarıcılar imdada 

yetişti: Kartallar yuvalarından indiler: Efeler dağlardan "düze indiler." 

Son birkaç yüzyıldır kimilerinin korkulu rüyası ve ezeli düşmanı, kimilerinin ise kurtarıcısı 

olan efeler ve maiyetlerindeki zeybekler Aydın Dağı, Beşparmak Dağı, Bozdağ, Karıncalı 

Dağ dağlarından birer birer ovaya inip, vatan uğruna bir araya gelerek, bu çetin mücadeleye 

girme kararını aldılar. Bu kararı ilk verenlerden biri cesareti, mertliği ve nişancılığı ile ünlü 

Yörük Ali Efe olmuştur. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin Kavaklı köyünden olan Yörük Ali Efe, 

Kıllıoğlu Hüseyin Efe ve beraberlerinde Yüzbaşı Ahmet, Teğmen Zekai ve Asteğmen 

Necmi'den meydana gelen ilk Aydın milli kuvveti, Yenipazar'da toplanarak dağda zeybek 

bayrağını dikmişlerdir (Kısa 1960: 90). Bu efeler Demirci Mehmet Efe, Mesutlu köyünden 

Mestan Efe, Orhaniye köyünden Kara Durmuş Efe, Sökeli Cafer Efe, Dokuzun Hasan, 

Dokuzun Hüseyin, Tekeli İsmail Efe, Danişmentli (Talaşmanlı) İsmail Efe, Osmanbükü'nden 

Nazım Efe, Kozalaklı Hüseyin Efe, Sancaktarın Ali Efe, İsmail Arslanyürek Efe ve 

kahramanlığıyla yörede ün salmış, erkek kılığına girerek bu amansız mücadeleye katılan 

kadın efe Çete Ayşe'dir (Kısa 1960: 91-95). 



 

Aydın'da yaşayan kimi efelerin çocuklarından aldığımız bilgiye göre (Özkan 1999), 

efelerin her biri bulundukları alanlarda bu mücadeleye başlama kararını alarak veya bu karara 

katılarak savaşacak kişileri topluyorlardı. Tüm köylerde efelerce yapılan duyuru şöyledir: "Eli 

kolu tutan herkes Yenipazar'da toplanacak". Bu haber üzerine halk ve zeybeklerden 

başlangıçta beş yüz kadar insan toplanır (Özkan O, 1999). Orhaniyeli Kara Durmuş Efe'nin 

aynı köyde yaşayan oğlunun verdiği bilgiye göre, o günlerde efelerin, toplandıklarında 

üzerinde konuştukları tek bir mesele vardı: "Bu düşmanı buradan nasıl kovacağız?" (Özefe 

1998). Bu efelerin yanı sıra daha pek çok adsız kahraman, efe ve kızan bu mücadeleye 

gönüllü olarak katılmıştır.  

Bütün bu çarpışmalar birbiri ardına devam ederken yörede zekâsı, cesareti, kahramanlığı, 

kararlılığı ve inatçılığıyla ünlü, acımasızlığıyla hasımlarının korkulu rüyası olan Demirci 

Mehmet Efe hala dağdadır. Nazilli jandarma kumandanı Nuri Bey'in gönderdiği haber 

üzerine, 20 Temmuz günü, seksen kızanıyla birlikte dağdan iner ve bütün otoritesini ve 

imkânlarını sonuna kadar kullanarak mücadeleye katılır (Kısa 1960: 99-100). Kendi mıntıkası 

olan Nazilli cephesinde görev alan Demirci Mehmet Efe, bütün bu özelliklerinden dolayı, kısa 

zaman sonra, "Aydın Mıntıka Kumandanı" mührüne sahip olacak, bir süre sonra da "Kuva-yi 

Milliye Aydın ve Umum Kumandanı Mehmet Efe" unvanını alacaktır (Üsküp 1992: 26). 

Ağustos ayı geldiğinde, Ödemiş civarında nam salmış bir başka efe daha bu mücadeleye 

katılır: Gökçen Efe. "Çakıcı devri" sona ermiş olduğundan, Çakıcı Efe'nin akrabası ve onun 

çetelerinden birine efelik yapmış Gökçen Efe'nin önderliğinde oluşturulan Ödemiş cephesinde 

aynı mücadele devam etmektedir. Bu cephede, o günlerde dağdan inmiş olup, tarımla 

uğraşmakta olan zeybeklerden Gökçen Efe'nin bir çırpıda oluşturduğu yüz kişilik bir halk 

ordusu çarpışmaya katılmıştır (Üsküp 1992: 24-25). Ödemiş cephesinde yiğitçe savaşan ve 

bazıları şehit olan diğer efelerin başlıcaları şunlardır: Gökçen Efe'nin sağ kolu olan Şartlı 

Halil Efe, Çaylık Koca Mehmet Efe, Mursallılı İsmail Efe, Karaerkek Mehmet Efe, Bakırlı 

Efe. 

Dağları yurt edinen bu efeleri aynı zamanda harekete geçiren, onlara haber göndererek hep 

bir ağızdan hareket kararı vermelerini sağlayan kimlerdi? Bu kişiler askerler, din adamları 

memleketin ileri gelen aydınları ve milli ruhun kendisiydi. Efelerin Milli Mücadeleye 

katılmasında en büyük etkenlerin başında gelen şahsiyet, Aydın halkının da dile getirdiği gibi, 

“Galip Hoca” adıyla dolaşarak efeleri bu mücadele için birleştirmeye çalışan Celal Bayar 

olmuştur. Ondan başka, Aydın Zeybek Ordusu Kumandanı Binbaşı Hacı Şükrü, 57. Tümen 

Kumandanı Albay Şefik Aker ve fetvalarıyla halkın teslim olmayıp, bütün yoksunluklara 

rağmen savaşmaya mecbur olduğunu dile getiren Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi ve 



 

Tepeköylü Esat İleri Hoca birleştirici rol oynamışlardır (Üsküp 1992a: 26-27). Bu öncü 

kişilerin yanında, daha pek çok vatansever kişi bu zorlu mücadelenin verilmesi için 

uğraşmıştır. Kurtuluş mücadelesi Ege’de şüphesiz zeybekler öncülüğünde başarıya ulaşmıştır. 

Zeybek, halk, aydın, din adamı, devlet kuvvetleri öyle bütünleşmişlerdir ki, yoksunluklar 

içinde bir savaşın kazanılması, işgal güçlerinin Anadolu topraklarını terk etmesi ancak öyle 

mümkün olabilecektir.  

Menderes cephesinde "Cenubi Aydın Mıntıkası Kumandanı" unvanı ile savaşan Yörük Ali 

Efe'nin meşhur “Malgaç baskını” ile başlayan düşmana karşı koyma hareketi, her geçen gün 

mücadeleye katılan efeler, kızanları, askeri güç ve halktan oluşan milis kuvvetin çabalarıyla 

devam etmiştir. Nihayet, 7 Eylül 1922'de Aydın, (yakın günlerde de bölgenin diğer şehir ve 

kasabaları) Yunan işgalinden kurtulmuştur. Üç yıl boyunca, çoluğu çocuğu, hayvanlarıyla 

birlikte, canlarını kurtarabilmek için savaş alanını terk ederek Menderes'in karşı kıyılarına 

(Çine tarafına) göç eden Aydın halkı, böylece evine dönebilmiştir. Ancak, eve dönmenin 

bedeli çok ağır olmuştur. Savaştan geriye kalan sadece yakılıp, yıkılan evler; savaşırken 

verilen canlar değildir. Camilere doldurulan yüzlerce belki de binleri aşan insanlar yakılmış, 

böylece bazı mahalleler eviyle, insanıyla ortadan kaldırılmıştır. Örneğin, Aydın ili Köşk 

ilçesinin Karatepe köyü bunlardan biridir. Bu köylülerin çoğu, savaşan zeybeklere yemek 

verdikleri, onları korudukları gerekçesiyle camilerde yanarak can vermişlerdir. Bu dağ 

köyünün üç mahallesi bu nedenle yakılarak yok edilmiştir. Bugün o camilerin yerinde 

"şehitlik" denilen yer, üzerindeki yazıların ölüm olayını anlattığı bir taştan ibarettir. Bölgede 

bu şekilde pek çok şehitlik mevcuttur. Bunlardan bazıları son yıllarda keşfedilerek 

düzenlenmiş olup, halkın sık sık ziyaret ettiği, çevresinde "hayır" yemeği dağıttığı yerlerdir. 

Umurlu yakınlarındaki, adsız kahramanların yattığı “Çayyüzü Şehitliği” yöre halkının bu 

amaçla en sık toplandığı yerlerden biridir. 

Görüldüğü gibi, Aydın tarihi akış içinde, yüzyıllar boyunca, yurt edinme gayesiyle bir çok 

savaşa sahne olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla bugünkü idari düzene ve yerleşim 

biçimine kavuşmuştur. Bununla birlikte, Türk dönemine, özellikle de kurtuluş mücadelesinin 

verildiği yıllara ait anılar, bugünkü Aydınlıların birçoğunun hafızasında bütün canlılığıyla 

yaşamakta; kahvelerde ve çeşitli sohbetlerde, o günlerin hatıralarını taşıyan kişilerce 

paylaşılmaktadır. 

 

2. Batı Anadolu’da Zeybeklik Geleneğinin Günümüze Yansımaları: Müzik ve Dans 

Batı Anadolu bölgesinde XIII.-XX. yüzyıllar arası çeşitli görünümler içinde varlığını 

koruyan zeybekler, kökleri Orta Asya'ya uzanan zeybeklik kurumu içinde belli bir hayat tarzı 



 

geliştirmişlerdir. Bugün, evrelerini, özellikle ilk dönemlerini tam olarak tespit edemediğimiz 

bu hayat tarzının bir ifadesi olarak gelişen ve bütün bölgeye yayılan zeybek türküleri ve 

dansları günümüzde bu tarihi kurumun ve geleneğin temsil edildiği sosyal ve kültürel 

etkinlikler olarak karşımıza çıkar. Zeybeklik geleneğinin günümüzde yaşayan başlıca 

unsurları olan türkülerin ve dansların en belirgin özelliği bir zeybek tipine bağlı olarak ortaya 

çıkmış olmasıdır. Türkülerde ve danslarda bu tipin temsilcileri ise, Ege bölgesinin dağlarında 

yaşamış belirli zeybeklerdir. 

Zeybek türkülerinin ve danslarının yoğunlukla bulunduğu Batı Anadolu tipik zeybek 

bölgesi olarak tanınmakta ise de, bu tarzın zeybeklik olgusuna bağlı olarak tarihi süreç 

içerisinde yayıldığı coğrafi alan, sınırları çizilemeyecek kadar geniştir. Zeybek danslarının 

günümüzde en yaygın ve karakteristik özellikleriyle yaşadığı Aydın, İzmir, Muğla, Manisa, 

Denizli'den oluşan ana bölgeden, öncelikle bu bölgeye en yakın merkezler olan Balıkesir, 

Çanakkale, İsparta, Burdur'a yayıldığı; buradan, da, uzaklaştığı ölçüde ana bölgedeki 

karakterini kaybederek Antalya, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon, Bursa, Konya, Ankara, 

Bolu, Kastamonu bölgelerine yayıldığı 1930'lu yıllardan itibaren konuyu araştıran Ferrah 

Arsunar tarafından tespit edilmiştir (Arsunar 1953).  

“Zeybek” adlı dansların ve türkülerin yayılım alanları da tıpkı zeybeklik/efelik olgusunun 

yayıldığı coğrafi alan gibidir, birbiriyle paralellikler taşır. Bunun yanı sıra zeybekliğin tespit 

edildiği Anadolu'daki bu sınırlar, zeybek danslarını "aynı kaynaktan kopup gelen kültür 

dalgaları gibi" yorumlayan bazı araştırmacılar (Ataman 1970: 10-11) tarafından biraz daha 

genişletilerek kuzeyde Giresun'a kadar götürülür. Sınırları daha fazla genişleten araştırmalar 

da mevcuttur. Tanınmış Türk etnomüzikolog M. Ragıp Gazimihal’e göre (1999) yayılım 

sahasına bütün bu sayılan bölgeler de dahil olmak üzere, Türklerin ulaştığı doğu ile batı 

sınırları arasında çok çeşitli merkezlerde “zeybek” oyunu vardır. Doğuda Çorum, Kars, Muş, 

Maraş, Bitlis; batıda Tekirdağ'a kadar uzanır. Gazimihal’in bu tespitinde bu uzak noktalardaki 

dansların karakterinden çok efe ve zeybek kavramlarının bu yerlerde Batı Anadolu’daki kadar 

yaygın olmamakla beraber, dans ve türkü adlarında kullanılmış olması etken olmuştur.  

Zeybek dansının yayılım alanı, tıpkı efe ve zeybek kimliği gibi Anadolu'nun, sınırlarını da 

aşarak Bulgaristan'a (Tenekeci 1999) Yunan adalarına, Girit'e kadar genişler. Türk araştıcılar 

yanında bazı Yunanlı araştırıcılar tarafından da bu olgu kabul edilmiştir ki bu durum, 

efe/zeybek kavramlarının kökeni sorununun aydınlığa kavuşmasında kanaatimizce oldukça 

açıklayıcı, yol göstericidir. Yunanlı Petrides Kardeşlerin verdikleri bilgiye göre, Onikiada'da, 

Yunanlıların "zeybekikos" veya "turkikos" adıyla oynadıkları dansların kaynağı Anadolu’nun 

zeybek dansından başka bir şey değildir (Petrides 1961: 65-78). 



 

Müzikolog Gazimihal’in tespitlerine göre, zeybek dansı örnekleri henüz araştırılmamış 

olup, “zeybek” adının yaşadığı tespit edilen başka uzak diyarlar vardır ki, buralarda da bu 

oyun tarzı mutlaka olmalıdır. Dolayısıyla zeybek coğrafyası Türklerin yaşadıkları Doğu 

Türkistan'a, Afganistan'a kadar uzanır. Bir ucuyla Altaylara, diğer ucuyla Gagavuzlara kadar 

ulaşan bu dansın, tarihi Türk coğrafyasında güneye doğru uzandığımızda ise, Kıbrıs, Suriye, 

Mısır, Tunus, Cezayir ve Fas'a kadar yayılmış olduğu da ifade edilmektedir (Gazimihal 1999).  

Zeybek/Efe geleneğinin merkezi kabul edilen Batı Anadolu bölgesinde "Zeybek" genel adı 

altında yaşayan ve zeybek hayat tarzının sanatsal bir anlatımı olan türkülere ve danslara 

bölgenin namlı efelerinin adları verilmiştir. Bu efeler arasında en bilinenleri Çakırcalı 

Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, İnce Mehmet Efe, Kamalı Mustafa Efe gibi Aydın ve İzmir başta 

olmak üzere Batı Anadolu bölgesinde ün salmış efelerdir. Bu tarihi şahsiyetlerin hayat 

hikâyelerinin ve hayat tarzlarının anlatıldığı türküler ve onlara eşlik eden danslar, yöreye özgü 

kültür birikiminin genç kuşaklara aktarılmasında bir araç olurken, aynı zamanda sosyal 

ortamlarda birleştiricilik ve sosyal kimlik kazandırma işlevi görmektedir (Mirzaoğlu, 2000, 

2001).  

Zeybek danslarının başlıca özelliği, söz konusu hayat tarzını yansıtan bir dans olarak 

zeybek tipinin davranış ve tutumunu sergilemesidir. Bir kahraman tip olan zeybeğin 

yiğitliğinin gösterildiği bu dansların figürleri, genel olarak ifade etmek gerekirse, savaşçı bir 

topluluğun düşman karşısındaki tavrını anlatmaktadır. Bu tavır, bugün Aydın yöresi 

kültürünün en önemli unsuru olarak yaşatılan zeybek danslarıyla sürdürülmektedir. Zeybek 

türküleri ve danslarının icraya ilişkin en dikkat çekici özelliği, türkü ve dansın birbirinden 

ayrılmazlığıdır. 'Türkü ve dansın icra ortamında birbirini tamamlayan iki unsur olarak 

karşımıza çıkması dansın yaygınlığının da bir göstergesidir. Zeybek dansını icra etmek, diğer 

dansların icrasından çok farklı bir anlam taşımaktadır. Yöre halkınca yiğitliğin bir göstergesi 

olarak algılanan bu dans, sosyal ortamlarda çok talep görmekte, onu icra eden kişi bir bakıma 

yiğitliğini ispatlamaktadır. Kahramanlığın sembolü olan zeybek dansı, yöre kültürünün ifade 

edildiği en belirgin dışavurum formudur. Dansın ve müziğin ön planda olduğu bu dışavurum, 

günümüz zeybeklik geleneği bağlamında bölge kültürü içinde yer alan diğer bazı davranışlara 

da yansımış durumdadır. Oturma biçiminden selamlaşmaya kadar hayatın farklı anlarında bu 

kültürün izlerine rastlamak mümkündür. Dilde yaşayan kavramlar, benzetmeler ve anlatılar 

ise bunun en açık göstergelerindendir. Dans, müzik, davranış ve dilde yaşayan bütün bu 



 

özellikler bütünü yöreye kültürel karakterini veren bir yiğitlik imgesini besleyen ve onu 

geleceğe taşıyan bir kaynak gibidir.1  

 

3. Zeybeklik Kurumu Bağlamında Efe, Zeybek, Kızan 

Zeybeklik kurumu içinde yer alan başlıca kavramlar olan efe, zeybek ve kızan çeşitli 

anlamlar taşımaktadır. Bugüne kadar üzerinde çok tartışılan ve kökeni hakkında birçok farklı 

görüşler ileri atılan bu kavramlara, yazılı kaynaklarda hareketle, araştırıcıların tahlilleri 

sonucu yüklediği anlamlar ile bunlara kurum içinde verilen anlamlar burada esas alınmak 

suretiyle, bu adlarla anılan kişilerin grup içindeki rolleri açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

3.1. Efe 

Zeybeklik teşkilatı içindeki hiyerarşik düzene göre, “efe”, zeybek teşkilatının veya 

çetesinin reisidir. Eski kaynaklardan anlaşıldığına göre, zeybekler ve kızanlar efeye ağa 

derlermiş. Bununla birlikte, "efe" bugün olduğu gibi, zeybek teşekkülü dışında da 

kullanılmaktaymış. Örneğin, köylerde ve kasabalarda, mert, ağırbaşlı, iyi ahlaklı ağalara da 

"efe" denirmiş (Şapolyo 1953: 43-44; Şakir t.y: 15). Efeler ile ilgili birçok araştırma yapmış 

olan Şeref Üsküp, kendisiyle yaptığımız görüşmelerde (1999) efeyi genel anlamıyla "köy 

yiğidi" olarak tanımlıyor. Üsküp, "efe" sözcüğünün Türkçede yiğit manasına geldiğini 

belirterek, "yiğit sıfatını haiz bir ağa, 'yiğit ağa' anlamı da içerdiğini ifade eder (Üsküp 1999). 

Bölgede zeybek kültürünü hem deneyimleyen hem de araştırmış olan Üsküp (1992a, 1992b) 

"efe" sözcüğünün kullanım yerine göre taşıdığı anlamları şöyle sıralamıştır:  

1. Evli kadınlar tarafından "efem" denildiği zaman "kocam" manası anlaşılır. 

2. Çocuklar veya delikanlılar veya kızlar tarafından kullanılırsa büyük birader yani 

"ağabey" manasına anlaşılır. 

3. Zeybek kızanları tarafından kullanılırsa "çete reisi" manasına gelir. 

4. Genellikle Aydın ve çevresinde “Efendi” veya “Bey” olmayan bilcümle ağalara "efe" 

tabirini ağa anlamında kullanırlar. Mehmet Efe, Hasan Efe gibi (Üsküp 1992a: 71-72).  

Günümüzde en yaygın biçimde Batı Anadolu bölgesinde, özellikle de Aydın yöresinde 

sıkça kullanılan bu kavramın araştırma alanımız olan Aydın ve çevresinde bugünkü 

kullanımıyla taşıdığı anlamlara geçmeden önce, konuyla ilgili yazılı kaynaklarda bu sözcüğün 

anlamı ve kökeni hakkında ortaya atılan görüşleri genel olarak şöyle sıralayabiliriz. 

                                                             
1 Zeybeklik kurumu, “Zeybek Türküleri ve Dansları” hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Mirzaoğlu 2000a. 



 

Kamusu Türki'de, "hafif silahlı ve asayişe memur eski bir sınıf asker, Aydın, Hüdavendigâr 

ahalisi ki "efe" demekle maruf olup, garip kıyafetleri vardır", açıklamasıyla yer alan "efe" 

kelimesinin etimolojisi üzerine görüş bildiren araştırıcılardan biri de T. Kutsi Makal'dır. 

Makal (1988: 15) "efe" sözcüğünün tarihi süreç içinde bugünkü şeklini aldığını ifade ederek, 

ağabey, kardeş anlamına gelen "apa," "aba" sözcüklerinin zaman içinde "efe" sözcüğünü 

meydana getirdiğine inanır. Makal’a göre, Rumlarda korkusuz gençlere “ephebos” (efebos) 

denilmektedir, ancak Türklerle iç içe yaşamış Rumların Türkler ile kültürel etkileşimi sonucu 

bu kelimeyi almış olmaları mümkündür. Çünkü onlarda bir kurum olarak zeybeklik yoktur. 

Her ne kadar zeybek kılığına girip çete kurmuş Rumlar olmuşsa da, bunlar Türk halkı 

tarafından zeybek değil, "çalıkakıcı" olarak tanımlanmıştır (Makal 1988: 15). 

Zeybek kavramı ve bu kavramın dayandığı kültür üzerine en fazla araştırmaya sahip 

Gazimihal, Aydın’ı fetheden ve Bizans tarihçisinin "Salpakis" sıfatıyla tanımladığı Gazi 

Menteşe'nin “zeybek apası” (efesi) olduğunu belirtir (Gazimihal 1948; 1999).  

"Efe" kavramıyla ilgili geniş bir başka açıklamayı Bedros Efendi Kerestecijian’a ait 1912 

tarihli Türk Dili Sözlüğünde bulmak mümkündür. Bu esere göre, "efe" şöyle açıklanmıştır: 

“Aydın ve Bursa taraflarında taşradan gelen milis kuvvetleri kökenli zeybeklere verilen ad; 

"Bay", "Beyefendi" sözcüğünün dengi." Efe, sözcüğü "efendi" sözcüğünün kısaltılması olarak 

algılanmıştır; "efendi" daha çok büyük kentlerde aydınlar için kullanılmış olup, taşrada hiç 

tercih edilmemiş, bunun yerine "ağa" tercih edilmiştir. Bu açıklama özetle şöyle devam eder: 

“Efe” sözcüğünün kullanımı eskidir ve aşağı halk tabakalarına aittir. Bu tabirin kırsal kesim 

halkı tarafından kısaltılmış olduğu düşünülemez, çünkü bu insanlar kendilerine bu mertebede 

bir unvanı yakıştıramazlardı. Bunun yanı sıra, taşralıların bir yabancıya hitap ederken "amca" 

ya da "dayı" diye seslendikleri bilinmektedir. Bu yabancı sözcüklerden birincisi Türkçeye 

yakın bir zamanda girmiştir. Eski Türkçede ise, amca anlamında kullanılan "ebe" sözcüğü 

birçok yerleşim biriminde yer değiştirirken, yalnızca Aydın ve Bursa tarafları buna istisna 

oluşturur. Buradan da, ilk Türk göçmenlerinin torunlarının torunları olan zeybeklerin bu 

kelimeyi korudukları, "b" veya "p" sesini "f'ye dönüştürdüğü anlaşılmaktadır (Kerestedjian 

1912: 28-29).  

Efe kavramının en yakın kökeninin ancak bu şekilde açıklanabileceğini belirten Bedros 

Efendi, ayrıca, "efe" sözcüğünün, "efendi" sözünün kısaltılmışı olarak da İstanbullu gençlerin 

ağzında "efem" biçiminde kullanıldığını da ifade eder. Buna ek olarak, yazar Eski Türkçedeki 

"ebe"(babanın kardeşi) ile Çincedeki "pe" (baba tarafından büyük amca) sözcüğünün aynı 

kökten gelmiş olabileceğine de işaret eder.  



 

Cevat Şakir Kabaağaçlı (1993) "zeybek" sözcüğü gibi "efe" sözcüğünün de Türk kökenli 

olmadığını, Yunancada delikanlı anlamına gelen "efeb" kelimesinden geldiğini ileri sürer. 

Ona göre, efe teşkilatı da, zeybek gibi, Yunanistan’dan önce Anadolu'da yaşayan eski 

uygarlıklara ait bir teşkilattır. Yazar, "bunlar tıpkı zeybekler gibi, dağ başında silah talim eder, 

enikonu öğrenince kente gelir, tiyatroda silah oyunu yaparlardı" (Kabaağaçlı 1993: 165) gibi 

ifadelerle efe kavramını açıklar.  

Görüldüğü gibi, bu çalışmalarda efe sözcüğünün kökeni, Türk ve Yunan olmak üzere iki 

ayrı kaynağa bağlanmıştır. Efenin kökeninin "ebe", "apa", "aba" gibi Türkçe sözcüklere 

bağlanması, tarihi-işlevsel bağlamı dikkate alındığında oldukça mümkün görünmektedir. 

"Efe" kelimesi Anadolu'nun bir çok yerinde yaygın olduğuna göre (Şapolyo 1954: 49), 

yalnızca Batı Anadolu kültür çevresiyle sınırlı tutulan bir açıklama yeterli olamaz, 

kanısındayız.  

Batı Anadolu’da Aydın ve çevresinde yaptığımız alan araştırması verileri ışığında ifade 

etmek gerekirse, "Efe" tabiri bugünkü Aydın'da şu anlamlarda kullanılır: Birincisi ve en 

yaygını, eskiden beri olduğu gibi, "ağabey" anlamındaki kullanımdır. Bilhassa erkek çocuklar 

ağabeyi sayılan büyük erkek kardeşlerine "efe," "efem" diye hitap ederler. Bu kullanım 

köylerde, özelikle de dağ köylerinde yaygındır ve aynı zamanda büyüğe duyulan saygının 

ifadesidir. İkinci kullanım ise, bazı eski kaynaklarda belirtildiği gibi (Şakir t.y: 15) mert, cesur 

ağırbaşlı, itibar sahibi ve bulundukları yerde lider durumundaki kişilerin "Efe" diye 

tanımlanması şeklindedir ki, bugün için de mevcuttur. Üçüncü kullanım, kadınların ağzından 

söylenmiş bazı türküler de görüldüğü gibi2, evli kadınların eşlerine "efem" diye hitap etmesi 

şeklindedir (Şakir t.y.: 15). Dördüncü kullanım, Efeler Derneği üyeleri için "efe" denilmesi 

şeklindedir. Bunların efeliğini belirleyen her şeyden önce giyim-kuşamları, sonra da 

danslarıdır. Zeybek giysileri içindeki herkes o anda "efe" diye tanımlanabilir. Bu kişi zeybek 

giysileriyle zeybek oynayan biri de olabilir. Beşinci kullanım, günlük hayat içinde, erkeklerin 

birbirlerine "efe" diye hitap etmesi şeklindedir. Böyle bir seslenişle konuşmaya başlayan 

kişiler bir anda iletişim kurabilirler. Bunların dışında bir de "efelenmek" deyimi vardır; bu da 

kızgın, öfkeli, hiddetli kişiler için kullanılır. Bu deyim, daha çok erkekler için kullanılsa da, 

aynı tutumu gösteren kadınlar için de kullanıldığına da tanık olunmaktadır.  

                                                             
2 Bölgeye ait Ayşem türküsünün "Efem gelecek diye ben bu gece yatmadım/ Şu Aydm'ın içinde yok efemden yamanı" dizeleri 
buna örnektir. Bu türküdeki efe kullanımı zeybeklik yapan belirli bir efeye yönelik gibi görünse de, bilinen bir efe adı 
geçmemektedir. Bu türkünün dizeleri hem efe/efem sözünün yaygınlığını, hem de sözcük anlamı dışında, efeye atfedilen karakterin 
ne ölçüde kabul gördüğünü ve erkeklerin sahip olması gereken (yiğit) karakterine örnek teşkil ettiğini göstermektedir: "Şu Aydın'ın 
içinde yok efemden yamanı." Bu durum ise, dile ait unsurların ancak bağlam (context) içinde işlevsel olduğunu ortaya 
koymaktadır. 



 

"Efe," konuşma dilindeki bu kullanımların yanı sıra ad verme geleneğinde de önemli bir 

işleve sahip bir kavram olarak karşımıza çıkar. Yer adı ve kişi adı olarak bu söze çok sık 

rastlanmaktadır. Aydın'da yalnızca yer adlarını saymaya kalkışmak bile sayfalarca yazmayı 

gerektirir. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse, Efeler mahallesi, Efeler Karakolu, Efe 

Turizm, Efeler İlköğretim Okulu sayılabilir. Kişi adları da aynı derecede yaygındır. Efe, 

zeybek veya belirli efelerin adları da Batı Anadolu, özellikle de Aydın yöresinde oldukça sık 

rastlanan ad veya soyadlarıdır. Soyadlarında, belirli efelerin adları da kullanılmaktadır. Bu 

kişilerin bazıları efe soyundan gelmekle birlikte, birçoğunun sülâlesine mensup, bu kimliği 

taşıyan belli bir şahıs yaşamamıştır. Bu olgu önemli bir gerçeği göstermektedir: Bu tür 

soyadlarını taşıyan bazı kişilere bu tercihin nedeni sorulduğunda, bununla gurur duyduklarını 

ifade etmektedirler. Bu ad, tıpkı zeybek dansları gibi, kendi kültürüyle gurur duymanın en 

etkili yollarından biridir. Bu bağlamda ifade etmek gerekirse, "efe" adının yaşatılmasını 

sağlayan ve efelikle gurur duyulduğunun en açık göstergelerinden biri de, Aydın şehrinin ve 

çevredeki yerleşim birimlerinin en görülebilir yerine dikilen, temsili veya belirli bir tarihi 

şahsiyete ait efe heykelleridir.  

 

3.2. Zeybek 

“Zeybek”, zeybeklik teşkilatı içinde düşünüldüğünde, zeybek çetesine dâhil olan herkesin 

genel adıdır. Ancak çete veya grup yapısı içinde rütbe ve yetki bakımından efeden sonra, 

kızandan önce gelir. Gruba yeni katılan kızanlara yol gösterir. Onlara istediği işi yaptırabilir. 

Efe olmadığı zaman, onun sözü dinlenir. Efenin en yakınında bulunan, onun en güvendiği 

tecrübeli kişiye "baş zeybek" denir. Bu kişiye "baş kızan" denildiği de olur. Yazılı kayıtlarda, 

ilk defa olarak XIX. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan' "zeybek" kavramı üzerinde 

bugüne kadar ileri sürülen belli başlı görüşler şöyle ifade edilebilir:  

Ahmet Vefik Paşa (1876) tarafından Lehçe-i Osmani'de, "hafif tüfekçi asker, Devleti 

Selçukiye zamanında Teke ve Aydın taraflarında Mısır'a celb olunan zabtiye askeri" olarak 

tanımlanan "zeybek," Ziya Şakir'e göre “zorba” kelimesinin, bir hayli zaman geçtikten göre, 

halkın ağzında değiştirerek almış olduğu şekildir. Ayrıca “zeybek”, "sekban"dan türemiş olup, 

“seymen” ile alakalıdır. Ona göre, Aydın eyaleti derebeylerinden birinin sekbanları, her ne 

sebepten ise beylerine gücenmişler ve silahlarına sarılarak dağlara çekilmişler. Beylerinin 

emirlerini dinlemedikleri için zorbalıklarını ilan etmişler ve işte bu hareket o zamandan beri 

adet halini almıştır (Şakir t.y.: 3). 

Paul Wittek (1944) “Menteşe Beyliği” adlı eserinde, Bizans tarihçisi Pachymeres'in, XIII. 

yüzyılda Aydın bölgesini fetheden Türklerin başında “Salpakis Mantachias” adlı biri 



 

olduğunu belirtmesinden hareketle, "Salpakis" unvanının Türkçe "Sahil-begi"nden gelmiş 

olabileceğini ileri sürer. Wittek, bunun kaynağını açıklarken, Selçuklular zamanında mevcut 

olan “Emir es-sevâhil” veya “Melik es-sevahil” unvan ve memuriyetinin Türkçe karşılığı 

olduğunu ifade eder (Wittek 1944: 29-32). Bizans tarihçisinin verdiği bilgiye göre, Aydın'ı 

fetheden Menteşe Beyidir ve yiğit/cesur anlamına gelen “salpakis” sözcüğü de onun 

yiğitliğini anlatmaktadır. Gazimihal ise, Wittek'in Menteşe'nin unvanını sahil-beyi olarak 

yorumlamasına karşı çıkar. Ona göre "salpakis" sözünün Türkçe okunuşu “saybak” biçiminde 

olmalıdır ve buradan hareketle "Zeybek Menteşe" yorumunu yapar. Esasen Gazimihal’in 

"zeybek" kavramını ele alışı, diğer araştırmacılardan farklıdır. O bu kavramı, Türk 

coğrafyasında yaşayan bir kültür unsuru olarak düşünür ve buna bağlı olarak aynı adı taşıyan 

dansları, yer adlarını ve zeybek kelimesinin mahalli dildeki anlamını da dikkate alır. "Zeybek" 

kavramını belirli bir kültür birikiminin ifadesi olarak ele alarak konuyu farklı boyutlarıyla 

araştıran ve kavram üzerine çeşitli yorumlar yapan kişilerin başında gelen Gazimihal'in 

görüşleri genel olarak şöyle açıklanabilir:  

“Zeybek” adının kullanımı ve yaygınlığı Türkiye ile sınırlı olmayıp, bütün Türkistan 

coğrafyasını da içine alan bir genişliğe sahiptir. Her şeyden önce, yurdun dört bucağında 

“zeybek oyunları” görülmektedir. Bu oyun bölgelerinin haritası çizilmeye kalkışılsa, esas 

bölge haricinde, Çorum'dan Bitlis'e, Doğu illerine kadar bir çok il bu haritaya dahil olacaktır. 

Kars tarafında "zeybek" adlı bir köyün bulunması da zeybeğin yurdun dört bir yanına vurduğu 

damganın ispatıdır. Bu kelimenin Çağatayca’da yaşaması, Doğu Türkistan'da ve 

Afganistan'da Türklerin bulunduğu Bedahşan bölgesinde “Zeybek” adlı köylerin bulunması 

da bunun göstergeleridir. Bu bağlamda Gazimihal'in, Mehmet Emin Buğra'nm Türkistan 

seyahatindeki zeybek adıyla ilgili naklettiği ilgi çekici bilgilerden bahsetmek gerekir. Buğra, 

bölgedeki deneyimlerini şöyle anlatır:  

Ben 1935 yılında bu Bedahşan Zeybek'inde 25 gün kalmıştım. Türkiye'de zeybek adında 

bir milli oyunun bulunduğunu biliyordum. Bu cihetle mezkûr köyün adı benim ilgimi 

çektiğinden bu kelimenin manasını anlamak için yerlilerden soruşturmada bulunmuştum. 

Fakat yerliler bilmediklerini söylüyorlardı. Bir gün, yaylada oturan Kırgız Türklerinin 

büyüklerinden Hoş Mehmet, Zeybek köyüne geldi. Söz arasında ben, Hoş Mehmet'e zeybek 

kelimesinin manasını bilip bilmediğim sordum. Hoş Mehmet "Zeybek bir Kırgız oyununun 

adıdır ve buraya o ad verilmiş olabilir" cevabını verdi. Hoş Mehmet'ten aldığım bu enteresan 

bilgiyi derinleştirmek için sonradan elime tetkik imkânı geçmediğinden maalesef o ad 

altındaki Kırgız oyununun şekli hakkında hiç bir bilgim olmadığı gibi, bu oyunun bütün 



 

Kırgız camiasına yaygın olduğu veyahut yalnız Pamir'de oturan Kırgız aşiretine mahsus 

kaldığına dair bilgim yoktur (Gazimihal 1991: 40-42; 1999).  

Zeybek terimi ve bu sözle ifade edilen dansların yayılım alanı hakkında önemli ipuçları 

veren bu deneyimin sahibi Buğra'nın verdiği bilgiye göre, Bedahşan'da Pamir kazasının bir 

dağ köyü olan bu köye, Afganlar ve Tacikler “Zeybak” veya “Zibak”, Türkler ise Zeybek 

derler. Gazimihal, buralardaki kullanım ile Orta Anadolu'nun birçok köyünde "borcuna sadık 

ve sözünün eri" anlamına gelen "zaybak" şeklindeki söylenişin ilişkisine dikkat çekerek, 

kullanımın Türkler arasındaki yaygınlığına işaret eder. Bu yaygınlıktan hareketle, Gazimihal, 

zeybek kelimesinin tamamıyla Türk kaynaklı olduğunu vurgulayarak, “kaypmak” fiilinden 

“kaypak” sözünün türemesi gibi, “saypmak” fiilinden de saypak kelimesinin türemiş 

olabileceğine dikkat çeker. Ona göre, "Zaybak," saypak kelimesinin zeleşme merhalesi 

sayılabileceği, gibi, bir şive farkıyla zeybek şeklini almış da olabilir. "Zaybak" ise, bu en eski 

yapısıyla Niğde, Nevşehir ve Konya civarında, "sabırsız kimse", Orta Anadolu'nun Sanlar, 

Mamure ve Sungurlu gibi bazı ilçelerinde "titiz, aceleci, tez canlı" anlamlarıyla 

kullanılmaktadır. Bu mecâzi anlamlar ise kelimenin aynı kökten geldiğini; "atik, tez canlı, ele 

avuca sığmaz ve atılgan demek olduğunu gösterir ki, bu da, Bizans tarihçisinin, salpak 

kelimesini "cesur” olarak tanımlamasıyla örtüşmektedir. Böylece, ilk defa Bizans tarihçisi 

Pachymeres'in Gazi Menteşe için kullandığı "Salpakis" sözüyle bu düğüm çözülmüş olur 

(Gazimihal 1946a; 1946b; 1946c; 1946d; 1991; 40-42; 1999).  

Gazimihal bu düğümü çözdüğünün "müjdesini" verdikten sonra, zeybek tabirinin tarihi 

belgelerde bulunmama sebebine ve zeybek-seymen kelimelerinin ilişkisine de değinir. Bu 

noktada Uluçay'ın, (1940) XVII. yüzyıla dair incelediği tarihi vesikalarda, şeriye sicillerinde 

zeybek, efe, kızan tabirlerine rastlamadığını ve bu durumun da, zeybeklerin yalnız belli bir 

mıntıka da bulunduğunu gösterdiğini; bunların Ege bölgesinde kurulan Aydın, Saruhan, 

Germiyan ve Menteşe oğullan halkından olduklarını belirttiğini de ifade etmeliyiz. Bununla 

birlikte, Gazimihal, "zeybek" kelimesinin tarihi vesikalarda bulunmayış nedeninin de açıklar. 

Ona göre, XVII. yüzyılın kâtipleri bu gibi halk tabirlerini "avam" dilinden sayarak, kayıtlarda 

hiç birine yer vermemişler ve büyük bir ihtimalle de, "zibek" yerine, Farsça "sipahi" sözünü 

kullanmışlardır. "Sipah" adı da mutlaka köylü dilindeki "zibağ," yani "zeybek" kelimesi 

yerine tercih edilmiş olmalıdır. Gazimihal, Uluçay'ın, askerlere verilen "sekban" adıyla 

"seymen" arasında bağlantı kuran ifadelerini de reddederek, sekban ile seymenin 

karıştırıldığını ileri sürer; sekban Farsçadır, seymen ise Türkçedir ve seymenlik başka bir 

gelenektir (Gazimihal 1999). Uluçay'ınkine benzer, bir başka açıklama da Şapolyo'ya aittir. O, 

"zeybek" kelimesinin "sekban" veya "seymen"den geldiğini, seymenin de bekçi, hudut 



 

bekçileri, uç beyleri anlamında olduğunu belirterek, Osmanlı döneminde de ordu bünyesinde 

Sekban-ı Cedit teşekkülünün bulunduğunu ifade eder (Şapolyo 1954: 50).  

"Zeybek" kelimesi üzerine etimoloji denemelerinden biri de Sabahattin Türkoğlu'na aittir. 

Sabahattin Türkoğlu'nun zeybek kelimesinin kökeni ile ilgili görüşleri aşağıdaki gibidir:  

“Zeybek bugün bey olarak dilimize geçen Bek-beg takısından da anlaşılacağı üzere birleşik 

bir kelimedir. Atabek gibi sıfat haline dönüşmüş bir isim tamlaması olmalıdır. Yapısı subek 

veya “sübek”, yani asker beyi, zabit veya zeyl-i beğ (bir nevi beğ yardımcısı veya kol beği) 

olabilir. Fakat her halükârda askerlik ile bir ilişkileri olduğu kesindir. Buna göre asker beyi 

anlamına gelen su-beg çok mantıklı bir yaklaşımla günümüz Türkçesine zaten alınmış 

vaziyettedir. Buna rağmen kelimenin kökeni için ikinci bir doğru yaklaşım Zeyl-i beğ olabilir. 

Zeyl-i beğ tamlaması çavuş, emir subayı, yaver anlamına gelmektedir (Türkoğlu 1991: 33).”  

Zeybek sözcüğünü Türk kökene bağlayan bir başka etimoloji denemesi ise, müzikolog 

Onur Akdoğu tarafından yapılmıştır. Akdoğu, Bizans kaynaklarında geçen "salpak" tabirinden 

ve buna bağlı olarak Gazimihal'in etimoloji denemelerinde ısrarla üzerinde durduğu "saybak" 

okunuşundan hareketle, bu kelimenin kökeninin "say" ve "bek"in birleşimiyle "saybek" 

olduğunu ve bunun da "güçlü koruyucu" anlamına geldiğini ileri sürer. (Akdoğu 1994: 355-

367).  

“Zeybek” sözünü Türk kaynaklara bağlayan bu görüşlerden başka, sözcüğün ve kurumun 

kökenini, Ege'de yaşamış eski halklar başta olmak üzere, yabancı kaynaklara bağlayan kimi 

çalışmalar da mevcuttur. Bunların başında gelen, "Halikarnas Balıkçısı" lakabıyla tanınan 

Cevat Şakir Kabaağaçlı, "zeybek" kelimesinin kökenini Yunan ve Batı Anadolu'da hüküm 

sürmüş eski uygarlıklara bağlar. Onun görüşleri de şöyle özetlenebilir: Tanrı "Zeus" ile ekmek 

anlamına gelen "bekos" sözünün birleşmesinden "zey-bek" kelimesi türemiştir, “Gaziyan-ı 

Rum" diye tanımlanan gaziler de efeler, zeybekler ve onların kızanlarıdır. Aslında bunların 

hepsi Lidyalıların “İbakki” dedikleri kişilerdir. Lidya dilinde bir sözcük olan İbakki ise, şarap 

tanrısı Bakko'nun tayfası demektir. İbakkiler Batı Anadolu'ya yayılmış bir kardeşlik 

kuruludur. Bu kelime ve onun ifade ettiği kurul Anadolu'dan Balkanlara geçmiştir. Halikarnas 

Balıkçısı daha da ileri giderek, zeybek dansını "Bakkik" ve "Diyonisyak" olarak nitelendirip, 

bu dansın figürlerini de aynı kökene bağlı olarak açıklamaya çalışmıştır. Örneğin, bu 

açıklamaya göre, zeybeklerin oyun alanında gezindikten sonra ellerini havaya kaldırmaları 

üzüm toplama; diz çökmeleri, kopardıkları üzüm salkımını sepete koyma; sonraki kalkışları 

ise, üzümü çiğneyip şarap suyu çıkarma anlamına gelmektedir (Kabaağaçlı 1993: 159-165). 

Halikarnas Balıkçısı’nın bu açıklamaları şu ana kadar verilen bilgiler ve eldeki veriler ile 

açıktır ki, örtüşmemektedir. Bu yorum karşısında, pek çok soru sorulabilir, ancak, şu basit 



 

soruyu sormakla yetineceğiz: Bir savaşçı gibi giyinip kuşanan zeybekler üzüm salkımlarını 

koparmak için mi böyle giyinmişlerdi? Ya da bu "kutsal" üzüm toplama eylemi, böyle ağır 

silahlar mı gerektirmekte idi? Naif bir ifadeyle, "öyle dahi olsa", üzüm salkımını niçin 

bellerindeki bıçakla kesmiyorlardı?  

Zeybeği yabancı bir kökene dayandıran görüşlerin esas kaynaklarından birisi ise 1835 

tarihli padişah fermanıyla Anadolu'yu dolaştığı ifade edilen Fransız gezgini C. Teksier'in 

görüşleri olmuştur. "Tarihte Zeybeklik ve Musikisi" (1964) adlı eserin yazarı Hüseyin Hilmi 

Bayındır'ın naklettiğine göre, Texier, zeybeklerin giyim-kuşamlarına bakıp, "bunlardan asıl 

menşeleri hakkında bir şey anlamak mümkün değildir, fakat yüz alametlerine ve adetlerine 

göre Osmanlı ırkından olmadıkları muhakkaktır" diyerek, zeybekliğin Türk kaynaklı 

olamayacağı kanaatine sahip olur. Bayındır, Texier"in belirttiği gibi, zeybekliğin asıl 

kaynağının, bugünkü Aydın'ın yerinde eskiden kurulmuş Tralles şehrinin sakinleri olan 

"Tiral" halkı olduğunu kabul eder. Dolayısıyla, M.Ö. 30 yıllarına kadar götürülen zeybeklik 

ve zeybeklerin Tiral halkına mahsus olduğu kanaatine varılır. Bayındır ise, bu meseleyi daha 

da öteye götürerek, eski Tirallilerin Etrüsk Türkleri olduklarını; zeybek müziğinin ve dansının 

da "bu denizci topluluğun" hayat tarzından kaynaklanmış olduğunu savunur (Bayındır 1964). 

Yunan halkbilimciler Theodore ve Elfledia Petrides'ler "Zeybekiko" dedikleri zeybek 

danslarını Anadolu kaynaklı "zeybeklerin oyunu" olarak tanımladıktan sonra, bu kelimenin 

Arapça-Farsça olduğunu ve "iki pantolonlu" (two breeches) anlamına geldiğini ifade etmişler 

ise de, herhangi bir açıklamaya yer vermezler (Petrides 1961: 65).  

Yukarıda özetlenen görüşlerden başka, "zeybek" kelimesinin, Arapça "zeybaki" 

kelimesinden kaynaklandığını ileri süren görüşler de vardır. Bu görüşlerin dayanağı ise, 

Kamus-i Türki’de zeybek kelimesinin, civa anlamına gelen Arapça "zibak" sözünden 

geldiğini açıklayan ifadedir (Çobanoğlu 1999).  

Radloff’un (1960) sözlüğünde "zeybek" ve "zeybekçe" olarak iki sözcük yer alır. Bu 

eserde, "zeybek," "İzmir civarında yerleşik bulunan bir Türk kavmidir" biçiminde 

açıklanırken; "zeybekçe," "zeybeklerin usûl ve geleneğine göre" şeklinde açıklanmıştır 

(Radloff 1960: 883). Anlaşılacağı üzere, "zeybek" bir kavim değil, belli bir hayat tarzından 

kaynaklanan bir ifadedir  

"Zeybek" kelimesi üzerine son zamanlarda yapılan bir etimoloji çalışması ise, Özkul 

Çobanoğlu'na aittir. Zeybek kelimesini zeybeklik geleneği ve zeybeklik kurumu bağlamında 

ele alan Çobanoğlu, bu yaklaşımdan hareketle, "zeybek" kelimesinin Türklerin Orta Asya'daki 

hayat tarzı içinde önemli bir yere sahip çobanlıkla ilgili olarak "saya-bek"ten kaynaklanmış 



 

olduğunu kabul eder. Bu çalışmada, gelenek bağlamındaki ilişkisinden hareketle, "zeybek" ile 

"seğmen" kelimeleri de birlikte ele alınıp tahlil edilmiştir (Çobanoğlu 1999).  

Sonuç olarak, zeybek kelimesinin kökeni konusunda ileri sürülen görüşler içinde, 

zeybeklik kurumunun tarihi görünümünü ele alırken bahsedeceğimiz gibi, "saya-bek" 

sözcüğüne dayandırılan açıklama, geleneğin ve kurumun gelişmesi de dikkate alındığında en 

doğru açıklama olarak görünmektedir. 

 

3.3. Kızan 

Zeybek çetesine yeni giren kişiye kızan denir. Dolayısıyla, kızanlık teşkilat içindeki ilk 

aşamadır. Zeybek çetesinde efenin maiyetinde bulunan kızanlar sürdürdükleri dağ hayatında 

yeterli deneyime sahip olduklarında, efenin güvenini de kazanmak koşuluyla, “baş kızan” 

veya “baş zeybek” olabilirler. Onların bu çete düzenine alışmaları için zeybekler rehberlik 

ederler. Efeye karşı nasıl bir tavır içinde olacaklarını, dağ hayatının gerektirdiklerini hep 

zeybeklerin yardımıyla öğrenirler. Teşkilat içinde efe ile ilişkileri sınırlı ve ölçülüdür. 

Hadlerini aştıklarında, dağların kanununu henüz öğrenmemiş oldukları kanaatine sahip efe 

tarafından cezalandırırlar. Bu tür uygulamalar ise, onların çetenin gerektirdiği karaktere 

uymalarını sağlar. Bununla birlikte, efe daima kızanının ihtiyaçlarım karşılamak, onu 

kollamak ve gözetmekle görevlidir. Efenin kızana karşı bu koruyucu davranışını Bedri Noyan 

şöyle ifade eder: "Bizim dağlarımızdaki efelerimizde "kızanım" dediği zeybeklerini yemez 

yedirir, giymez giydirir, uyumaz uyutur ve onları tehlikelerden korur, savaşlarda en zorlu işi 

ve tehlikeli görevi kendisine seçer bir baba-lider olurdu (Noyan 1991: 26). 

Kızan, genelde Trakya'da ve Batı Anadolu bölgesinde olduğu gibi, Aydın yöresinde de 

günlük konuşma dili içinde "erkek çocuk" anlamında kullanılır. Ancak, erkek anlamında 

kullanıldığına da tanık oluruz: "Şimdi devir değişti, garı 'gızan' hep bi oynuyo, eskiden imkânı 

va mıydı" (İpçi 1999). Türkçe Sözlük"te (1988, 11: 867) kızan için verilen anlam da bu 

kullanımla uyum içindedir: "Delikanlı özellikle silahlı köy delikanlısı."  

 

4. Zeybeklik Geleneğinde Töre Ve Törenler 

Zeybeklik geleneğinin asli icracıları olan zeybek çetesinin yaşadığı çevre içinde kendine 

özgü bir hayat tarzı vardır ve bu hayat belirli töre ve törenler çerçevesinde sürdürülür. 

Zeybeklik devrinde yaşamış zeybeklerin hayat tarzı hakkında bilgi veren kaynaklara 

bakıldığında, sürdürdükleri hayatın hemen her kesitinde töre etkisini görmek mümkündür. 

Zeybek çeteleri, "Dağların kanunu" dedikleri töreleri sayesinde varlıklarını 

sürdürebilmişlerdir. Bu, zeybek olmaya karar vermekten başlamak üzere, çetenin kurulması, 



 

hiyerarşik düzeni, çete mensuplarının mertebelerine göre görevleri, üyelerin davranış 

kalıpları, birlikte gerçekleştirilen eylemler gibi teşkilat hayatının her cephesinde belirleyici bir 

role sahip töredir. Bu bağlamda, konuyla ilgili sözlü ve yazılı kaynaklardan elde edilen 

bilgilere göre, geçmişteki düzenleri içinde töre ve törenler çerçevesinde sürdürülen zeybek 

çetesi hayatının çeşitli görünümlerini açıklamaya çalışacağız. Ancak, bu konuya geçmeden 

aşağıda anlatacağımız töreler ve törenler çerçevesinde yaşayan zeybekler hakkında yapılan 

belirli bir tasniften söz etmek gerekir. Ziya Şakir" in "Eski Efeler" adlı (tarihsiz) eserinde 

"efeler âlemi" anlatılırken, dönemin eski İstanbul valilerinden Haydar Bey'in verdiği 

malumattan bahsedilir. Bu açıklamaya göre, üç türlü zeybeklik vardır:  

1. Vaktiyle derebeylerin, sonraları da hükümetin zulüm ve istibdadına tahammül 

edemeyerek şahsi hürriyetini kurtarmak için kendilerine güvenip dağa çıkan ve silahlarına 

dayananlar. 

2. Herhangi bir sebeple elinden bir cinayet çıkarak, kanunun takibatından kurtulmak 

maksadıyla halk arasından uzaklaşan ve silahlarının kuvvetiyle dağ başlarında yaşayanlar. 

3. Soygunculuk maksadıyla yollarda pusu kuranlar, köyleri basanlar, kahpece hareketlerle 

mertlik şerefine haleldar edecek küçüklüklerde' bulunanlar.  

Z. Şakir, kendisine anlatılan bu tasnifi naklettikten sonra, aynı "merhum" zatın bu üç 

grubun nitelikleri hakkındaki görüşlerine de yer verir. Konumuz açısından önemli olduğundan 

bu açıklayıcı bilgiyi özetle aktarmanın yararlı olacağı kanısındayız: Bunlardan birinci ve 

ikinci zümreye dâhil olanlar, cahil halk tarafından makbul addedilir ve kendilerine hürmet 

gösterilirdi. Fakat üçüncü zümreye "çakal" yahut "çalıkakıcı" denilirdi. Halk bunlardan nefret 

ederdi. Birinci ve ikinci zümreye dâhil zeybekler yaşadıkları dağların etrafındaki köyleri adeta 

himaye ederler, bu yerlere musallat olan çalıkakıcıları derhal tepelerlerdi. Aynı zamanda 

istibdat idaresinin halkın başına belâ ettiği “mürtekib”, soyguncu, zâlim, insafsız memurlar ile 

de mücadeleye girişirler, tehditlere aldırmayanları bir kurşunla yere sererlerdi. Hatta bunlar 

daha ileriye giderler, halkın şeri mahkemelere vermemesi için köylüler arasındaki ufak tefek 

davaları da hallederlerdi (Şakir t.y: 12-13).  

Gerek yazılı, gerekse sözlü kaynaklardan anlaşıldığına göre, yukarıda olumlu 

özelliklerinden bazıları vurgulanan birinci ve ikinci tür zeybekler genellikle Yörük 

aşiretlerinden çıkmıştır. Namlı efelerden Çakırcalı Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Kıllıoğlu Efe, 

Gökçen Efe, Mestan Efe gibi bölgede tanınmış birçok efe ve kızanları bu Yörüklerdendir. 

Şakir'in, "Aydın zeybeklerinin en cengâver olanlarını Yörük namıyla maruf olan halis Türk 

kanını taşıyan muhtelif Türk aşiretlerine mensup zeybekler teşkil eder" (Şakir, tarihsiz: 9) 

şeklinde ifade ettiği gibi, "bazı ahlâksızlar müstesna" aslen Yörük olan zeybekler ahlâki 



 

yönleriyle halk tarafından takdir ve itibar görürler. Çünkü bu aşirete mensup zeybekler içinde 

yetiştikleri toplumun vazgeçilmez değerleri olarak öğrendikleri, ırz ve namusa tecavüz 

etmezler ve bu töreye uymayanları da en ağır biçimde cezalandırırlar.  

Ziya Şakir"in açıklamalarından hareketle, yukarıda bahsedilen "birinci ve ikinci" grup 

zeybekler bu çalışmanın esasını oluşturan zeybek tipidir. Zira, türkülerin ve dansların da ifade 

ettiği gibi, bunlar birer halk kahramanıdır ve yöre halkınca da "hakiki zeybek" olarak kabul 

edilirler. O nedenle, burada yer verilen bilgiler, söz konusu sosyal kimliklerinden dolayı 

"zeybek" olarak kabul edilen halk kahramanlarının, törelerin şekillendirdiği hayatlarına 

dairdir. Zeybeklerin bu hayata uyum sağlamalarını "kolaylaştıran" töreler, değer yargıları, 

davranış normları nelerdir? Her şeyden önce bir köy delikanlısı zeybek çetesine nasıl girer?  

Köylü bir delikanlı zeybek olmaya karar verince, dağ eteklerinde, köylerde, veya 

dağlardaki Yörükler arasında bulunan "yataklar”dan birinin yanına gidip, tercih ettiği 

efelerden birinin yanına yerleştirilmesini ister. Zeybekliğe karar veren delikanlı, yatağın 

gösterdiği yerde bekler ve bu esnada efeye haber gider. Efe, kendisine verilen bilgiden sonra 

delikanlının çeteye alınmasına karar vermişse, efenin yanına çağırılır. Kızanlığa kabul edilen 

kişinin ilk yaptığı şey efenin elini öperek boynuna sarılmak olur. Bundan sonra da zeybekliğe 

özgü bir usulle silahını efesine ve arkadaşlarına çevirmeyeceğine dair yemin eder (Özkaynak 

1946: 15).  

Efelerle ilgili eski tarihli kaynaklarda verilen bilgiler arasında "kızanlığa giriş töreni" 

olarak adlandırılan bir törenden de bahsedilmektedir. Verilen bilgiye göre, (Şapolyo 1954: 51) 

bu tören için, sabahın seher vaktinde efe ve zeybekler atlarına binerek bir dağ başına çıkarlar. 

Varılan yerde efe yere oturup diz çöker, zeybekler ve kızanlar da diz çökerler. Çeteye yeni 

katılan kızan adayı ayakta durur. Kızan belindeki yatağanı5 çıkarıp üç defa öperek efenin 

önünde diz çöker. Törenin bu esnasında, efe ile kızanları arasında geçtiği rivayet edilen 

törensel konuşma aşağıdaki gibidir (Arsunar 1953; Şapolyo 1954: 51-53). Zeybek çetesi 

içerisinde, her zaman olduğu gibi, bu konuşmanın da başlatıcısı efedir:  

“Efe – Kızanlar, şu koca dağların sahibi kim? 

Kazanlar – Erimiz!.. 

Efe – Yiğiti kini? 

Kızanlar – Efemiz!... 

Efe – Susuz derelerde kavak biter mi? 

Kızanlar – Bitmez. 

Efe – Yiğitsiz diyarlarda duman tüter mi? 

Kızanlar – Tütmez!.. 



 

Efe – Yiğit kime derler? 

Kızanlar – Sözünde durup efesiyle ölene derler. 

Efe – Korkak kime derler? 

Kızan – Sözünden çabuk dönen, aman diyene derler. 

Efe – İnsan dünyaya niçin gelir? 

Kızan – Ölmek için!.. 

Efe – Doğup da ölmekten kuşkulanan bebekler?  

Kızan – Dertlenip hortlamaya.  

Efe – Şeytana bel bağlanır mı?  

Kızanlar – Yardımcımızdır, bağlanır.3 

Efe – Adem oğluna bel bağlanır mı?  

Kızanlar – Bağlanırsa, ağlanır. 

Efe – Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?  

Kızanlar – Dayak haktır. 

Efe – Yiğitlerde ne yoktur? 

Kızanlar – Merhamet yoktur. 

Efe – Korkaklar zeytini nerede döverler? 

Kızanlar – Ağaç dibekte. 

Efe – Yiğitler yağı nerede kavururlar? 

Kızanlar – Zalim göbeğinde.” (Arsunar 1953; Şapolyo 1954: 51-53). 

Bu karşılıklı konuşmadan sonra efe ayağa kalkarak önlerinde bulunan teknel (defne)4 

ağacının yanına gelir, yatağanını belinden çekerek bir vuruşta teknel ağacına saplar. Orada 

bulunan eski kızanlar bu ağacın etrafında yer alırlar. Burada efe ile kızanlar arasında kısa bir 

konuşma geçer:  

“Efe – Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızanı olsun mu? 

                                                             
3 Bu cümleden hareketle, bazı araştırmacılar zeybekler için dini kuralların önem taşımadığını, hatta kutsal değerlere saygı 
göstermediklerini, "bu nedenle de tutuculuktan bağnazlıktan uzak kişiler" olduklarını ileri sürerler (bk. Avcı 1999: 93-94). 
Geçmişe ait, varlığı bile tartışılır törensel bir ifadenin zeybeklerin hayatlarına dair bütün gerçeği yansıttığını ileri sürmek mümkün 
olabilir mi? Zeybeklerin dini inançlarının olmadığı konusu da gerçeklikle bağdaşmadığını ifade etmeliyiz. Çünkü, hayat 
hikâyelerine baktığımızda, dini unsurların hayat tarzlarıyla bağdaşamayacağını düşündürtecek ölçüde önemli olduğu görülür. Söz 
konusu törende böyle bir ifade var idiyse, bu mecazi anlamda kullanılmış olmalıdır. Bu anlam da muhtemelen "isyankârlık" 
olabilir. Çünkü, bu hayata başlangıç mutlaka bir isyan duygusuyla olmaktadır. Bu sözle, kimseye güvenilmemesi gereken ve geri 
dönüşü olmayan bir yola girildiği de vurgulanmış olmalıdır. Ayrıca, anlam bakımından zıtlıklarla dolu bu diyalogda bu yolla bir 
vurgu yaratılmak istenilmiş de olabilir. Eğer aksi olsaydı, zeybeklerin, dini inançları malum bölge halkından değil de, tamamıyla 
farklı bir topluluktan çıkması gerekirdi, zeybekliğe girmek mevcut dini inancın terkedilmesi şartına bağlı olmadığına göre... 
4 Aydın dağlarında çok bulunan bu teknel ağacının orada bulunan meyvelerini zeybeklerin mukaddes kabul ederek silahlarına 
sürdükleri söylenir. Teknel ağacını ölüm ağacı olarak kabul ederler ve bu ağacın bulunduğu dağları da uğursuz sayarlarmış. Bu
yüzden de teknel ağacının bulunduğu dağlarda gezmezlermiş. Bu nedenlerden bu ağacın zeybeklerce totem kabul edildiği dahi 
söylenir (Şapolyo 1954: 52). 



 

Kızanlar – Olsun.  

Efe – Şu dualı yatağan böğrüne batsın mı? 

Kızanlar – Batsın. 

Efe – Doğru söylediğinize nasuh nusuh tövbesi5 olsun mu? 

Kızanlar – Olsun” (Arsunar 1953; Şapolyo 1954: 51-53). 

Bu karşılıklı konuşmadan sonra, yeni kızan olan delikanlı, efesine sadık kalacağına ant 

içer. Kızan ağacın yanına gelerek ağaçta saplı duran yatağanın altından yedi kere geçer ve bir 

kenarda durur. Eski kızanlar da onu takiben ayrı ayrı yedişer kere aynı hareketi yaparlar. Yeni 

kızan efenin huzuruna gelerek onun elini öper, efe de kızanını alnından öper. Bu tören bitince, 

efe yeni kızana önceden hazırlanmış bir yatağan verir ve tören tamamıyla sona erer (Arsunar 

1953; Şapolyo 1954: 52-53).  

Son dönem (XX. yüzyıl) efeleri hakkında sözlü kaynaklardan (Önal 1998; Arzuhan 1998; 

Özkan O. 1999, Özkan M. 1999; Burhan 1999) edindiğimiz bilgiler, kızanlığa giriş töreninin 

yukarıdaki şekliyle uygulanmadığını söylemektedir. Son dönemde, kızan olanlara zeybek 

elbisesi ve silah verildiği bilinmektedir. Genellikle atıcılığın ve cesaretin ölçüldüğü belirli 

sınavları geçen kızan, hak ettiğinde kendisine verilen elbiseyi giyinir, silahlan kuşanır ve 

efesinin elini öper. Eskiden var olduğu kaydedilen bu törenin oldukça sadeleşmiş ve daha çok 

elbise ile sembolleştirilmiş bir biçimi olsa gerektir.  

Zeybek çetesine giren kızanlar efenin verdiği emirlere mutlaka uymak zorundadır. Efenin 

verdiği görevleri yapmamak, ona karşı gelmek, sözünü tutmamak, efeden izinsiz para almak, 

"salgınlardan” elde edilen gelirden verilen paya razı olmamak, ırz düşmanı olmak, yalan 

söylemek, asker hanımlarına yan gözle bakmak zeybekliğin töresiyle bağdaşmaz. Çete reisi 

olan efenin kızanlarında aradığı en önemli özellikler sadakat ve itaattir. Bu değerleri ihlâl 

eden kızanlar mutlaka ağır cezalara çarptırılır. Örneğin, nöbette uyumak, efeden gizli 

haberleşmek ve kız kaçırmak, evlenmek gibi hareketlere cüret eden bir kızana ölüm cezası 

verilebilir. Dağların kanunu,6 icracısı ve denetleyicisi olan efenin de kızanlarına karşı 

sorumlulukları vardır. Onların yeme içmelerinden evlenmelerine kadar pek çok ihtiyaçları efe 

taralından karşılanır. Silahlı çatışmalarda efe kendisini tehlikeye atarak kızanlarını korur; 

çetenin lideri olan efe, adeta kızanların babası gibidir (Özkaynak 1946: 17; Noyan 1991: 26-

27). 

Efe ile kızanlar arasındaki iletişim çetenin hiyerarşik düzeni içinde efeden sonra, kızandan 

sonra gelen “başzeybek” veya “başkızan” aracılığıyla sağlanır. Kızanların halleri ya da 

                                                             
5 Nasuh tövbesi: Bozulmaz tövbe. 
 6 Efeler için "kanun gibi adam, ağır”; ya da “efenin sözü kanun" türünden sözler bugün yörede kullanılmaktadır. 



 

ihtiyaçları bu yolla efeye iletilir. Çünkü kızanları, efe ile efe istemedikçe konuşamazlar; son 

derece ölçülü ve mesafeli davranmaları gerektiğini çeteye girdikleri ilk günden idrak etmiş 

durumdadırlar. Başzeybek/başkızan efeden sonra en yetkili kişidir ve efenin bulunmadığı 

zaman onun yerine karar verebilir; çetenin geçici reisidir (Burhan 1969; Noyan 1991: 26-27). 

Efe, başzeybek unvanını vereceği kişiyi en güvendiği, en atak ve cesur kızanları arasından 

seçer. Ancak, seçimini önceden yaptığı halde, kızanlarına bir itirazları olup olmadığını sorar. 

Bununla birlikte, kızanlar efenin tercih ettiği kişiyi istemeseler de, saygı gösterip kabullenmek 

zorundadırlar. Bu tür kararlar alındığı zaman kızanlar efenin emriyle toplanırlar ve efe 

tarafından durumdan haberdar edilince, seçilen kişinin elini öperler (Burhan 1969; 1993).  

Kendi içinde belirli kuralları olan ve töre niteliğindeki bu kesin kurallar çerçevesinde 

varlığını devam ettiren zeybek çetesi, dışarıya karşı tutarlı bir görünüme sahip olur. Azınlık 

olmalarına rağmen, onların halk nezdinde büyük ölçüde benimsenmesini sağlayan başlıca 

etkenlerden biri olan tutarlılıklarıyla (Arkonaç 1998: 249-254), sahip oldukları milli, dini ve 

sosyal değerleri sayesinde kolayca yatak bulabilirler. Araştırmamız sırasında, Aydın halkı da 

bu gerçeği sıklıkla vurgulamıştır. Ayrıca, bölge halkının çok iyi tanıdığı, saygı duyduğu ve 

1937-1939 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı ve 1950-1960 yılları arasında 

ise Cumhurbaşkanlığı makamına yükselmiş olan, ancak Kurtuluş Savaşı sırasında, Batı 

Anadolu'da, özellikle de Aydın, İzmir, Ödemiş civarında "Galip Hoca" takma adıyla 

dolaşarak mücadeleye katılmaları için efelerle iletişim kuran önemli şahsiyet Celal Bayar 

(1833-1986) anılarında ifade etmiştir ki, o dönemlerde gerçekten de ünlü zeybeklere yataklık 

etmek bir şeref aynı zamanda bir kazanç meselesidir. Bu yüzden de "yataklar" adı altında 

neredeyse bir sınıf oluşmuştur (Üsküp 1992a: 75).  

Zeybek hayatının bir kısmı dağlarda geçiyorsa, bir kısmı da yataklarda geçer. Efeler 

yataklarım çok güvenilir kişilerden seçerler. Yataklar onların yiyecek, erzak gibi ihtiyaçlarını 

karşılar, gerektiğinde onları saklar, gelişmelerden haberdar ederler. Zeybekler, çiftliklerde, 

çadırda, dağlarda olduğu gibi, yataklarda da asla nöbetçi bulundurmadan uyumazlar. 

Yataklardan birine geldiğinde, efe, hane sahibine, "ne var ne yok," diye sorduğunda, ev 

sahibinin, "hayırlar efe, her şey selamet" demesi efeyi tatmin etmez, her ihtimale karşı 

kızanlarına nöbet tutturur. Çünkü zeybek çetesinin varlığını koruması için en önemli şey 

emniyette olmasıdır. Bilhassa, efe, bu güvenlik ihtiyacı duygusuyla bilmediği, tanımadığı bir 

yerde, kahve veya ayran içmek gerektiğinde, önce ev sahibine içirir, sonra kendisi içer 

(Özkaynak 1946: 17-18).  

Zeybek töresine göre, evinden ekmek yenilen yere zarar verilmez, aksine o evin halkı 

korunup kollanır. Bu nedenle, kızanlar tarafından, onlara yataklık eden kişilerin evinden bir 



 

şeyin alınması, evin kadınlarına sarkıntılık edilmesi gibi suçlar asla bağışlanmaz ve cezası 

ölümdür. Efelerin ırz ve namusun koruyucusu olduklarını bilen kadınlar efeye hizmette kusur 

etmezler. Zeybekler nasıl ki, ekmeğini yedikleri bir eve zarar vermiyorlarsa, zarar vermeye 

niyetli oldukları bir evden de asla bir şey yemezler. Soygun için ya da kendilerinin yerini 

hükümet kuvvetlerine bildiren tanıdık birini dağa kaldırmak için eve baskın yaptıklarında 

kendilerine yemek hazırlama teklifinde bulunulursa, bunu hemen geri çevirirler. Çünkü 

ekmek/yemek yenilen yere ihanet edilmemelidir. 

Zeybekler hayatlarını zengin kişilere "salgın" (soygun) yapmakla idame ettirirler. Fakir 

halka, halka zararı dokunmayan asker ve memurlara zarar vermezler. Bununla birlikte, halka 

zarar veren zenginlerden hiç hoşlanmazlar ve böyle kişilere sık sık haber göndererek para 

isterler, vermeyenlere de zarar verirler. Zeybeklerin sık sık yaptıkları işlerden biri de, 

bulundukları yörede zenginlikleriyle tanınan kişilere haber göndererek o yerin yol, köprü, 

cami gibi ihtiyaçlarının "derhal" karşılanmasını emretmektir. Bilhassa, Çakırcalı Mehmet efe, 

Aydın yöresinde bu yönüyle tanınan zeybeklerin başında gelir. Zeybekleri halk kahramanı 

yapan başlıca özelliklerinden biri, başkaldırmaya cesaret etmeleri yanında, fakirin, muhtacın 

yanında, olmaları, onlara maddi yardımı kesmemeleri ve gerektiğinde güçlü olana karşı 

güçsüz olanları korumalarıdır. Zenginden aldığını fakir köylü ile paylaşan, hükümetin karşı 

konulmaz kuvvetine kala tutmaya cüret eden zeybekler, bu özellikleriyle hep ulaşılmak 

istenen, onun gibi olmak özlemi duyulan bir kahramandırlar. Onların fakir halka yaptığı 

yardımları çok çeşitlidir. Meselâ öküzü ölen bir köylüye öküz almak, çeyizi olmayan öksüz 

kızların düğün masraflarını karşılamak, yaşlı ve kimsesiz insanlara para vermek gibi 

yardımlar, onlar için yapılması gereken sıradan işlerdendir. Zeybeklerin bütün bu işleri 

yaptıkları yerler genellikle kendi etkinlik alanlarıdır. Çünkü zeybekler birbirlerini 

korumalarına rağmen, bir zeybeğin diğerinin mıntıkasına girip, hâkimiyet kurmasına 

tahammül edilemez. Bu nedenle, genellikle her dağın, her mıntıkanın bir efesi vardır. Bozdağ 

denildiğinde Çakırcalı, Beşparmak denildiğinde Çavdarlı Murat Efe, Madran denildiğinde 

Kıllıoğlu Efe ya da Kozalaklı Efe, Aydın dağı denildiğinde Yörük Ali Efe akla gelir. Bitmek 

tükenmek bilmeyen bu sıradağlar üzerinde hepsinin çetesi dolaşmışsa da, yine de her biri bir 

dağ ile birlikte anılagelmiştir (Mucan 1999; Özkan, M. 1999; Özkan, O 1999; 1999; Üsküp 

1999). 

Zeybek çetesinde, kızanlığa giriş ya da başkızan/başzeybek oluş yanında, önemli 

törenlerden biri de bazı kaynaklardan öğrendiğimize göre, efelik törenidir. Mevcut sınırlı 

bilgilere göre, efeliğe seçilme süreci ve efelik töreni şöyle ifade edilebilir: Zeybek çetesinin 

efesi öldüğü zaman, zeybek ve kızanları tarafından, bulunduğu dağda yüksek bir kayanın 



 

üzerine yatırılır. Baş ve ayak ucunda ardıç, çam, veya meşe ağacıyla büyük ateşler yakılır. 

Ölen efenin başında bir müddet saz çalarak, mukaddes kabul edilen ölünün etrafında bu 

merasime özgü zeybek oyunu oynarlar. Oynayanlar yalnızca zeybekler olup, kızanlar diz üstü 

oturarak töreni izlerler (Arsunar 1953). 

Tören sona erince efeyi uygun bir yere gömerek dönen zeybekler ve kızanlar bir köy 

kahvesinde toplanırlar; derhal efe seçimi yapılmalıdır. Efelik bir tür seçimle yapılır; Efenin 

oğlu efe olabilir ama babasının taşıdığı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu esnada 

orada bulunan efe oğlu meydana çıkarak babasının kahramanlığını, yiğitliğini, mertliğini ve 

cesaretini birer birer anlatırken kendisinin de kahraman olduğunu söyleyerek adeta meydan 

okurcasına ileri atılır: "İşte er meydanı!” Babasının bütün eşyalarını meydana getirip yığar ve 

babasından kalan parayı ortaya koyarak, "babama ait olan bütün mallar ve paralar sizindirler”. 

Bunun üzerine, bütün zeybekler ve kızanlar bu malları ve paraları yeni efelerine bırakırlar. 

Yeni efenin alnından öperler, bu suretle efenin oğlu da efe olmuş olur. Efenin oğlu 

istenmediği takdirde en yaşlı zeybek efe seçilir. Seçilen efenin ilk yapacağı işlerden biri, 

uygun bir gün seçerek çete mensubu zeybeklere yemek vermesidir. Böylece, zeybek çetesinin 

ve zeybeklik geleneğinin devamlılığı sağlanır.  

Sonuç 

Batı Anadolu bölgesinin temel kültürel karakteristiğini oluşturan zeybek/efe geleneği uzun 

bir tarihsel süreç sonucu belirli bir gelişme ve değişme göstermiş ve günümüze ulaşmıştır. 

Geleneğin hem kavramsal tanımlanması, hem de kültürel ve sanatsal yönü, bu uzun tarihsel 

süreçlerin açıklanmasıyla anlaşılabilir. Kurumsallaşmış, çok boyutlu ve dönüşerek de olsa 

günümüze ulaşan bu gelenek dilde ve kültürde izlerini sürekliliğini hala korumakta, yaşayan 

ve sonraki kuşaklara aktarılmaya devam etmektedir.  

Bugün bölgede, bilindiği gibi, yukarıda sözü edilen türden zeybek çeteleri 

bulunmamaktadır. Bugünkü, zeybek teşkilatı efelerle ilgili derneklerden ve onların sınırlı 

etkinlik alanlarından ibarettir. Bununla birlikte, genç-yaşlı her çağdan, her kesimden üyeleri 

olan söz konusu derneklerin temsili olarak sürdürdükleri bu zeybeklik teşkilatı, efelerin hayat 

hikâyeleri, onlara dair sözlü anlatılar gibi eskiye ait unsurları romantik duygular içinde 

yaşatmaya çalışmaktadır. Ancak dans ve müzik için durum farklıdır. Zeybek dansı ve 

türküleri zeybek yaşam tarzının zamanımıza kadar gelen ve sosyal ortamlarda büyük bir 

dinamizm içinde yaşamına devam eden unsurlarıdır.7 Geleneğe kurumsal açıdan bakılırsa, 

günümüzde dernek başkanı efe, genç üyeler ise kızan olarak kabul edilmektedir. Birbirleri 

                                                             
7 Zeybek Türküleri ve Danslarının günümüzdeki anlam ve işlevleri hakkında bk. Mirzaoğlu 2000a; 2000b; 2001. 



 

arasında veya başkalarıyla konuşurken, birbirlerini tanımlamada "efe" ve "kızan" unvanlarını 

kullanmaktadırlar. Sonuç olarak, zeybeklik geleneğinden bugüne kalan en canlı, en belirgin 

görünümler dildeki kavramlar ile birlikte zeybek danslarına aittir.8 
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