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ABSTRACT
Folklore studies in Turkey has began at the beginning of the 20th century. There are some important
figures who must known by Turkish folklorists. Not only their names, but also their aims and works must be
recognized. One of those early folklore scholars in Turkey is Selim S›rr› Tarcan.
In this article, I have tried to outline and point out some key words of the article written by Selim S›rr› Tarcan. I, also, attached the original article written by Selim S›rr›. The reason for that is his article was
published before the alphabet change took place in Turkey. In other words, Selim S›rr›’s article was published
in 1926 in Arabic alphabet, and therefore most folkdance researcher in contemporary Turkey are not being
able to use it. Tarcan’s article is very important for contemporary Turkish folklorists from countless point view. In my brief evaluation or introduction, I have tried to explain all those points.
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Halk Bilimcilerin yak›ndan bildi¤i
üzere, Türkiye’de halk bilim çal›ﬂmalar›
20. yüzy›l›n baﬂlar›nda, baﬂka bir ifadeyle 1910’lu y›llarda baﬂlam›ﬂt›r. Yine
Cumhuriyet’in kuruluﬂundan itibaren,
halk bilim çal›ﬂmalar› türküler ve halk
oyunlar› üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Bu yo¤unlaﬂmay› sa¤layan ve Türkiye’de Halk
Bilimi alan›n›n yeni bir bilim dal› olarak
kabul edilmesinde önemli bir yere sahip
olan düﬂünür ve fikir adamlar› yan›nda,
araﬂt›rmac› ve uygulamac› insanlar vard›r. Türkiye’de “Halk Bilimi” (Folklor)
terimini ilk defa kullanan Ziya Gökalp
“Halk Medeniyeti 7-Baﬂlang›ç” (23 Temmuz 1913) yaz›s› ile ve de R›za Tevfik
(Bölükbaﬂ›) “Folk-lore” (5 Mart 1914) tarihli yaz›s› ile “Folklore” teriminin bir bilim dal› olarak anlam›n› vermiﬂlerdir.
Bu düﬂünürlerin terim ve teori yaz›lar›-

n›, edebiyat ve özellikle halk edebiyat›
alan›ndaki çal›ﬂmalar›yla Fuad Köprülü
destekleyip, geniﬂletmiﬂtir. Burada,
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndaki Türk halk
bilim çal›ﬂmalar›n›n ayr›nt›l› bibliyografyas›n› vermek niyetinde de¤iliz.1
Bu makalenin amac›; Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Türk halk bilim çal›ﬂmalar›na teorik ve pratik anlamda çok
yönlü katk›da bulunan Selim S›rr› (Tarcan) Bey’in “Yeni Zeybek Raks›” adl› makalesi hakk›nda bir de¤erlendirme yapmak ve özellikle Türk Halk Oyunlar›
hakk›nda çal›ﬂma yapan meslektaﬂlar›m›za, Selim S›rr› Bey’in kendi yazm›ﬂ oldu¤u makaleyi, aktarma olarak, burada
sunmakt›r.
Selim S›rr› Bey’in “Haftal›k Mecmua”n›n 1926 y›l›nda 3. say›s›nda (Vatan Matbaas›) yay›nlam›ﬂ oldu¤u “Yeni
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Zeybek Raks›” adl› makalesi, kendisinin
Beden Terbiyesi Genel Müfettiﬂi olarak,
Arap harfleriyle yazd›¤› bir makaledir.
Makalenin ilk sayfas›nda, ça¤daﬂ giyimli bir bayan ve yine ça¤daﬂ k›yafette bir
erke¤in bir “dans” baﬂlang›c› veya sonundaki duruﬂlar›n›n resmi bulunmaktad›r. Resmin hemen alt›nda ise, büyük
Atam›z Mustafa Kemal Atatürk’ün ﬂu
sözleri yer almaktad›r:
“Zeybek Raks› bu yeni ﬂekliyle
her içtimai salonda kad›nla birlikte
oynanabilir, oynanmal›d›r.”
Makalenin bundan sonraki k›s›mlar› ise, çeﬂitli alt baﬂl›klar alt›nda devam
etmektedir. ‹lk olarak “Yeni Zeybek Raks› ve Gazi Paﬂa’n›n Takdirleri” baﬂl›¤› alt›nda; 1925 y›l›nda ‹zmir K›z Lisesi’nde
Selim S›rr› Bey’in kendi düzenledi¤i bir
zeybek oyununu ö¤rencilerinden Mualla
Han›mla birlikte oynamas› ve oyunu
seyreden Atatürk’ün bundan çok hoﬂlanarak tekrar›n› istemesi ve Selim S›rr›
Bey’den oyun hakk›nda bilgi ald›ktan
sonra, konuﬂmas›nda bu tür yenileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n önemine ve sürdürülmesine dikkat çekiﬂiyle ilgili Yeni As›r
Gazetesi’nin ve Yeni Gün Gazetesi’nin
14 ekim 1925 günlü nüshalar›ndaki haberlere yer verilmiﬂtir.
Yukar›daki genel giriﬂten sonra, Selim S›rr› Bey’in as›l makalesi diyebilece¤imiz k›sm› yer almaktad›r. Biz de de¤erlendirmemizi bu k›s›m üzerine kurmak istiyoruz.
Selim S›rr› Bey’in makalesi kendi
dönemi içinde ve hatta günümüzde bile
oldukça sa¤lam bir kurguya sahiptir.
Makalede, yukar›da bahsedilen genel giriﬂten sonra, raks›n ne oldu¤u konusunda ‹sviçreli ve Amerikal› bilim adamlar›n›n tan›mlar›na yer verilmektedir. Bu
durum, 20. yüzy›l baﬂlar›nda Türk bilim
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adamlar›n›n dünyay› takip etme konusundaki güçlerini göstermektedir. Yine,
Afrika ve güney Asya yerli kabileleri
aras›nda yap›lan antropolojik araﬂt›rmalara de¤inilmiﬂ olmas› ve o kabilelerin
danslar› ile Türk halk oyunlar› aras›ndaki farka dikkat çekilmiﬂ olmas› da son
derece önemlidir. Selim S›rr› Bey’in
“dans” ba¤lam›nda “sanat” ve “hüner”
aras›nda yapt›¤› ayr›m da son derece
dikkat çekicidir.
Selim S›rr› Bey’in “Mahalli Rakslar›n Beynelmilel Rakslardan Fark›” baﬂl›kl› k›s›mda ortaya att›¤› fikirler ise,
makalenin kaleme al›nd›¤› dönemde
mevcut olan “milli devlet” oluﬂturma yolunda nelerden yararlan›lmas› gerekti¤i
konusundaki yaklaﬂ›mlar yan›nda, yine
ayn› dönemin “ça¤daﬂlaﬂmak” düﬂüncesine yönelik olarak da halk oyunlar›n›n
de¤erlendirilmesi gerekti¤ine yönelik
düﬂüncelerdir.
Selim S›rr› Bey’e göre; Polka, Tango, Foksturod gibi danslarda “maksat,
musikinin sesine ayak uydurup, bir vezin dahilinde muayyen ve mahdut bir tak›m s›çray›ﬂlarla hoﬂ vakit geçirmekten
ibarettir.” Uluslar aras› özellik kazanm›ﬂ
danslar› bu ﬂekilde de¤erlendiren yazara
göre, milli danslar›n amac› çok farkl› ve
yüksektir. Milli oyunlar bir halk›n karakter ve duygular›n› gösterir. Bu özellikleri dolay›s›yla da çok de¤erli bir gelenek say›lmal›d›r.
Halk oyunlar›m›z›n, milli duygu ve
karakterimizi yans›tan türden yaratmalar oldu¤unu fark eden Selim S›rr› Bey,
di¤er taraftan bu oyunlar›n herkesin
kendi zevk ve keyfine b›rak›lm›ﬂ, âdeta
terkedilmiﬂ gibi durdu¤unu, oysa bu k›ymetli hazinenin de¤erlendirilip, iﬂlenmesi ve bir bütün içinde daha güzel sunumlar›n›n yap›lmas› gerekti¤ini ifade et-
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mekte ve bu noktada Gökalp ve Köprülü
ile ayn› çizgide oldu¤unu göstermektedir.
Bir spor adam› olarak tan›d›¤›m›z
Selim S›rr› Tarcan, Türk halk oyunlar›
konusundaki tecrübesinin ne oldu¤u
hakk›nda soru soranlara da oldukça güzel cevaplar vermektedir. Kendisi 1313
(1895) y›l›nda ‹zmir’e yeni tayin edilmiﬂ
bir zabit iken ilk defa zeybekleri gördü¤ünü ve onlar›n Kadifekale’de oynad›klar› oyunlar› zevkle izledi¤ini, savaﬂtan
sonra ‹zmir’de kald›¤› y›llarda da zeybek
oyunlar›na duydu¤u ilginin art›p, ‹zmir,
Ayd›n, Denizli ve Manisa’da zeybek oyunu izlemeye ve araﬂt›rmaya gitti¤ini, ancak yurt d›ﬂ›na gidince bu ilgisinin uzunca bir süre kesilmek zorunda kald›¤›n›
söylemektedir.
Selim S›rr› Bey’in zeybek oyunlar›na, belki de Türk halk kültürüne büyük
bir ilgi duymas›n›n temelinde, içinde yaﬂad›¤› devrin düﬂünce dünyas›ndaki geliﬂmeler ve bir o kadar önemli olan yurt
d›ﬂ› tecrübesi bulunmaktad›r. Makalesinin “‹sveç’te Neler Gördüm” baﬂl›kl› k›sm›nda, kendisi bunu geniﬂ bir ﬂekilde
aç›klamaktad›r. Selim S›rr› Bey beden
e¤itimi alan›nda e¤itim görmek için ‹sveç’e gitmiﬂ ve orada milli duygular›n
çok güçlü oldu¤unu gözlemlemiﬂ ve bunun sebebini araﬂt›rm›ﬂt›r. Neticede,
halk oyunlar›na verilen önem, halk türküleri ve oyunlar› konusunda yap›lan
araﬂt›rma ve kurulan “ilk folklor aç›k
hava müzesi”nin ‹sveç halk›n›n milli
duygular›n›n geliﬂmesi ve pekiﬂmesindeki yer ve önemini tespit etmiﬂ ve Türki-
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ye’ye dönünce bu konuda kesinlikle bir
ﬂeyler yapmaya söz vermiﬂtir.
Dönünce de zeybekler aras›nda ve
zeybekler hakk›nda uzunca bir araﬂt›rma yapm›ﬂ ve sonuçta “Tarcan Zeybe¤i”
ad›yla bilinen bir “Sar› Zeybek” türküsünü zeybek oyunu olarak düzenlemiﬂ,
hem kendisi oynam›ﬂ, hem de oynanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Günümüzde bu oyunun
oynan›p, oynanmamas› veya özelliklerinin ne oldu¤u veya ne kadar iyi olup, olmad›¤›n›n takdiri Türk halk oyunlar› ve
türküleri uzmanlar›n›n iﬂidir. Biz, burada bu konuda yorum yapacak de¤iliz.
Ancak, Selim S›rr› Bey’i yarg›larken,
onun, bizlere bir ﬂeyler b›rakmay› baﬂard›¤› göz ard› edilmemelidir.
Sonuç olarak; Selim S›rr› Bey, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir Türk
devleti olarak kurulmas› çal›ﬂmalar›na
kültür ve sanat noktas›ndan katk›da bulunmaya çal›ﬂm›ﬂ bir Türk insan› olarak
takdir edilmelidir. Türk halk bilimcileri,
daha pek çok Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndaki zor ﬂartlar alt›nda Türk düﬂünür ve
bilim adamlar›n›n bu ülke için neler
yapt›klar›n› araﬂt›r›p, ö¤renmek ve en
zor günlerde bile Türk kültürünün Türk
insan› için ne kadar de¤erli oldu¤unu
anlamak ve aktarmak zorundad›r. Selim
S›rr› Bey’in yapt›klar› kadar, yapmaya
çal›ﬂt›klar›, düﬂündükleri ve Türk kültürüne hizmetleri her bak›mdan de¤erlidir. Ekte sundu¤umuz makale de hem
halk bilimi teorisyenlerine, hem halk
müzi¤i uzmanlar›na ve hem de halk
oyunlar› (danslar›) uzmanlar›na yol aç›c›
bir örnek olarak de¤erlendirilmelidir.2
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“Haftal›k Mecmua” Neﬂriyat›: 3

YEN‹ ZEYBEK RAKSI

Muharriri: Terbiye-i Bedeniye Müfettiﬂ-i Umumisi
Selim S›rr› (TARCAN)

Reis-i Cumhur Gazi Paﬂa Hazretlerinin Sözleri
“Zeybek raks› bu yeni ﬂekliyle her içtimai salonda kad›nla birlikte
oynanabilir, oynanmal›d›r.”

Vatan Matbaas›

Millî Folklor

‹stanbul: 1926
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Yeni Zeybek Raks› ve Gazi Paﬂa’n›n Takdirleri:
‹zmir’de münteﬂir3 Yeni As›r Gazetesi’nin (9118) ve Yeni Gün Gazetesi’nin
86 numaral› 14 Teﬂrin-i Evvel (Ekim)
nüshalar›ndan:
1925-14 Teﬂrin-i Evvel, Sal› günü
akﬂam› Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri, ‹zmir’de K›z Muallim Mektebini teﬂrif buyurmuﬂlard›.
Gazi Paﬂa taraf›ndan izhar4 olunan
arzu üzerine Terbiye-i Bedeniye Müfettiﬂi Umumisi Selim S›rr› Bey kendi yetiﬂtirdi¤i talebelerden Mualla Han›mla birlikte tertip ve ihya5 eyledi¤i zeybek raks›n›
oynad›lar.
Bu o kadar cazip, o kadar hoﬂ bir
manzara idi ki, sahneden gözleri bir an
ay›rmak mümkün olmuyordu. Bilhassa,
Gazi Paﬂa Hazretlerinin mahzuziyeti6
çehrelerinde okunuyordu. Oyunu tekrar
ettirdiler. Mütakiben, yanlar›na davet
edip Selim S›rr› Bey’e iltifat ettiler ve bu
yeni raks hakk›nda baz› izahat ald›ktan
sonra, büyük Gazi halka hitaben:
“Han›mefendiler, Beyler!
Selim S›rr› Beyefendi ile ﬂimdi dans
hakk›nda ufak bir müdavele-i efkarda7
bulunduk. Kendisi zeybek raks›n› ihya
ederken ona bir ﬂekl-i medeni vermiﬂtir.
Bu yüksek sanatkar üstad›n eseri
hepimiz taraf›ndan seve seve kabul edilerek milli ve içtimai hayat›m›zda yer tutacak kadar tekemmül etmiﬂ, bedii bir ﬂekil
alm›ﬂt›r. Art›k Avrupal›lara bizim de
mükemmel bir raks›m›z var, diyebiliriz
ve bu oyunu salonlar›m›zda oynayabiliriz. Zeybek raks› bu yeni ﬂekliyle her içtimai salonda kad›nla beraber oynanabilir ve oynanmal›d›r.” demiﬂlerdir.
Badehu8, tekrar Selim S›rr› Bey’e
dönerek:
“Yorulmad›n›zsa Mualla Han›mla
bir defa daha ‘fakat ﬂehir elbisesiyle’ oy-
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nad›¤›n›z› görmek isterim.” buyurmuﬂlard›r. Selim S›rr› Bey üçüncü defa olarak Zeybek Raks›’n› oynam›ﬂ ve pek sürekli alk›ﬂlar aras›nda sahneden ayr›lm›ﬂt›r. Gazi Paﬂa Hazretleri tekrar Selim S›rr› Bey’in elini s›karken:
“Pek k›ymetli bir eser vücuda getirdiniz!” demiﬂlerdir.
Raks Bir ‹htiyac-› Ruhidir:
Raks; insanlarda ve hayvanlarda
psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaçt›r. Vücutta toplanan asabi kuvvetlerin tezahürüne vesile olan, heyecan uyand›ran, faaliyet-i oyunla rakstan ibarettir. Onun
için raks bir nevi tehyicattan9 (emotitive) baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Sevk-i tabii10 ile s›çrayan, tepinen
çocuk iptidai bir raks tasla¤› yapar. Erkek kuﬂlar›n diﬂileri etraf›nda uçmas› da
bir nevi rakst›r. Purujlar, Yeni Zellandal›lar ve dahi bir çok zenci kabileleri yabani hayvanlar›n seslerini taklit ederek,
bak›rdan, tenekeden veya kasnak üzerine gerilmiﬂ deriden ibaret olan sazlar›n›n ç›kard›¤› gürültüye ayak uydurup
saatlerce tepinirler. Pek çok köylüler bir
a¤›zdan ba¤›rarak söyledikleri türkülerle el ç›rparak oynarlar. Bu iptidai evza
ve hareketi tetkik edersek insanlar›n ahlak ve tabayii hakk›nda bir fikir edinmiﬂ
oluruz. Çünkü raks ve musîki hars›n temelidir, akide, ahlak ve seciyenin de muayyenidir.
Beﬂeriyetin her devrinde raks›n
muhtelif ﬂekilleri vard›r. Pek eski zamanlarda muharebelere gidildi¤i zaman
ordunun önünde k›l›nç-kalkan ve cirit
oyunlar› oynarlarm›ﬂ. Bunlardan baﬂka
ibadethanelerde ve cenaze alaylar›nda
dini rakslar icra edilirmiﬂ. Biz de Mevlevilerin senelerce tekkelerde ney, tambur,
def, dümbelek çalarak dönmesi veya Rufailerin bir ahenk m›trabla tepinmesi
hep ibadetin birer raks ﬂeklinden baﬂka
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bir ﬂey de¤ildir. bunlardan baﬂka hüsn-ü
aﬂkdan do¤an rakslar da vard›r ki, bunlar› kemal mertebesine eriﬂtiren kadim
Yunanl›lar olmuﬂtur. Atina’dan rebablar›n, korolar›n ahengiyle nim üryan kad›nlar mevzun hareketleriyle ihtisasat-›
ulviyye-i beﬂeriyeye tercüman olurlarm›ﬂ.
Dalkaros Raks ‹çin Ne Diyor?
‹sviçre’deki raks mekteb-i alisi müdürü profesör (Dalkaros) raks› ﬂöyle tarif
ediyor:
“Zaman ile mesafenin aras›ndaki
münasebetin tahlil-i tecrübisine istinat
ederek hassasiyet-i uzviyyeyi11 tekemmül
ettiren, vücudun aheng-i tabiisini12 tanzim eden bir sanatt›r.
Raksta hüner musîkideki letafet-i
savtiyeyi13 hareketin ahengiyle birleﬂtirerek bir ﬂiir vücuda getirmektir. Her biri
bir mana ifade eden hareketlerin ve jestlerin tam, mükemmel ve ahenkdar olmas›na itina etmelidir. Raks›n çeviklik ve
atiklik hareketlerinden ibaret oldu¤unu
zannetmek veya onu yap›lmas› güç bir
hüner ve marifet telakki etmek, raks› anlamamak demektir. Musîkide sesler ne
ise, raksta da hareketler odur.”
‹zadora Dunkan Ne Diyor?
Dünyada sermedi14 bir ﬂöhret kazanan Amerikal› ‹zadora Dunkan raks
hakk›nda ﬂöyle diyor: “‹tikad›mca raks
yaln›z evza ve hareket ile ruh-› beﬂeriyyeyi intak15 etmekten ibaret bir sanat de¤ildir. Belki tabiat› daha ahenkdar, daha
mülayim bir tarzda taklit ve temsildir.
Sanat-› raksta en büyük umde16-i ﬂekl ve
hareketin vahdetidir. Tabiatta sebk17 ve
rabttan18 ari hiçbir ﬂey yoktur. Hayat›n
kâffe-i hâlât›nda19 bir tevazün meﬂhuddur20. Sanat-› raksta ise, bu müvazenet21
bütün üryanl›¤› ile tecelli eder. Tabiatta
güzel eﬂkali arayarak onlar›n ruhunu lisana getirip harekat› keﬂf etmek. Raks iﬂte budur.”
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Mahalli Rakslar›n Beynelmilel
Rakslardan Fark›:
Maalesef raks›n bedii k›ymetini düﬂünenler memleketimizde pek az oldu¤u
için geliﬂi güzel her s›çrayan› alk›ﬂlamakta büyük bir semahat gösteriyorlar.
Harekat›n ahenk ve terkibine, jestlerin
güzelli¤ine vaz ve turlar›n manas›na de¤il, sürat ve çevikli¤e bak›yorlar. Bina-i
aliye-i sanat› de¤il, hüneri alk›ﬂl›yorlar.
Türk’ün bedii ve milli rakslar›n›
alelumum beynelmilel mahiyeti haiz
olan Polkalar, Foksturodlar, Tangolarla
kar›ﬂt›rmamal›d›r. Filhakika bu nevi
rakslarda güzel oynamak zan olundu¤u
kadar kolay de¤ildir. Ancak bunlarda
maksat, musîkinin sesine ayak uydurup
bir vezin dahilinde muayyen ve mahdut22 bir tak›m s›çray›ﬂlarla hoﬂ vakit ge-

RES‹M 2- Kad›n yaln›z raks
ederken (Raks›n üçüncü ﬂekli)
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çirmekten ibarettir. Milli ve bedii rakslar›n ise gayesi çok yüksektir. Halk›n karakterini ve ihtisaslar›n› ifade ediyor.
Onun içindir ki, milli rakslar k›ymetli
ananelerden maduttur23. Onlar› keyfi ﬂekillerden kurtarmak, onlara sabit ve bedii bir “form” vermek laz›md›r. Öyle olmazsa herkes akl›na, zevkine mülayim
gelen evza› ibda24 etmekte beis25 görmez,
bu suretle iki kiﬂinin oyunu birbirine
benzemez. Zapt ve tespit edilmeyen,
usule tabi olmayan ne musiki, ne raks
payidar olur.
Zeybek Oyununa Nas›l Heveslendim?
1313 (1895) senesinde Yunan aleyhimize ayaklanm›ﬂt›. Ben de o zaman
mektepten zabit ç›km›ﬂ ve ‹zmir’e memur edilmiﬂtim. Her tarafta tahﬂidat26
oluyordu. Manisa’dan, Ayd›n’dan, Denizli’den ak›n ak›n gelen redifler ‹zmir’den
toplan›yordu. Bu askerlerin hemen hepsi de Çam bölmesi gibi iri yar› zeybeklerdi. Yeni Kale ve Kadife Kale’de aç›k ordugah kurdular, gündüzleri talim yap›yor, geceleri de meﬂaleler yakarak zeybek oyunlar› oynuyorlard›.
‹ﬂte ben, bu seyrine doyulmaz merdane rakslar› o zaman görmüﬂ ve hayran
olmuﬂtum. Harpten sonra güzel ‹zmir’de
dört sene kald›m. Her f›rsat düﬂtükçe
Ayd›n’da, Denizli’de, Manisa’da, Akhisar’da eﬂraf›n delaletiyle efeleri oynat›r,
kendim de aralar›na kar›ﬂarak onlar›
taklide çal›ﬂ›rd›m. ‹zmir’den ayr›ld›ktan
sonra on sene kadar zeybek oyunu oynama¤a f›rsat düﬂmedi.
‹sveç’te Ne Gördüm?
Meﬂrutiyetin ilan›n› müteakip ‹sveç’e terbiye-i bedeniye tahsiline gitmiﬂtim. Orada halk›n milli duygular›n› çok
kuvvetli buldum. Bu duygular›n nas›l
tenmiye27 edildi¤ini tetkik ettim.
Halk ﬂark›lar›na ve halk rakslar›na
fazla ehemmiyet verdiklerini gördüm.

16

Belki bundan altm›ﬂ sene evvel orada
(halk rakslar› muhipleri28) cemiyeti teessüs etmiﬂ29, bu cemiyet azalar› ‹sveç’in
her taraf›na seyahat ederek Dalikarl›’da,
‹skana’da, Esmoland’da, Vermaland’da,
Norland’da bulduklar› milli ﬂark›lar›
toplam›ﬂlar, mahalli rakslar› iyi bilenlerden birer aile al›p Stockholm’a getirmiﬂler. Onlar› Eskansin millet bahçesinde
t›pk› kendi köylerindeki ﬂekilde, fakat
daha muntazam ve daha zarif bir tarzda
inﬂa ettikleri evce¤izlere yerleﬂtirmiﬂler.
Eskansin millet bahçesi ‹sveç tarihi hürriyet ve tarih-i terbiyesinin canl› bir
numunesidir. ﬁehrin en güzel bir noktas›nda, bir göl kenar›nda, zarif bir tepede
dil niﬂin30 bir park› and›r›r. Köylülerin
evlerini kal›n kalaslar› ve direkleri birbi-
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rine çatarak hiç çivi kullanmadan gayet
dayan›kl› ve kullan›ﬂl› bir ﬂekilde yapm›ﬂlar. ‹ﬂte bu evlerde köylü anane ve
âdetleri ile yaﬂ›yor. Park›n ortas›nda
aç›kta bir sahne vücuda getirilmiﬂ, orada Pazar ve Çarﬂambalar› güzel havalarda köylüler milli sazlar›, milli k›yafetleri
ile milli oyunlar›n› oynuyorlar. ﬁehrin en
kibar s›n›f›na mensup olan kimselerde
gelip bu rakslar› ö¤reniyorlar.
‹sveç bu kadarla iktifa31 etmemiﬂ.
1890 senesinde “Zees” kasabas›nda,
oyun muallim mektebini tesis ederek,
milli rakslar› ›slah ve onlara bedii ve terbiyevi bir ﬂekil vermiﬂler. Bunlar›n bir
k›sm›n› büsbütün terk, bir k›sm›n› tebdil, bir k›sm›n› da yeniden ibda ederek
ananâta idhal etmiﬂler. ‹sveç maarif nezareti bu rakslar›n güftelerini, notalar›n›, resimlerini tab edip mekteplere meccanen tevzi etmiﬂ, ﬂehir emaneti bu risalelerden yüz binlerce bas›p, köylere meccanen yollam›ﬂt›r.
En asil ailelerin ezvak› s›ras›na giren, nihayet memleketin operas›nda yer
bulan, bu yüzlerce birbirinden güzel milli rakslar› gördükten sonra kendimde bir
intibah-› milli duydum. Stockholm’de davet olundu¤um baz› ailelerin hususi müsamerelerinde ben de bizim zeybek raks›n› yalan yanl›ﬂ oynad›m. Fakat daha
orada iken karar vermiﬂtim. Vatana avdette ilk iﬂim milli rakslar›n ihyas›na çal›ﬂmak olacakt›.
‹stanbul’da Zeybekleri Nas›l
Buldum?
Filhakika ‹stanbul’a dönünce zeybekleri araﬂt›rd›m. Mehmet Reﬂad’›n
maiyet32 bölü¤ünde zeybekler bulundu¤unu haber ald›m. Ayd›nl› Salih Paﬂa’n›n delaletiyle onlar›n alt›s›n› evime
getirdim. ‹zmir’de ben muallim iken talebem olan Ahmet Yekta Bey’i (ﬂimdi Niﬂantaﬂ› K›z Lisesi Musiki Muallimi’dir.)
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davet ettim. Onlarla bir müddet u¤raﬂt›m. Bu zeybeklerin her birinin raks›
baﬂka idi. Turlar›, hareketleri, ayak at›ﬂlar›, s›çray›p diz çökmeleri birbirine benzemiyordu. Her defas›nda baﬂka ﬂekilde
oynuyorlard›. Kendilerine sebebini sordum. “Çal›m›na nas›l gelirse öyle oynar›z, bu do¤uﬂtur, nizama girmez,” dediler.
Fatih’te deveciler aras›nda güzel
zeybek oyunu bilenler oldu¤unu söylediler. Gidip onlar› buldum. Evime davet ettim, kendilerini memnun edece¤imi söyledim. Teklifimi garip buldular. Evvela
gelmek istemediler, sonra müﬂkülatla
raz› oldular. Bunlar üç ayr› boy Ayd›nl›
idi. Tam gidece¤imiz s›rada ham bir teklifte bulundular:
-Gideriz ama bir ﬂartla, oynamak
için bir binlik rak› isteriz, dediler.
Tabii vazgeçme¤e mecbur oldum.
1911’de Anadolu’ya memuren gönderildim. Eskiﬂehir’den baﬂlayarak Konya’da, Afyon Karahisar›’nda, Uﬂak’ta,
Manisa’da rast geldi¤im zeybekleri yine
oynatt›m. Her taraf›n zeybekleri baﬂka
türlü oynuyorlard›. Hele Eskiﬂehir civar›nda oynatt›¤›m Karakeçili aﬂiretinin
zeybek oyunlar› büsbütün baﬂka idi.
Bilahare Bursa zeybeklerini de oynatt›m. Osman pehlivan gibi zeybek
oyununda mahareti olanlar› da oynarken gördüm. Bu sayede zeybek oyununun dört, beﬂ ﬂeklini ve sekiz on havas›n› bellemiﬂtim.
Paris’te ‹lk Zeybek Raks›n› Nas›l Oynad›m?
1912’de Paris’teki terbiye-i bedeniyye kongresine gitti¤im vakit baz› erbab-›
ihtisâs›n huzurunda milli rakslar oynan›rken, ben de bizim zeybek oyununu oynad›m. Be¤endiler, alk›ﬂlad›lar. Tekrar
oynamakl›¤›m› rica ettiler. Bir daha oynad›m. Tabii ikincisi, birinciye benzeme-
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di. Üçüncü defa oynay›ﬂ›m ise ikinciden
farkl› idi. Onlar›n rakslar›n›n ise hatveleri33, vezin ve ahengi, jestleri hiç de¤iﬂmiyordu. Ondan sonra baz› s›k›c› suallere maruz kald›m. Hareketlerin s›ras›n›
vaziyetlerin ﬂeklini sordular. Hayli terledim. Bu bir ananedir, taklit ile ö¤renilir,
insan neﬂelendikçe hareketler ibda eder
ve çal›m›na gelince hoplar, diz çöker dedim. Zannederim sözlerim o zevata emniyet bahﬂolmad›. Ben de kendi kendime
teslim ettim ki, bizim milli rakslar bir
usul taht›nda cereyan etmiyordu. Mazbut kavaidi ve notas› bulunmad›¤› için
elden ele intikal ederek ﬂekl-i esas›n›
kaybetmiﬂti.
Yeni Zeybek Raks›n› Nas›l Tertip Ettim?
Babadan, dededen görenek suretiyle bellenen ve her delikanl›n›n zevkine
göre ﬂekil alan hoplay›p, s›çramalara,
vaz ve turlara bir ﬂekl-i bedii verebilmek
için bir müddet harekat› tahlile çal›ﬂt›m.
Gerek raks ve gerek musikisini yeniden
terkip ederken, melankolik halinden
kurtar›p daha ﬂen, daha hayati bir ﬂekil
vermek istedim.
Etvar›n asl›ndaki hususiyeti kay›p
etmemek üzere, harekât› beﬂ ﬂekil ve alt› gezintiye ay›rd›m. Vaziyet ve hareketlerin heyet-i umumisinde rakstan matlup olan temevvücü nazar-› dikkate ald›m.
1917 senesinde Darül-Muallimin
talebesine (o zaman müdüriyetinde bulunan Kemal Bey’in muvafakatiyle) tadil
ve tespit etti¤im zeybek raks›n› ö¤rettim. O sene, Kad›köy ‹ttihat Spor Kulübü’nde talebelerim bir idman bayram›nda bunu oynad›lar. Muallim mektebinde
gençlere ders zamanlar›mda f›rsat buldukça yeni raks› ö¤retmeye baﬂlad›m.
Bir aral›k Darül-Muallimin Aliye
müdüriyetinde bulundum ve bir müsamerede, tertip etti¤im zeybek oyununu
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bizzat oynad›m. Tabii baz› muhafazakarlar›n pek ac› tenkitlerine maruz kald›m.
Hafif meﬂrepli¤ime, ciddi bir adam olmad›¤›ma hükmettiler. Her ﬂeye ra¤men
raks art›k heveskarlar› ço¤alm›ﬂ, kesb-i
k›ymet34 etmiﬂ ve oldukça intizama girmiﬂti.
Paris’te ‹kinci Defa Oynad›¤›m
Zeybek Raks›:
1924 Paris Olimpiyatlar›nda bulundu¤um s›rada Jüvanvil Terbiye-i Bedeniye-i Askeri Darül-Muallimin Müdürü
Miralay Yunvalu, Türklerin bedeni terbiyesi hakk›nda benden birkaç konferans istemiﬂti. Bunlardan birini zeybek
raks›na tahsis ettim. Kesif bir heyet-i ilmiye ve askeriye huzurunda hem raks›m›z hakk›nda izahat verdim, hem bir
genç Frans›z yüzbaﬂ›s›na, tanzim etti¤im, zeybek notas› çald›rarak oynad›m.
Fevkalade be¤endiler ve alk›ﬂlad›lar.
Orada haz›r bulunan vatandaﬂ›m›z Faik
Sabri Bey o günün hat›ras›n› “Cumhuriyet”te bir makale ile tespit etti.
Zeybek Oyununu Kad›nla Birlikte Oynanmak Üzere Nas›l Tertip
Ettim?
Büyük münci35 Gazi Mustafa Kemal
Paﬂa içtimai ink›lab›m›z› vücuda getirdikten sonra, Zeybek raks›n›n kad›nla
birlikte oynanmas› için kad›na mahsus
evza ve etvar›n› meydana getirmek laz›m geldi. ‹lk tecrübelerimi k›zlar›mla
yapt›m ve sonra baz› muallim han›mlara
ö¤rettim. Nihayet reis-i cumhurumuzun
karﬂ›s›nda ‹zmir’de yine talebelerimden
Mualla Han›mla oynad›m. Büyük gazinin cihan de¤er takdirleri bana bir kat
daha ümit ve cesaret verdi. Kad›n›n müﬂareketi oyuna nezih ve saf bir aﬂk›n girmesini zaruri k›ld›.
Zeybek Raks›n›n Milli K›yafeti
Nas›l Olmal›?
Bu raks milli zeybek k›yafetiyle oynand›¤› gibi ﬂehir k›yafetiyle de oynanabilir. Milli k›yafetle oynan›rken saz ve
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ﬂehir k›yafetiyle oynan›rken mandolin
ve piyano çal›nmas› daha muvaf›kt›r. Erkek zeybek k›yafeti:
1. Baﬂ: Keçe külah üzerine kefiye
veya oyas› mebzul yemeni sar›labilir.
2. S›rtta hamânek ipekli kumaﬂtan
yakas› ilikli dü¤meli mintan üzerine camadan36 ve cepken giyilir.
3. Dizlik-A¤› geniﬂ ve diz kapaktan
bir kar›ﬂ yukar›da olmal›d›r. Camadan
ve dizlik mavi veya mor çuhadan olabilir. Üzerleri ipekle veya k›lapdan37 ile iﬂlenmesi muvaf›kt›r. Her ne kadar Ödemiﬂ taraflar›nda art›k s›rma iﬂlenmiyorsa da bunun sebebi biraz da iktisadidir
zannederim.
4. Kuﬂak geniﬂ ﬂaldan olmal›d›r.
Trablus tabir edilen ipekli kumaﬂlar da
sar›labilir.
5. Silahl›k meﬂinden imal edilir ve
aras›na bir pistol ve bir kulakl› veya sald›rma sokulabilirse de, kad›nla birlikte
oynand›¤› takdirde bu silahlardan tecerrüt etmek muvaf›kt›r.
6. Aya¤a dizliklerin alt taraf›na kadar bald›r› örten uzun beyaz yün çorap
ve yemeni giymelidir. Çizme de giyilebilir. Ananat-› maziye kar›ﬂan bu k›yafetin
temiz ve zarif olmas›na dikkat etmelidir.
Kad›n Zeybek K›yafeti Nas›l Olmal›?
1. Kad›nlar baﬂ›na ince ve zarif
pembe veya mavi burgaz örterler ve uçlar›n› yana sal›verirler. Al›na tesadüf
eden ön taraf›na ziynet alt›nlar› dizmek
muvaf›kt›r.
2. S›rtlar›na uçlar› oyal› ince hilal
gömlek, onun üstüne kadife, üzerine s›rma iﬂlemeli veya üstûfe38 kumaﬂ›ndan
bir k›sa ceket giyerler.
3. Bellerine ﬂal veya uçlar› iﬂlemeli
bez kuﬂak sararlar.
4. Geniﬂ, ipekli veya s›rma iﬂlemeli
ﬂalvar giyerler.
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5. Ayaklar›na k›rm›z› veya sar› terlikler giyerler. Kad›n k›yafetinde ince bir
zevkin mahsulü olmas›na itina etmek laz›md›r.
ﬁehir k›yafeti için bir kay›t yoktur.
Suarelerde ise erkekler frak veya smokinle, kad›nlar akﬂam tuvaletlerini lâbis39 olarak oynayabilirler.
Yeni Zeybek Oyunu Ne ‹fade
Ediyor?
Raks ederken zeybek sevdi¤i bir k›z› takip ediyor, vakur, fakat tazallümkâr40 nazarlarla sevdi¤ine bak›yor. Aheste ad›mlarla arkas›ndan gidiyor, takarrüb41 ediyor. Vücudunun tekemmülat›n›42 ve ruhundaki yüksek duygular›
muhtelif evza ve harekatla gösterirken
mevzun halvetlerle k›z›n etraf›nda dolaﬂ›yor ve lisan-› hâl ile yalvar›yor. K›z
uzaklaﬂ›yor, zeybek yine ard› s›ra gidiyor. K›z bir güneﬂ olup, mihveri etraf›n-

RES‹M 4- Raks›n gezintisi (Birinci Zaman)
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da dönerken, zeybek dünya gibi hem
mihveri etraf›nda hem güneﬂin etraf›nda
dönüyor. K›z yine uzaklaﬂ›yor, zeybek yine takip ediyor. Bu defa elinden tutuyor,
birlikte her ikisi de memnun ve münﬂerih bir vezn-i m›tratla s›çr›yorlar ve hopluyorlar. Tekrar ayr›l›p dolaﬂ›yorlar ve
karﬂ› karﬂ›ya birbirlerine do¤ru uçar gibi bir hareketle bir s›çray›ﬂta diz çöküyorlar. Art›k gayesine eren, sevgilisine
kavuﬂan zeybek e¤ilip k›z›n dizini öpüyor. Birlikte dört ahenkdar vaziyle diz
çöküyorlar. K›z önde, zeybek arkada sahneden mevzun yürüyüﬂle ç›k›yorlar.
Lisanla söylenmeyen bütün incelikleri harekât›n ifade etmesi için oynayanlar›n vücutlar› çok iﬂlek, çok terbiyeli olmas›, bak›ﬂlar›n, vaz ve hareketlerin ihtisasâta tercüman olmas› ﬂartt›r.
‹yi oynamak için her gün vücudun
mufassal ve adalelerini tam bir suretle
muntazaman iﬂletmek, elleri bilekler etraf›nda, kollar› omuzlar etraf›nda döndürmek, bacaklar› yukar›ya, yana f›rlatmak, çömelip kalkmak ve daima s›çray›p
atlama yaparak idman etmek laz›md›r.
Yeni Zeybek Nas›l Oynan›r?
Kad›n ve erkek çift çift hareket etmek üzere sahnenin vüsatine göre bir,
iki, üç, dört çift bir arada oynan›r. Raks
her biri dört zamandan ibaret olmak
üzere alt› gezinti ve beﬂ ﬂekilden ibarettir. Birinci gezintiyi birinci ﬂekil takip
eder ve raks devresinden sonra bir gezinti yap›l›r.
Birinci Gezinti:
Oyun sahas› beﬂ ad›m katar›nda bir
daire oldu¤una nazaran daire katar›n›n
her iki müntehas›nda43 yüzleri ayn› istikamete müteveccih olmak üzere k›z önde, erkek arkada dururlar. Raks›n medhalini teﬂkil eden Sar› Zeybek ﬁark›s›
hep bir a¤›zdan söylendikten sonra çiftler raks havas› ile birlikte sol ayaktan
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baﬂlay›p vezne tevfiken ayak atarak yürürler. Yaln›z dördüncü zamanda ad›m
ileri atacak yerde aya¤›n burnunu hafifçe oldu¤u yerde vurup kald›r›rlar.
Bu suretle geride kalan sa¤ ayaktan yine yürüyüﬂe devam ederek dördüncü ad›m› yine ayn› vechile yer vurup
kald›r›rlar. Hareketi bu defa yine gerideki sol ayaktan baﬂlayarak tekrar ettikten sonra dördüncü zamanda geride kalan sa¤ ayaktan baﬂlayarak gezinti bitirilir, yani ceman on iki hatve at›l›r, çünkü dördüncü hatveler ileri at›lmay›p, geride yere dokunup kalmakla itmam edilir.
Gezinti esnas›nda erke¤in kollar›n›n hareketi hal-i tabiideki sallan›ﬂtan
daha ziyade mütebariz bir ﬂekildedir. Ve
dördüncü zamanda sol aya¤›n ucu arkada yere dokunup on santim kadar yuka-

RES‹M 5- Raks›n birinci ﬂekli
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r› kalkarken, sa¤ kol bir mülhani resmederek baﬂ›n yukar›s›nda, sol kol vücudun bir az gerisinde aﬂa¤›da bulunur.
Resim-4 kad›n ve erke¤in dördüncü zamandaki vaziyetini gösterir.
Ayn› gezintiye iﬂtirak eden kad›n
küçük, muntazam hatvelerle vücudunu
adeta biraz dalgaland›rarak yürürken
dördüncü hatveyi ayn› suretle ileri atmay›p, t›pk› erkek gibi aya¤›n›n ucunu
oldu¤u yere dokundurup kald›r›r. Ve
müsta¤ni44 nazarlarla erke¤e bakar.
Kad›n›n kollar› gayet hafif sallan›r
ve erkek dördüncü hatvede kollar›n› açarak vaziyet al›rken o da sa¤ kolunu çenesinin alt›na getirir, sol kolunu aﬂa¤› uzat›r ve baﬂ›n› hafifçe sola meylettirir.
Raks›n Birinci ﬁekli:
On iki ad›ml›k gezintinin sonlar›na
do¤ru birbirlerini takarrüb etmiﬂ olan
kad›n ve erkek raksa baﬂlarlar. Kad›n ve
erkek geride bulunan sol aya¤› birinci
zamanda ileri basar, ikinci zamanda sa¤
aya¤›n ucu arkaya temas edip, kalkar,
üçüncü zamanda yine sa¤ ayak öne temas eder, dördüncü zamanda arkaya dokunup kalkar. ‹kinci devrede sa¤ ayak
öne basar, sol ayak evvela arkaya sonra
öne, tekrar arkaya dokunarak zaman›
ikmal eder45.
Üçüncü devrede yine sol ayak öne
basarak di¤er üç hareketi sa¤ ayak yapar. Dördüncü devrede gerideki sa¤ ayak
öne basarak sol ayak üç zamanda raks›
tamamlar. Bu suretle kad›n ve erkek birbirinin etraf›nda dönerek on alt› zaman
on alt› hareket yaparlar. Bu hareketlerin
hepsi de raks›n ilk dört hareketinin tekrar›ndan ibaret dört devresidir.
Raksta erke¤in kollar› mütemadi
bir temevvüç hareketi yaparak mebdeden müntehaya46 kadar bir tertib-i tam
husule getirir. Kad›n›n kollar› ise gayet
az inkiﬂaf ederek iﬂler. Resim-5 raks›n
birinci ﬂeklinin ilk zamandaki vaziyetini
gösterir.
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‹kinci Gezinti
Raks›n birinci safhas› hitam bulunca üzerinde on alt› zamanda on iki hatve
atarak dördüncü hatveleri yere temas
ettirip kald›rarak gezinti icra edilir.
Raks›n ‹kinci ﬁekli:
Birinci zamanda vücutlar biraz öne
temayül ederken sol ayak bir hatve öne
bas›l›r ve sa¤ ayak ayn› zamanda öndeki
aya¤›n ökçesine takarrüb eder. ‹kinci zamanda sol ayak tekrar bir ad›m ileri basar, üçüncü zamanda geride bulunan sa¤
aya¤›n ucu yere vurulup kald›r›l›r, dördüncü zamanda sa¤ aya¤›n ucu yere temas etmek üzere öne uzan›rken vücut
geri do¤ru meyleder.
‹kinci devir sa¤ ayaktan baﬂlayarak
ayn› hareketi tekrar eder, üçüncü devir
sol ayaktan baﬂlar, dördüncü devir sa¤

RES‹M 6- Raks›n ikinci ﬂekli
(Dördüncü Zaman)
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ayaktan baﬂlayarak sol ayak ileride kal›r.
Birinci dört zaman›n sonunda sa¤
ayak öne basarken, sa¤ kol baﬂ›n üstüne
uzan›r, sol kol ber-mutad sol baca¤›n biraz gerisinde bulunur.
Kad›n›n kollar› ise kapal› ve yukar›daki kolu erke¤i takliden baﬂ›n›n üstüne kalkar. Resim-6 raks›n ikinci ﬂeklinin
birinci devresinin dördüncü devresini
gösterir.
Üçüncü Gezinti:
Ayn› suretle münhani üzerinde
üçüncü gezinti yap›l›r. Ve raks›n üçüncü
ﬂekli icra edilmek üzere yek di¤erine takarrüb edilir.
Raks›n Üçüncü ﬁekli:
Kad›n dört zamanda iki dönüﬂ yapmak üzere sa¤dan sola mihveri etraf›nda

dönerken, erkek ad›mlar›n› biraz büyücek atarak hem mihveri etraf›nda, hem
kad›n›n etraf›nda döner. Yaln›z dördüncü zamanda yüz yüze gelirler. Dönüﬂlerde kollar baﬂ›n üstünde küçük münhaniler resmederek hareket eder ve dördüncü zamanda yana do¤ru aç›larak aﬂa¤›
sarkar. Dört devrin her birinde ikiﬂer dönüﬂ yap›l›r. Resim-7’de raks›n üçüncü
ﬂeklinin birinci zaman›n› gösterir. Eller
karﬂ›l›kl› baﬂ›n üstünde küçük münhaniler resmeder.
Dördüncü Gezinti:
Evvelkiler gibidir. Münhan›n üzerinde yürüyüﬂ yap›l›rken sonunda kad›n
ve erkek birbirlerine takarrüb ederler.
Raks›n Dördüncü ﬁekli:
Erkek pür neﬂe süratle sa¤ eliyle
kad›n›n sol bile¤ini tutar ve birlikte öne
do¤ru birinci zamanda sol ayaklar›n› basarlar, ayn› zamanda sa¤ ayak öndeki
aya¤›n arkas›na gelir, ikinci zamanda
tekrar sol ayak ileri basar, sa¤ onu takip

RES‹M 7- Raks›n Üçüncü ﬁekli
(Birinci Zaman)

RES‹M 8- Raks›n Dördüncü
ﬁekli (Birinci Zaman)

22

Millî Folklor

Y›l: 15 Say›: 57
eder. Üçüncü zamanda gerideki sa¤ aya¤›n yaylanmas› ile sol ayakla öne s›çran›r. Dördüncü zamanda arkadaki sa¤
ayak ucu yere vurup kald›r›l›r.
‹kinci devri yapmak üzere erkek
kad›n süratle birlikte erkek sa¤dan, kad›n soldan geri çevrilirken sa¤ ayaktan
baﬂlayarak ayn› dört hareketi tekrar
ederler. Üçüncü devrede ellerini b›rak›p
kad›nla erkek mukabil istikametlere
do¤ru sol ayaktan baﬂlayarak üçüncü
ad›mda s›çrayarak dördüncüde sa¤ aya¤›n burnunu arkada yere vurarak kald›r›rlar. Tekrar geri dönerek ve sa¤ ayaktan baﬂlayarak ayn› hareketi tekrar
ederler. Böylece on alt› zamanda on alt›
hareket biter.
Bu atlay›ﬂlarda kollar kavs halinde
yanda bulunur ve her harekette eller içeriden d›ﬂar› küçük daireler resmeder
(Resim-8). Ve dördüncü raks›n dördüncü
ﬂeklinin birinci devrinin birinci zaman›n› gösterir.

Beﬂinci Gezinti:
Bu da aynen di¤er gezintiler gibidir.
Kad›n önde erkek arkada dolaﬂ›rlar.
Raks›n Beﬂinci ﬁekli:
Gezintinin hitam›nda yek di¤erine
yaklaﬂm›ﬂ olan kad›n ve erkek geride bulunan sol ayaklar›n› ileri atarak ve iki
aya¤›n ucunda s›çrayarak karﬂ›l›kl› diz
çöker. Birinci vaziyeti al›rlar ve üç zamanda tedricen dizlerini yere temas ettirirlerken erkek yavaﬂça e¤ilerek kad›n›n
dizini öper.
‹kinci devrede dört zamanda sa¤ dizi kald›r›rken sol dizi yere temas ettirirler. Kad›n›n dizini tekrar öper, dördüncü
devrede yine vaziyet de¤iﬂtirip dört zamanla sol diz üzerine çökerek raks› ikmal ederler. Hitam›nda yine gezinti ile
ve birbirlerine takarrüb ederek erkek
kad›n›n belinden tutarak sahneden çekilirler. Resim-9 raks›n beﬂinci ﬂeklinin birinci devrinin dördüncü zaman›n› gösterir.

Raks›n Beﬂinci ﬁekli (Dördüncü Zaman)
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RAKS-I MAHSUS

(Piyanosu Zâti Bey taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.)

RAKS-I MAHSUS

Yeni Zeybek Raks›n›n Oyun Havas›
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Memlekete hayat ve hissiyat veren,
millete medeni ve içtimai hayatta rehberlik eden büyük gazimizin gösterdi¤i
yoldan yürümek emeliyle kad›nla birlikte oynanmas› mümkün olan bu yeni zeybek raks›n› meydana getirmekle milli
bir vazife gördü¤üme kaniim. Ümit ederim ki di¤er rakslar›m›z› da böyle içtimai bir ﬂekilde ›slaha himmet edenler
bulunur. Bir taraftan milli musîki do¤arken di¤er taraftan milli rakslar›n medeni ve bedii bir tarzda ihyas› milli hars
nokta-i nazar›ndan çok ehemmiyetlidir.
Sar› Zeybek ﬁark›s›
Sar› Zeybek ﬂu da¤lara yaslan›r
Ya¤mur ya¤ar silahlar› ›slan›r
Bir gün olur deli gönül uslan›r
Nakarat
Yaz›k olsun telli doru ﬂan›na
E¤il bir bak mor cepkenin kat›na
ﬁu da¤lar› kara duman bürüdü
Üç yüz atl› beﬂ yüz yaya yürürdü
Sar› Zeybek ﬂu cihanda bir idi
Nakarat
Yaz›k olsun telli doru ﬂan›na
E¤il bir bak mor cepkenin kat›na
NOTLAR
1
Bu konuda daha geniﬂ bilgi için bkz. Nail
Tan. Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler. ‹stanbul:
ABD Bas›m, 1997 (Geliﬂtirilmiﬂ 4. Bask›).
2
Ekte sundu¤umuz makalenin dili mümkün
oldu¤unca hiç de¤iﬂtirilmemiﬂ, sadece gerekli ve
yard›mc› olabilece¤i düﬂüncesiyle baz› kelimelerin
karﬂ›lar›na dipnot numaras› konup, bunlar kelimenin geçti¤i sayfan›n alt›nda sözlük anlamlar› ile
aç›klanm›ﬂt›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda, yaz›mda transkripsiyona gidilmemiﬂ, mümkün oldu¤unca günümüz
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Türkiye Türkçesi yaz›m› uygulanm›ﬂt›r. Bu metni
Latin harfleriyle sunmadaki amac›m›z, yaz›m ve
transkripsiyon problemleri tart›ﬂmas› yapmak yerine, konuyla ilgilenen halk bilimcilere yararl› olmakt›r.
3
Münteﬂir: Yay›nlanm›ﬂ.
4
‹zhar: Gösterilen.
5
‹hya: Canland›rmak.
6
Mahzuziyet: Memnuniyet.
7
Müdavele-i efkar: Fikir al›ﬂ veriﬂi.
8
Badehu: Sonra.
9
Tehyicat: Heyecanland›rma.
10
Sevk-i tabii: ‹çgüdü.
11
Hassasiyet-i uzviyye: Âzâlar›n hassasiyeti.
12
Aheng-i tabiiye: Do¤al ahenk.
13
Letafet-i savtiye: Ses güzelli¤i.
14
Sermedi: Devaml›.
15
‹ntak: Konuﬂturma.
16
Umde: Prensip.
17
Sebk: ‹lerleme.
18
Rabt: Ba¤.
19
Kâffe-i hâlât: Bütün haller.
20
Tevazüm meﬂhuddur: Ölçü, vezin görülür.
21
Müvazenet: Ölçü.
22
Mahdud: S›n›rl›.
23
Madud: Say›lmak.
24
Evza’› ibda: Durumlar yaratmak.
25
Beis: Zarar.
26
Tahﬂidât: Y›¤ma.
27
Tenmiye: Geliﬂtirme.
28
Muhip (Muhib): Seven.
29
Teessüs: Kurulmuﬂ.
30
Dil niﬂîn: Neﬂe dolu.
31
‹ktifa: yetinmek.
32
Ma’iyyet: Yan›ndaki heyet.
33
Hatve: Ad›m.
34
Kesb-i k›ymet: De¤er kazanmak.
35
Münci: Kurtar›c›
36
Camadan: Zeybek elbisesi.
37
K›lapdan: S›rma veya tel ile kar›ﬂ›k ipek veya pamuk iplik.
38
Üstûfe: S›rmal› veya k›lapdanl› bir cins ipek
kumaﬂ.
39
Lâbis: Giymiﬂ.
40
Tazallümkâr: Zulmedercesine.
41
Takarrüb: Yaklaﬂma.
42
Tekemmülat: Mükemmelleﬂme.
43
Münteha: Son.
44
Müsta¤ni: Çekingen.
45
‹kmal et-: Tamamlamak.
46
Mebdeden müntehaya: Baﬂtan sona.
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