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 Kökü çok eskiye dayanan Halk Müziği gerek şiir gerekse melodi ve tonalite bakımından halk kültür ve 

zevkinin en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. Yurtseverliğin tabiat güzelliğinin ve yaşama ait birçok 

duygunun  toplum ruhuna verdiği ilhamla ozanlar, analar, sevgililer kısacası toplumun farklı kesimlerden 

birçok insan; köyünü, dağını, deresini, dert ve sevincini sesiyle, sazıyla dile getirmiştir. Ortaya çıkan bu 

eserlerin çeşitliliği de bu eserlere  ayrı bir güzellik kazandırmış bununlada kalmayıp her türkü, araştırmacılara 

farklı bir bilgi kaynağı haline gelmiştir.Bu farklılıklar nelerden kaynaklanıyor diye bakacak olursak yöresel 

farklılıkları ilk sıralarda düşünmek yerinde olacaktır. 

Bu bağlamda Gaziantep müzik kültürünü ele alacak olursak  karşımıza öncelikle ezgi ve konu bakımından, 

yaşantıdan kaynaklanan farklılıklarla üretilmiş yapılar ortaya çıkmaktadır. Şehir merkezinde Türk Sanat 

Müziğinin etkisi yoğun bir şekilde geçmişte de günümüzde de kendisini hissettirmiştir.Bu etkiyi şehir 

merkezinde çalınıp söylenen türkülerde ve kullanılan çalgılarda da görmekteyiz. Şehir müziği ve köylerde icra 

edilen müzik arasındaki farklılıklara bir de Barak ve iskan türkülerini eklemek gerekir. Fakat hızlı şehirleşme 

ve büyük göçlerin etkisiyle köy ve şehir kültürü zamanla iç içe yaşanır bir hale gelmiş, gerek kullanılan 

çalgılarda gerekse ezgisel anlamda müşterek unsurlar ortaya çıkmıştır. Geçmişte yoğun olarak bulunan Ermeni 

Yahudi ve Arap unsurları da bu farklı yapıların içerisinde etken veya edilgen olarak yer almışlardır. 70-80 yıl 

kadar önce mehterhaneler, kilise koroları ve fasıl heyetleriyle güçlü bir müzik kültürüne sahip şehir, şimdilerde 

bu özelliklerinin bir çoğunu yitirmiştir. Bunların yanı sıra Mevlevi, Rufai, Kadiri, Alevi-Bektaşiler tarafından 

yapılan müzikler de zenginliğin birer parçası olmuşlardır. Yine bu bölgede yaşayan Abdallar veya Aşiret denen 

grup davul zurnalarıyla bu yapının tamamen içindedir. 

Gaziantep Halk Müziği konuları ve ifadeleri bakımından diğer birçok yörede olduğu gibi; tabiat türküleri, aşk 

türküleri, tarih ve kahramanlık türküleri, gelenek ve adet türküleri, eşkiyalık türküleri, iş ve meslek türküleri 

ninniler, ağıtlar ve oyunlu türküler olarak gruplara ayrılabilir.Ritmik yapı bakımından ise uzun havalar ve kırık 

havalar yörede zengin örneklere sahiptir. 

Davul zurnanın yoğun olarak kullanımının yanında bağlama,  düdük, kaval, ney, keman, ud, kanun, tambur, 

cümbüş, zambır, deblek, darbuka, tef, zilli maşa ve zil gibi enstrumanlar da kullanılmaktadır.  

Genellikle hece ölçüsü kullanılan türkülerde nadiren aruz kalıpları da karşımıza çıkmaktadır.      

Gaziantep denince akla ilk gelen ve yörenin en temel unsurlarından biri olan Barak havaları Barak 

Türkmenlerine özgü bir uzun hava türüdür. Barak Türkmen köyleri Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi ile Urfa’nın 

Akçakale ilçesi arasındadır. Bu ovaya Barak Ovası denmektedir. Barak ovasının güneyinden Suriye sınırı 

geçmektedir. Bu nedenle Barak oymağının bir çok köyü bugün Suriye sınırları içerisindedir.   

Barak havaları Baraklıların yaşadıkları yörelerde yaygın olup, özellikle Gaziantep ve çevresinde canlılığını 

korumaktadır. Sözleri genellikle göç ( iskan ) doğa, sevda, ölüm ve halk hikayelerinden alınan konuları 

içermektedir. Hece ölçüsünün kullanıldığı dizelerde, aman, yavrum, yandım, gine, tama, oy yetmiyecise, gibi 

seslenme sözleri kullanılmıştır.  

Barak havalarının ses genişliği bazen beş ses içerisinde,bazen bir oktav içerisinde, bazen de on iki ses 

aralığında değişmektedir. Uzun hava söylenmeden önce söyleyeni uzun havaya hazırlayıcı nitelikte bir açış 

yapılır. Açış zurna ya da bağlama ile icra edilir. Günümüzde bu açışlarda keman ve cümbüş gibi çalgılarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzun havalara genellikle tiz seslerinden başlanır. İnici özellik gösterir. Barak 

uzun havalar yöre türkülerinin arasında ve yöre halk oyunları oynanmadan önce ya da oyun aralarında da icra 

edilir.  

Bazı araştırmacılar Barak türkülerini; iskan türküleri, kahramanlık türküleri ve sevda türküleri olmak üzere üç 

ana başlık altında toplamıştır.Yörede Barak ağzı söylenen uzun havalardan başka adını Suriye’deki bir köyden 

alan  “Düden Ağzı”  uzun havalarına da rastlanmaktadır. 

 

İskan türkülerinde çoğunlukla Barakların Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişleri ve geldikten sonra hükümet 

tarafından yerleşik hayata geçmeleri için yapılan baskılara karşı çıkan isyanlar, kendilerinden önce Anadolu’da 

yaşayan diğer aşiretler ile kendi aralarında çıkan sürtüşmeler anlatılmaktadır. 

Günümüzde ülkemizin bir çok yerinde olduğu gibi Gaziantep’ te  evrensel bir ortak kültürün etkisi altına 

girmekte ve adı mahalli sanatçı olan halk ozanları bile geleneksel değerlerden, mahalliden uzak türküler 



yakmaktadır. Zengin bir müzik yapısına sahip Gaziantep’ de bu yapı artık sadece arşivlerde ve özünde 

kalabilmiş birkaç küçük köy ve kasabada zorluklar içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. 
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Gaziantep kültürel yapısı son derece karmaşık bir şehirdir. Şehir merkezi ile kirsal kesimde yaşayan ve çesitli 

sosyal tabakalara mensup toplulukların halk müzikleri de aynı derecede karmaşık bir yapıyla karşımıza çıkar. 

Daha öncelerde yerleşik biçimde var olan Ermeni, Yahudi, Arap, Kürt unsurları da göz onünde bulunduracak 

olursak, çeşitli kavimlerin şehrin kultürel kimliğine yapmış oldukları katkı daha iyi anlaşılacaktır. 

Şehre Osmanlılar'ın egemen olmasıyla bu bölgeye büyük bir Türkmen akını yaşanmıştır. Osmanlı-Türk 

döneminde şehir merkezinde taraftar bulan Mevlevi, Rufaf, Kadin ve Bektaşi tekkelerinde yapılan müzikler 

halkın dinsel duygularıyla birlikte müzik zevkinin gelişmesine de yardımcı olmuştur. 

Gaziantep, müziğin kültürel ve coğrafi çesitlenmesi bakımından üç ana bölümde incelenmektedir: 

1- Şehir Merkezi 

2- Elbeyli-Barak İskan Bölgesi 

3- Yayla ve Dağ Bölgeleri 

Gaziantep, Klasik Türk Müziği alanında da eser vermiş pek çok besteci yetiştirmiştir. Ayıntabi Mehmet Bey, 

Nuri Mehmet Paşa, Emin Kılıç Kale, Cemil Özbal, Alaattin Yavaşça bunlardan yalnızca bir kaçıdır. Gaziantep 

bundan 50 yıl öncesine kadar bir fasıl müziği merkezi görünümündedir. Şimdilerde bu kültür hemen hemen 

kaybolmuştur. 

Eski zamanlarda mehterhane'siyle, kilise korolarıyla, fasıl heyetleriyleyüksek bir müzik kültürünün yaşandığı 

Gaziantep, 60-70 yıldan bu yana sayıları özelliklerinden büyük bir bölümünü yitirmiş görünyor. 

Şehir merkezindeki müzikal hareketlilik böyleyken, halk müziğinin köy çevrelerindeki görünümü son derece 

çesitli ve zengindir. Gaziantep'in şehir müziği (şehir halk müziği) ile kırsal kesim (köy, kasaba, mezra gibi) 

müziğini birbirinden kesin hatlarıyla ayırmak mümkün değildir. Türkülerde yer alan temalar, melodik seyir ve 

ritim özellikleri şehirdeki müziği köy müziğinin bir başka yorumu gibi göstermektedir. Köy müziğinin temel 

motifleri aşk, sevda, doğal ve sosyal olaylar (göc, iskan, deprem, dügün, ölüm, sünnet) vd.dir. 
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