Gaziantep Barak Müziği Üzerine
Bir Araştırma
Savaş E K İC İ
Barak, uzun tüylü bir av köpeği, kurt
başı anlamlarını taşımaktadır. Kaşgarlı
Mahmut ise, efsanevi bir kuşun ihtiyarla
dıktan sonra iki yumurta yumurtladığını,
bunlardan birisinden kendisinin son nesli
olan yavrusu, diğerinden ise B arak denilen
sahibine sadık bir köpeğin çıktığım belirt
mektedir. Şamanlar ise, oturdukları mukad
des evlere bark ve barak isimlerini ver
mişlerdir.
Ortaasya’dan göç eden Türkmenler’in bir kısmı yerleşik hayata geçerek ziraatle uğraşmışlar, diğer bir kısmı ise göçebe
hayatını devam ettirmişlerdir. Yerleşik ha
yata geçen Türkmenlere Barak, göçebe ha
yatım devam ettirenler ise Türkmen adını
korumuşlardır. Türkmenler’in bir kolu olan
Baraklar, Anadolu’nun çeşitli yerlerine yer
leşmişlerse de günümüzde en çok Gazian
tep, U rfa, Kahramanmaraş ve Adana böl
gelerinde yaşamaktadırlar.
1989 yılı içerisinde Gaziantep ili, ilçe
leri ve köylerinde yaptığımız folklor çalış
maları sonucu, çoğunlukla uzun hava fo r
munda söylenen Barak türkülerini, iskan
türküleri, kahramanlık türküleri ve sevda
türküleri gibi üç ana başlık altında topla
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yabileceğimiz kanaatine vardık.
Bölgede «Yüksek Hava» denilen uzun
havalar, oldukça tiz seslerden başlayarak
pes seslere doğru bir seyir izlemekte ağ
lamaklı, isyankaı, ve sitem dolu bir ta
vırla söylenmektedir. Barak ağzı söyledik
leri bu uzun havalardan başka «Düdeu
Ağzı» (Düden : Suriye’de bir köy) ile söy
lenen uzun havalar da tespitlerimiz arasın
dadır.
İskân türkülerinde çoğunlukla, Barak’larm Ortaasya’dan Anadolu’ya gelişleri ve
geldikten sonra hükümet tarafından yer
leşik hayata geçmeleri için yapılan baskı
lara karşı çıkan isyanlar, kendilerinden ön
ce Anadolu’da yaşayan diğer aşiretler ile
kendi aralarında çıkan sürtüşmeler anla
tılmaktadır.
K alktık H orasan’dan sökün eyledik
Düşürdüler bizi uzun yollara
Omuzlarda parıldayan uzun şelfeler
Aşırdılar bizi karlı dağlara
Bölük bölük oldu yüklendi göçler
Atlandı ihtiyarlar yayandır gençler
Başımıza geldi gördüğümüz düşler
Bizden sonra bir nam kalsın ellere
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Bunlardan başka kahramanlık ve sev
gi üzerine söylenen türküler de oldukça
fazladır. Kahram anlık konulu türkülerin
çoğunluğu, Gaziantep’in kurtuluşunda bü
yük yararı olan çete reisleri üzerinedir.
(Şahin Bey, A li Paşa) Sevgi üzerine yakı
lan türkülerde ise kavuşamayan sevgililer,
evlenen eşlerden birine bir başkasının sev
dalı olması veya evlendiği kişiye lâyık gö
rülmemesi gibi konular işlenmiştir (Ezo
Gelin, H aco Gelin vb.)
Bölgede en fazla söylenen, Beyvelet,
Hurşut, Ali Paşa, Firuz Bey, Şahin Bey,
Karacaoğlan, Köroğlu, Beym ayıl, K ılıçoğlu (Kılınçoğlu), Ezogelin, Hacogelin, D ert
li Kerem, Garip, Barak Dertlisi, B arak D ö
nesi, İskân, İsebalı, gibi adlarla bilm en bu
ezgilerin çoğu Garip, Kerem ve Müstezat
ayağındadır.
Barak müziğinde önemli bir yeri olan
Uzun Havalar oldukça yaygın bir şekilde
çalınıp söylenmekle beraber, şimdi söy
lenmeyen fakat bundan yaklaşık 40-50 yıl
öncesine kadar «Leylim Havası» denilen kı
rık havaların da söylendiğini tespit ettik.
Bu havaların, düğünden birkaç hafta önce
damadın evine bayrak dikilip, düğün ha
zırlıkları başladıktan sonra akşam lan da
madın evinde toplanılıp çalgısız olarak oyun
oynarken söylendiği, edindiğimiz bilgiler
arasındadır. Leylim havaları (Türküleri),
genellikle halay çekilirken söylenir. H a
lay grubunun başında bulunan kişinin söy
lediği türkü, halayda bulunan diğer kişi
ler tarafından deme-çevirme dediğimiz tarz
da tekrarlanarak söylenmektedir.
Leylim havalarının ses aralıkları uzun
havalara göre daha dardır. Bunun sebebini,
halay çekilirken söylendiği için fazla tiz
(ince) ve pes (kalın) seslere inilip çıkıla
mamasına bağlayabiliriz.
Bölgedeki düğünlerde davul ve zur
na yaygın bir şekilde kullanılm akla bera
ber ,oturak âlemlerinde uzun havalara eş
lik çalgısı olarak bağlama kullanılm akta
dır. Düğünlerde, oyun oynanırken kırık
havalar çalınmakta fakat arada zurnalar
dan birisi karar sesinde dem tutarken, di
ğerinin yol göstermesiyle (açış yapmasıyla)
yine bölgede yaygın olarak bilinen uzun
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havalar çalınıp söylenmektedir. Gaziantep’
in Nizip ilçesine bağlı Y eşerti köyünde rast
ladığımız bir düğünde On iki tane davul
cu ve zurnacımn olduğunu gördük. Çokşuruk köyü’nden H acı S arı’nm anlattığına gö
re, bundan 40-50 yıl önce bölgede «Abdal»
diye adlandırılan müzisyenler bir çadırda
oturmakta geçimlerini düğünlerden aldık
ları eskiden «Şabaş» denileıl ücretle sağ
lamakta, diğer bütün ihtiyaçları ise köy
lüler tarafından karşılanmaktaydı. Daha
önceleri her aşiretin kendi bünyesinde bir
müzisyen (abdal) gurubu bulundurduğu ve
bu müzisyenlerin diğer aşiretlerin düğün
lerine gitmedikleri de tespitlerimiz arasın
dadır.
Baraklar, sevdalarını, kahramanlıkları
nı duygulan ile birleştirip, şiirlerine konu
ederek kendilerine özgü bir ezgi ile yo
ğurmuş ve bu ezgileri çalmış söylemişler
dir. Bu ezgiler de H alk Müziğimize ayrı
bir renk katmış ve daha çok zenginleşme
sini sağlamıştır.8
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