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ÖNSÖZ 

 Bu çalışma Hatay İli’ne bağlı Harbiye ve Şenköy beldeleri ile sınırlı olan 
doğuda Suriye ile sınırı bulunan, kuzeyde Antakya, kuzey doğuda Altınözü ve 
Reyhanlı, güney batıda ise Samandağ ile sınırlandırılmış bölgede yaşayan topluluklar 
arasındaki müzikal özellikler tespit edilip incelenmeye çalışılmıştır. Günümüzde 
bölgede dil ve mezhep farklılığı nedeniyle tam anlamıyla karışmayan ve kendi özel 
kültür çevresinde yaşayan topluluklar mevcuttur. Elbetteki bu topluluklar, bu karışma 
süreci içinde diğer tüm unsurlarla etkileşmişlerdir. Ancak hala bir topluluk adı 
altında var olmaktadırlar. Hatay ilini kapsamasını düşündüğümüz bu çalışma, 
şartların elverişsizliliği, kaynakların yetersizliği ve alanın çok geniş olmasından 
dolayı küçültülmüş, sadece Şenköy ve Harbiye yörelerindeki müzik kültürünün 
incelenmesi uygun görülmüştür. Çalışmamın, Hatay’da birbirine çok yakın olan 
çevrelerin müzik yaşantıları arasındaki farklılıkların incelenerek,  sebep sonuç 
ilişkilerinin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Çalışmanın bu alanda yapılacak diğer 
çalışmalara öncülük etmesini ve bu konuda çalışacak olan araştırmacılara örnek 
teşkil etmesini dilerim. 
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ÖZET 

“Hatay ili Şenköy ve Harbiye Beldeleri müzik kültürü” adlı çalışmamız dört 
ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde tarih araştırmamıza yer 
verilmiştir. Buna göre sırasıyla Hatay bölgesi’nde insan varlığının tespit edildiği ilk 
günden Şenköy ve Harbiye (Nusayri)’lerin bölgede gözüktüğü döneme kadar olan 
kısım ilk bölümde incelenmiştir. Bölgede yaşayan yerli halklardan, Nusayrilerin 
gerçekte ne anlama geldiği konusundan, kolonileşme çağındaki, bölgeye kattıkları 
düşünülen kültürel birikimlerden ve bunların diğer Türk topluluklarıyla olan 
bağlantılarından söz edilmiştir 

Çalışmamızın sonraki bölümlerini Harbiye ve Şenköy oluşturmaktadır. Bölge 
halklarının kimlik analizi, Anadolu’daki faaliyetleri, çevreyle etkileşimleri ve dinsel 
yapıları üzerinde durulan konulardır. Ardından bölge müziği ile ilgili 
araştırmalarımızın meyvesi olan bölüm gelmektedir. Bu bölümde önce bugüne kadar 
derlenmiş Şenköy bölgesi müzikleri ardından da tarafımızca notaya alınmış yörede ki 
uzun hava ve türküler derlenmiş ve notaları yayınlanmıştır. Ayrıca Harbiye 
beldesinde görülen ve uzun havalara kendi adını veren mevvâller ele alınarak 
incelenmiştir. Bu bölümün son kısmında da bölge halklarının müzik icrasında 
kullandığı çalgılar ve Nusayrilerin en tanınmış enstrümanı olan Zamr incelenmiş ve 
Zamr sanatçıları hakkında bilgilere yer verilerek sonuç bölümüne varılmıştır.           
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SUMMARY  

The subject of “Comparing Hatay and Hatay’s town which are Şenköy and 
Harbiye’s artistic life’s.” is constituted in four parts. First part is included the history 
researches. If we say in an order we will talk from first human beings in Hatay up to 
first humans seen from Harbiye (Nusayri). This subject is studied in first part. Talked 
with the local community about the meaning of being Nusayri, how they additive the 
cultural aggregation in the era of getting colony and talked the connection with other 
Turkish community. 
 

Harbiye and Şenköy is constituting our second part of work. In this part I 
have talked about the identification analyses of the people of zone, the activities in 
Anatolia, interaction of environment and religious structures. And in the third part 
you will see the researches of music. In this part, firstly we will see Şenköy’s music’s 
and after that you will find the uzun hava and folk music’s note in this part. And also 
in this part Mevvâller has analyzed. Harbiye’s uzun hava named by Mevvâller. And 
finally in this part you will find the instruments which local people used and you will 
find Nusayri’s most popular musical instrument Zamr. Zamr  has examined  and you 
will find information about zamr performer.       
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1. GİRİŞ 

       Hatay ili, ilk çağlardan beri burada yaşayan halklar ve daha sonra bölgeye 

yerleşen Hristiyan topluluklar1, Nusayriler2 ve Türkmenlerden oluşmaktadır. Bu gün 

dinleri ve kültürleri farklı bu topluluklar birlikte hoşgörü içinde yaşamaktadır. Tarihi 

kaynakları incelediğimizde Osmanlı’nın Hatay bölgesinde uyguladığı nüfus iskân 

politikalarının bölgede yaşayan farklı toplulukların nüfus dengesinin değişmesine ve 

ortak bir kültür oluşmasına neden olduğunu görürüz. Hatay bölgesindeki bu büyük 

karışıma rağmen ayakta kalabilen kültürler olarak görülen Nusayriler ve 

Türkmenlerin tarihi ve bölgedeki müzik anlayışı bir bütün olarak değerlendirilip 

özellikle Şenköy ve Harbiye müziğini etkileyen faktörler incelenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmamızın amacı, bu büyük karışım içinde Nusayrilerin ve Türkmenlerin yerini 

ve önemini belirleyebilmek; Hatay’da yaşamış veya yaşayan diğer topluluklarla olan 

tarih içerisindeki etkileşimlerini saptayarak bu iki topluluğun günümüzdeki müzik 

anlayışını ortaya koyabilmektir. 

       Çalışmamıza başlarken öncelikle Hatay Bölgesi hakkında bilgi toparlanıp, 

kaynak (literatür) taraması yapılmış ve bölge tarihi için önemli sayılan kitaplar 

okunup incelendikten sonra Nusayrilerin yaşadığı Harbiye ve Türkmenlerin yaşadığı 

Şenköy’de ve bunlara bağlı köylerde alan araştırmasına yönelinmiştir. Antakya şehir 

merkezinde kitapçı, sahaf ve kütüphane kataloglarının taranması ve elde edilen 

kaynak kitaplardan kopya alınması işlemi ile çalışmalara devam edilmiştir. Hatay 

şehir merkezinde folklor çalışmaları yapan kuruluşlarla görüşmeler sağlanmış bölge 

hakkında detaylı bilgiler toplanmıştır. İkinci bir kitap taraması yapıldıktan sonra 

kaset ve CD taraması yapılmış; köylerde ve belde merkezlerinde ailelerin ellerinde 

                                                

1 Ermeniler, Ortodokslar, Katolikler. 

2 Arap Alevileri (3.4.1.1’de açıklanmıştır.) 
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bulunan ve yıllar önce hatıra amaçlı kaydedilmiş uzun hava3 (mevvâl) kasetleri 

alınarak incelenmiş ve tercümeleri yapılmış notaya alınabilecek eserler notaya 

alınmıştır.  

Alan çalışmalarına daha önce köy olan şu anda belde konumunda bulunan 

Şenköy ile başlanmıştır. İlk görüşme Belediye Başkanı ve merkezde bulunan 

mahalle muhtarları ile yapıldı. Mahalle muhtarlarından bu konu hakkında kimlerden 

bilgi alabileceğimizi sorduğumuzda Salih Aldıç’tan yardım alabileceğimizi 

öğrendik. Ayrıca Şenköy Belediye Başkanı Mehmet Sayın köyde hâlihazırda düdük4 

ve geçmişte zamr5 çalan kişiler ile görüşme yapmamızı sağladı. Ayrıca merkez ve 

merkeze bağlı köylerden elde edilerek yöre halkı tarafından kaydedilen kasetler 

dijital ortama aktarıldı ve bu müzikler notaya alındı.   

Çalışmamızın ikinci ayağı Harbiye Beldesi’nde yaşayan Nusayrilerdir.  

Bunların kapalı bir cemaat olmaları ve ana dillerinin Arapça olması, topluluğun 

güvenini kazanmada ve bilgi elde etmede, gerek ön araştırmada gerekse alan 

araştırması sırasında, bazı zorluklarla karşılaşmamıza neden oldu. Yöre halkının 

büyük çoğunluğunun yarı Arapça yarı Türkçe (Türkçe ile karışık Arapça) konuşması 

ve özellikle yaşlıların Türkçeyi çok az bilmeleri çalışmamızı zorlaştırdı. Fakat 

yıllardır bu bölgede yaşıyor olmamızdan dolayı yöre halkı ile iç içe olmanın vermiş 

olduğu avantaj ile Türkçe ve Arapça’yı iyi derecede bilen genç yaştaki arkadaşların 

yardımıyla bu kişilerle görüştük. Harbiye merkez ve merkeze bağlı muhtarlıklar ile 

özellikle Yakto6 bölgesinde araştırmalar yaptık. Yakto bölgesini ele almamızın en 

                                                

3 Uzun hava: Mahmut Ragıp Gazimihal’e göre; “uzun havalar, usulsüz musikilere Anadolu’da umumiyetle bu isim verilir. 

Muhtelif nevileri vardır. ………Garbi Anadolu türkülerinin” Resitatif (usulsüz) ve usullü olarak iki türlüsü var demiştik. Orta 

Asya türkülerinde de görülen bu vasıflar aynen şarki Anadolu türkülerinde de yaşar. Usulsüzlüklerle uğraşanlar, ekseriyetle 

“sazlı aşıklardır” Usulleri çalmayı adi görürler…” (Mahmut Ragıp, Şarki Anadolu Türkü ve Oyunları, İstanbul 1929, evkaf 

mat. S.48) .(Şenel, Süleyman, Türk Halk Musikisinde “Uzun Hava” Tanımları) 

Araştırmacılar, uzun havaların en belirgin özelliğini, genellikle resitatif, usulsüz, ölçüsüz, resitatife yakın ağız, serbest ölçülü, 

serbest ağız, serbest parlando üslubu, serbest ölçü ve ritm serbest ritimli tabiriyle ifade etmektedirler. Asaf kardeşler, 

Gazimihal, Saygun ve Yönetken usulsüz, ölçüsüz, serbet ritimli, serbest tartılı olduklarını vurgularken; Ataman serbet ağız ve 

serbest ritm, Sarısözen, serbest ölçü ve ritm tabirlerini kullanmayı tercih ediyorlar. .(Şenel, Süleyman, Türk Halk Musikisinde 

“Uzun Hava” Tanımları) 

4 Düdük:  üflemeli dilli ve dik tutulan kısa kaval  

5 Bölüm 3.3.1.1’de açıklanmıştır.  

6 Harbiye sınırları içerisinde yer alan şu anki adı Gümüşgöze olan bölgenin eski adı. 
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büyük nedeni bu bölgenin müzik kültürü açısından son derece zengin olması idi. Bu 

bölgede daha önce hiçbir derleme çalışmasının yapılmamış olması işlerimizi biraz 

daha zorlaştırdı. Daha sonra yörede müzik ile yaşamını sürdüren müzisyenlerle 

görüşmeler yapıldı. Bu müzisyenlerden kaybolmaya yüz tutmuş eserlerle bu 

eserlerin öykülerini, Arapça- Türkçe sözleri ve ezgileri ile birlikte derledik, kayıt 

altına aldık ve daha sonra bu kayıtları dinlemek suretiyle notaya aldık. 

       Yapılan araştırmalar sonucunda Şenköy’de bir kez derleme çalışması 

yapıldığı Harbiye’de ise derleme çalışması yapılmadığını düşünmekteyiz. Bu 

çalışmamızın amacı; Müzik Kültürü olarak çok zengin olan Harbiye ve Şenköy’ün 

müzik kültürlerini araştırarak müziklerini bir araya getirmek, unutulmaya yüz 

tutmuş ezgileri notaya almak suretiyle halk kültürün devamlılığını sağlamak, 

kaybolmakta olan halk müziği eserlerini notaya alarak gelecek kuşaklara 

aktarmaktır. Çalışmamızı gerçekleştirdiğimiz Şenköy bölgesinde daha önce yapılan 

derleme çalışmalarını inceleyerek bunlara yeni derleme çalışmalarımızı eklemektir. 

Ayrıca daha önce hiç derleme çalışması yapılmadığını düşündüğümüz Harbiye’de 

derleme çalışması gerçekleştirmektir. Aynı zamanda, birbirlerine çok yakın beldeler 

olan Harbiye ve Şenköy’ün müzik kültürlerinde etkileşim olup olmadığını, bu 

kültürlerin ortak yönleriyle birbirinden ayrılan yönlerini ortaya koymaktır. 
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2.TARİH ARAŞTIRMALARI 

2.1. Hatay Tarihi 

       Coğrafi konumu nedeniyle Asya, Afrika ve Avrupa arasında bir geçiş noktası 

konumunda olan Hatay, insanlığın hem sosyolojik hem de kültürel gelişiminde rol 

oynayan önemli merkezlerden biri olmuştur. Bu önemli merkez, çok uzun bir tarihi 

geçmişe sahip olmakla birlikte, çok farklı uygarlıklara da beşiklik etmiştir. Bölgede 

yapılan araştırmalar, Hatay’daki yerleşimlerin Orta Paleolitik ve Bronz Çağlarında 

da sürdüğünü göstermektedir. Bölgedeki birçok mağara yerleşmesi, kazı yerleri ve 

çok sayıdaki höyük, bu sürekliliği göstermektedir. (Amik Ovası’nda 237 höyük 

belirlenmiştir.) 

        “Hatay İ.Ö. 300 yılında Suriye Kralı I. Selevkos Ikator tarafından, babasına 

ithafen kurulmuştur. Silpius Dağı (Habib en-nejar) eteklerinde bir konum almıştır. 

Burası Orontes (Asi) Nehri’nin sol kıyısında ve kervan yolu üzerinde bulunuyordu. 

Şehre, liman olan Selevkia Pieria (Samandağ) ‘dan 24 km’lik bir nehir yolu ile 

ulaşılmaktaydı. Halep kentinin yerini alması; kentin, kervan yollarının kesiştiği 

yerde bulunmasından kaynaklanan stratejik ve ticari önemini gösterir. 

       458’de ve 526’da 250.000 kişinin ölümüne sebep olan iki şiddetli deprem 

kenti yerle bir etmiştir. Ayrıca Kral I. Hüsrev 540 yılında kenti yağmalamıştır. 

Bunların ardından İustinianos, kenti Theodosiopolis (tanrının kenti) olarak yeniden 

imar ettirmiştir. Halife Ömer kenti 637’de, Bizanslılar 969’da, Selçuklular 1085’de 

ve Haçlılar 1098’de işgal etmişlerdir. Mısır Sultanı Baybars kenti 1268’de 

yağmalamıştır”. (Giovanni, 1998: 1-3).   

       “Tarih boyunca çeşitli topluluklara yurt olan Hatay’ın yerleşmek için tercih 

edilen önemli yerlerden biri olduğu gerçektir. Bunda Hatay’ın ve özellikle de Amik 

Ovası’nın sulak ve verimli olmasının etkisi büyüktür. Hatay bu özelliğinden dolayı 

Bronz Çağı’nın sonlarında Mezopotamya’dan gelen Akadlar’ın egemenliği altına 

girdi; fakat M.Ö. 1800–1600 yılları arasında Babil Krallığının etkisi altında olan 
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Yamhad Krallığına bağlı bir beyliğin toprakları arasına katıldı. Bu dönemde Orta 

Anadolu’da Hitit Krallığı ortaya çıktı; Hatay da Hitit egemenliğine girdi. Daha 

sonra, Hitit Kralı Murşil’in ölümüyle birlikte, Hatay’daki ve Kuzey Suriye’deki 

prenslikler, Hitit egemenliğine başkaldırdılar. Sonraki dönemde Huri-Mitanni ve 

Mısır, bölgede egemenliğini sürdürdü ve bu arada imparatorluk boyutlarına ulaşan 

Hitit Devleti, yeniden Hatay’ı ele geçirdi. Bu durum, M.Ö. 1300’e kadar devam etti 

ve bu tarihte Hitit İmparatorluğu zayıflayıp bölge, Asurluların egemenliği altına 

girdi”. (Tekin, 1999: 14-18) 

        “M.Ö. 1200’de Güney ve Güneydoğu Anadolu’da çok sayıda küçük devlet 

kuruldu. Bunlardan en etkili olanı, M.Ö. 2000’lerden beri akın akın Anadolu’ya 

gelen Sami-Aramiler oldu. Hatay yöresinde bulunan Sami-Aramiler, kendi 

aralarında birleşerek “Hattena” adıyla bir krallık kurdular. M.Ö. 900-800 yılları 

arasında, zengin maden yataklarını ele geçirmek isteyen Asurlular, Hatay bölgesine 

yeni seferler düzenleyip, Hattena Krallığı’nı da denetimleri altına alarak bölgede 

geçici bir birlik oluşturdular. Asurlaların zayıfladığı dönemde bundan yararlanan 

Van yöresindeki Urartular, geç Hitit prensliklerinin Asur egemenliğinden 

kurtulmasından sonra, bunları teker teker kendi egemenlikleri altlına aldılar. Sonraki 

yıllarda, geç Hitit prenslikleri üzerine Asurlular tarafından katı bir asimilasyon 

politikası uygulanarak prenslikler yok edildi ve halk zorla başka bölgelere 

yerleştirildi. M.Ö. 721-705 yılları arasında Asur krallığı bölgede egemen oldu. M.Ö. 

654 yılında Oğuz Han, Türlerin “Batak Şehir” dediği ve 301 kapısı bulunan Antakya 

şehrini kuşattı”. (Tekin, 1999: 14-18) 

       “M.Ö. 540 sonrasında ise bölgede Pers Krallığı hüküm sürdü bu dönemde 

Hatay, Tarsus’taki Kilikya Straplığı’nın içinde yer aldı ve Pers İmparatorluğuna 

vergi ödedi. Tekin (1999: 14-18) Kent, ilk olarak 256 yılında I. Şapur tarafından 

işgal edildi. Daha sonra 260 yılında kenti ikinci kere ele geçiren Persler, Antakya’yı 

yağma ederek yakıp yıktılar ve bir harabe haline getirdiler. 458’deki deprem, 542 

yılında kenti ikinci kere ele geçiren Persler, Antakya’yı yağma ederek yakıp yıktılar 

ve bir harabe haline getirdiler. 458’deki deprem, 542’deki veba salgını, 551’deki bir 

dizi deprem, 557’deki bir başka deprem ve 560’daki ikinci veba salgını, felaketler 

zincirinin diğer halkalarını oluşturdu. 573 yılında Antakya varoşlarının Pers 

süvarileri tarafından yıkılmasının ardından, 557 yılında bir başka depremde Daphne 

(Harbiye) yerle bir oldu. 588 yılındaki bir dizi depremden büyük zarar gören kent, 
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tekrar Perslerin işgaline uğradı. İmparatorluğun doğu topraklarının 628’de Bizans’a 

iade edilmesine kadar Pers işgali devam etti”. (A’dan Z’ye Hatay rehberi, 2004: 7) 

        “Bu arada Pers egemenliğinin son dönemlerinde Yunanistan’dan Hindistan’a 

Karadeniz’den Mısır’a kadar yayılan Makedonyalılar, M.Ö. 333-30 yılları 

arasındaki Helenistik döneme damgalarını vurdular. (Zubari, 1998: 28) ve M.Ö. 

334-334 İskenderun’da kamp kurdular. Bu dönemde İskenderun, birçok geminin 

demir atıp beklediği ve Fenikelilerin oturduğu bir şehir oldu. Pers İmparatoru III. 

Dareios’un orduları M.Ö. 333 Issos civarında karşılaştılar ve İskender Pers ordusunu 

ağır bir yenilgiye uğrattı. Zaferin anısı olarak Myriandros şehrin adını “Aleksandria” 

olarak değiştirdi”. (Tekin, 1999: 20)  

        “İskender’in ölümünden sonra, komutanları arasında çıkan mücadeleden 

Antigonos mağlup ayrıldı ve Suriye ile Mezopotamya, Seleukos yönetimine geçti. 

Bu krallığın merkezi, Samandağ Çevlik mevkiinde bulunan, deniz kenarındaki 

Seleukaeia Pieria’ya taşındı”. Demir (1996: 23) “Bu şehir, Antakya’nın iskelesi oldu 

ve Mezopotamya bölgesinde etkisini hissettirdi. I. Seleucus, M.Ö. 301’de Ipsos 

Savaşı’nda Antigonos’u yenerek Kuzeybatı Suriye’deki “Seleucus” diye bilinen 

yerde, dört kardeş şehir kurdu: Antioch (Antakya), Seleucia Pieria (Samandağ), 

Apamea ve laodicea. Seleucia Pieria, Kuzeybatı Suriye’nin başkenti oldu”. Donwey 

(1963: 27); Seleukeia kenti de Seleukos devletinin merkezi haline geldi; I. Seleukos 

kente babasının adı olan “Antiochos” adını verdi”. (Tekin,1999: 20; Karasu,1997: 6) 

        “Rivayete göre, Antigonia’yı yeniden imar ederek şehre ne isim vereceği 

konusunda karar veremeyen I. Seleucus, Zeustan kendisine yardım etmesini dilemiş 

ve Zeus için bir kurban kesmiştir. Ancak bir kartal, kurban etini kaparak 

Antigonua’dan başka bir yere konmuş. Bu olay sonrasında Zeus’un yeni 

kurulmasını istediği kentin yerinin burası olmadığına inanılmış ve M.Ö. 300 yılında 

22 Mayıs’ta Iopolisin karşısında, Silpiyus eteğinde yeni kentin temelleri atılmış ve 

kente Seleucus’un babası Antiochus’un adı verilmiştir: Antiochia. Kentin planı 

belirli bir disiplin halinde, birbirine dik, paralel cadde ve sokaklardan oluşan ızgara 

planıdır”. A’dan Z’ye Hatay rehberi  (2004: 6). “Seleucus Hikator, daha önce 

kurulmuş olan Daphne’de (Harbiye) yeni caddeler, tiyatro ve tapınak kurmuş; 

caddeleri heykellerle süslemiştir. M.Ö. 195 yılında III. Antiochus zamanında kent; 

sanat, eğlence, ticaret ve din merkezi olarak geliştirilmiştir. Kentte şölenler ve 
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olimpiyatlar düzenlenmiştir. Daphne (Harbiye) ise villalarıyla, caddeleriyle, tiyatro, 

han, hamam tapınaklar ve eğlence yerleriyle tam bir mesire yeri olmuştur”. Tekin 

(1999: 23) “Nikator tarafından kente dikilen anıtların en ünlüsü Antakya 

Tychesi’dir. Antakya’nın ilk sakinleri, yerli Suriyeliler, Makedonlar, Atinalılar, 

Giritliler, Kıbrıslılardır.   Antigonia’nın eski sakinleri olan Argiveler ve 

Haraclid’ler, bir kısım Yahudi ve emekli askerlerden oluşan heterojen bir 

topluluktu”. A’dan Z’ye Hatay Rehberi (2004: 6). “Kentin Roma hakimiyetine 

girmesinden önce, M.Ö. 83 yılında Suriye’yi ve bu arada Antakya’yı 14 yıl süreyle 

işgal eden Ermeni Kralı Tigranes (M.Ö. 83-69) zamanında ilk olarak Antakya 

isminin kullanıldığı ve arka yüzünde Antakya Tychesi bulunan paralar basıldığı 

bilinmektedir”. (A’dan Z’ye Hatay rehberi, 2006: 6) 

      “Kent, M.Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğuna katılmış ve Suriye eyaletinin 

başkenti olmuştur. Hristiyanlık, Kudüs’ten sonra ilk kez burada yayılmaya 

başlamıştır. Dünyada ilk defa sokak aydınlatmasının Antakya’nın ortasından geçen, 

iki tarafı mermer sütunlu muhteşem caddede uygulandığı kaynaklarda geçmektedir.  

Bu cadde, Herod Caddesi olarak bilinen bugünkü Kurtuluş Caddesi’nin bulunduğu 

yerdedir. Hristiyanlığın M.S. 34-36 yıllarında ilk defa Antakya’dan yayıldığı 

söylenir. St. Pierre, Hristiyanlığı yaymak için Antakya’da yerleşmişler ve 

“Hristiyan” adını ilk defa burada kullanmışlar”. Tekin (1999: 23)  “Antakya’nın 

Kudüs’e yakın, büyük ve zengin bir yerleşim merkezi olmasından dolayı, Anadolu 

ve Yunanistan’a gidenler, dönüş yolunda yeniden buraya uğrarlardı. Kent, Kudüs’ün 

tahribinden sonra Hristiyanlığın merkezi oldu. Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve 

Batı olmak üzere ikiye ayrılmasına kadar, en görkemli çağını yaşamaya devam etti. 

Kent, Bizans dönemi ve sonrasında İran seferleri için üs olarak kullanıldı”. (Temiz, 

2002: 11)  

       “İmparator Septimus Severus (M.Ö. 193-211), imparatorluk mücadelesinde 

rakibi Niger’i desteklediği için Antakya’yı cezalandırdı, özellikle tiyatrolar ve diğer 

toplumsal yapıları yerle bir ederek kenti köy haline getirdi; kentin unvanlarını geri 

aldı, yönetimini Suriye’nin metropolisi haline getirdiği Laodiceia’ya bağladı. Bir 

süre sonra tekrar İmparator’un sevgisini kazanan kentte Severianum ve Sivianum 

zamanında, üzerinde Antakya ilahesi bulunan paralar basıldı. Ayrıca imparator 

Caracalla (M.Ö. 211-217) döneminde, olimpiyat oyunlarının tekrar Antakya’da 
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yapılması sağlandı. Antakya, Antik Çağ’da “Doğunun Kraliçesi” (Orientis Apicem 

Pulcrum) lakabıyla anıldı”. (A’dan Z’ye Hatay Rehberi, 2004: 7) 

       “Hatay, M.S. 638 yılında Halep’i fetheden İslam orduları komutanı Ebû 

Übeyde tarafından alındı ve kent daha sonra M.S. 944-969 yılları arasında Halep’te 

kurulan Hamdaniler Devleti’nin egemenliğine girdi”. Karasu (1997: 8) “Asırlar 

boyu Roma ve Bizans kültürü yanında Hristiyanlık ile yoğrulmuş yerel özelliklerin, 

İslam medeniyeti ile bir araya gelmesi, Antakya’nın bugünkü “İslam kenti” 

karakterinin oluşmasına neden oldu”. (A’dan Z’ye Hatay rehberi, 2004: 8) 

       “Bizans İmparatoru Nikaphorus Phokas, M.S. 968 yılında kenti ikinci kez ele 

geçirdi ve bu dönem, 1084 yılına kadar sürdü. 971 yılında Halife Muiz-Lidnillah 

döneminde Antakya’yı kuşatan Fatımiler, kenti ele geçiremediler. 997 yılında Dukas 

Domaticus ile giriştikleri savaşı kazanan Araplar, Antakya’yı yağma ederek 

ahalisini öldürdüler ve civardaki köyleri yakarak bölgeden çekildiler”.(A’dan Z’ye 

Hatay rehberi, 2004: 8) 

         “Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde (1072-1092), Kutalmışoğlu 

Süleyman Bey, 1074 yılında Antakya’yı kuşattı. Bizans Valisi Isaakios 

Kommenosun yenilgisiyle sonuçlanan savaştan sonra yapılan anlaşmaya göre, 

Antakya ve çevresinin yağmacı akınlarından korunması karşılığı olarak Bizans’ın 

her yıl belirli bir miktarda altın vermesi koşuluyla kuşatma kaldırıldı. Selçuklu 

ordusuna Mencekoğlu adlı bir Türkmen Beyi’nin atlı askerlerinin de katılımıyla 

1085 yılında Süleyman Bey, Antakya’yı tamamen ele geçirdi. 1086 yılında Halep’e 

gelen büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Yağı Sıyan’ı Antakya’ya vali tayin ederek 

kenti doğrudan imparatorluğa bağladı”. (A’dan Z’ye Hatay rehberi, 2004: 9) 

       “1098 yılında Haçlıların kente egemen olduğu biliniyor. Selçuklu Devletinin 

başına geçen I. Kılıçarslan zamanında (1092-1107), Bizans imparatoru’nun da 

teşvikiyle Haçlı Seferleri başlatıldı, 1097’de Haçlılar Antakya önlerine geldiler, 

kuşatmanın 7. ayında Antakya’yı ele geçirdiler. Antakya, kuşatma sırasında başarı 

gösteren “Bohemond” a verildi. Daha sonra Hatay, Antakya Haçlı Kontluğu ile 

Kilikya Ermeni Krallığı arasında birkaç kez el değiştirdi”. (A’dan Z’ye Hatay 

rehberi, 2004: 9) 
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        “1526 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonunda Hatay, Osmanlı 

egemenliği altına girdi”. Tekin (1999: 42-55) “Antakya dört asır Osmanlı 

imparatorluğunun hakimiyeti altında kaldı. Ancak tarih kitaplarında “Osmanlı 

Antakya’sı” hakkında geniş ve ayrıntılı bilgiye rastlanmaz. Bunun nedeni, 

Antakya’nın eski dönemlerindeki ihtişamını yitirerek büyük bir kentten küçük bir 

kasaba haline dönüşmüş olmasıdır. 1876 yılında Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 

topraklarından atılan Çerkez göçmenler için Asi Nehri’nin karşı tarafında 

“Muhacirin Osmaniye” ya da daha sonra “Yeni Mahalle” adıyla yeni bir yerleşim 

alanı kurulduğu biliniyor”. A’dan Z’ye Hatay Rehberi (2004: 10) Şekil B.1’de 1867 

yılında Şenköy ve Harbiye Beldeleri’nin bağlı bulundukları grafik sunulmuştur. 

       “1918’deki Mondros Mütarekesi’nin ardından kent, Fransız işgali altına 

girdi. 1921 yılında Fransa ile anlaşma imzalanarak savaş sonra erdi. 1937 yılında 

Türkiye, Hatay sorununu milletler cemiyetine götürdü ve İskenderun sancağına 

bağımsızlık verildi. 1938 yılında Türk askerinin Hatay’a girdiği yıl seçime gidilerek, 

bağımsız Hatay Devleti kuruldu ve devlet reisliğine Tayfun Sökmen seçildi. 23 

Haziran 1939 yılında Fransa ile Türkiye arasında Hatay anlaşması imzalandı ve 

Hatay, resmen Türkiye Cumhuriyeti’ne katıldı”. Sahillioğlu (1991: 232) Şekil 

A.1’de 1935 yılına ait Fransız bölge haritası sunulmuştur. 

        Hatay iline Atatürk’ün çok önem verdiğini, şekil 2.1.’de kendi el yazısı ile 

bu konuya açıklık getirdiğini görmekteyiz. Hatay ili ile ilgili olarak Atatürk şöyle 

der: 
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Şekil 2.1. Atatürk’ün Hatay hakkında kendi el yazısı ile notları 

        1 “Hatay meselesini öteden beri beraber takip ede gelmekteyiz, bu mesele de 

istihdaf (amaçlama, hedef alma) ettiğimiz iki esaslı noktayı tespit etmeliyim: 

       a- Hatay dediğimiz topraklar bütün şamil(içine alan, kapsayan) manasıyla 

Türk topraklarıdır. Bu hakikati biz 1921’den itibaren tespit etmiş bulunuyoruz. Bu 

Türk topraklarındaki halkın Türk olabileceğini ise münakaşa mevzuu dahi kabul 

etmiş değiliz. Fransızların bu Türk topraklarına…….”  
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2.2. Şenköy Tarihi 

        “Şenköy’ün tarihi çok eski çağlara kadar uzanır. 1966 yılında yapılan yeraltı 

ve yeryüzü araştırmalarında yörede Ortapaleolitik döneminden kalma, çakmak 

taşından yapılmış uç, yonga balta gibi aletler bulunmuştur. Bu aletlerle taş 

işlemeciliği yapılmış ve insanlar kapalı barınak olarak mağaraları mekân 

yapmışlardır. Antakya ve çevresinde yapılan aynı yöndeki çalışmalarda, Şenköy’de 

elde edilen aletlerin aynısının bulunması sonucu Şenköy’le Antakya’da aynı 

çağların insanlarının yaşadığı anlaşılmaktadır.  

       Araştırmacı Enver Bostancı’nın 1966 yılında yaptığı başka bir araştırmada, 

Pınarbaşı mevkiinde el baltası, yonga ve bazı delici ve kesici aletler bulunmuştur. 

(Bunlar Antakya Müzesi’nde muhafaza edilmektedir) 

        Şenköy’ün iklimi Akdeniz iklimidir. İlk yıllarda burada yaşayan topluluklar 

konar-göçer bir toplum olarak yaşamıştır. Daha sonraki yıllarda iklimlerin değişmesi 

nedeniyle ve dış tehlikelerden korunmak amacıyla evler yapılmış ve Şenköy daimi 

ikametgâh haline getirilmiştir.  

       “Buraya ilk gelenler Eti Türkleridir. Burada kurdukları küçük çiftlik 

görünümündeki bu köye “Zıranmbo” adını vermişlerdir. Daha sonra Oğuz Türkleri 

yöreye gelerek yerleşmişlerdir. En sonra Yavuz Sultan Selim zamanında yörenin 

asayişini sağlamak için Maraş’tan gönderilen askerler Hatay’ın yüksek mevkilerine 

yerleştirilmişler. Bunlardan bir grup da Şenköy’e yerleştirilmiştir. Bunlar da 

zamanla Şenköy’ü kendilerine yurt edinmişlerdir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine 

gittiği sırada şimdiki adıyla Yayladağı (Ordu) olan bölgeye askerlerini yerleştirmiş 

ve asıl karargâhını Şenköy’e yerleştirmiştir. Aşağı Okçular ve Yukarı Okçular 

bölgesine Okçu Birlikleri, Gözcüler bölgesine Gözlemcileri yerleştirmişlerdir. 

Şenköy’de dergâhı bulunan Şıh Ahmet Kuseyri Şenköy’e yerleştirilen karargâhta 

bulunan tüm askerlerinin yiyecek içecek ihtiyacını karşılamış ve Yavuz Sultan 

Selim’den dergâhındaki ve köydeki kimseye karışmamasını istemiştir. Yavuz, Mısır 

seferinden dönüşte köyden geçmiş ve “Bundan sonra bu köyden kimse askere 

alınmayacaktır.”demiştir. Vahdettin dönemine kadar köyden kimse askere 

alınmamıştır”. Tekin (2000: 45-50) Şenköy, Antakya’ya 24 km mesafede, Yayladağı 
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karayolu güzergâhındadır. Sancak döneminde belediye iken feshedilmiş ve 1999 

yılında yeniden belediye yönetimine girmiştir.  

2.3. Harbiye Tarihi 

        Hatay’ın en önemli kent dışı merkezi, Daphne (Harbiye) olmuştur. Daphne 

bu gün Harbiye olarak bilinen defne ormanlarının olduğu yerdir. Burada Kral I. 

Seleukos tarafından yaptırılan ve Tanrı Apollon’a adanan bir tapınak ve içinde 

heykeltıraş Bryaksis tarafından yontulmuş tanrı heykeli bulunmaktaydı. Bu tapınak 

MS.362 yılında yıkılmıştır. Kazılar sonucunda müzik yarışmalarının yapıldığı bir 

tiyatro ve mozaik döşeli villaları ortaya çıkmıştır. Bu bilgilere kazılarda ortaya çıkan 

metinlerden ulaşılmıştır.      

        “Harbiye (Daphne)’ye ait olan aşağıdaki mitolojik öykü Daphne adının 

nereden kaynaklandığını anlatmaktadır: “Henüz insanlarla tanrıların yaşamlarının 

ayrılmadığı mitolojik dönemlerde, baba Irmak Tanrısı ile anne Orman Tanrısı’nın 

kızı olan Daphne güzel bir su perisiydi. Daphne suyu ve yeşili bol bir diyarda 

günlerini çağıl çağıl akan sularda yıkanarak ve çeşit çeşit ağaçlarla bezenmiş 

ormanda dolaşarak geçirirdi Gönül okşayıcı ve su gibi dinlendirici sesini Irmak 

Tanrısı babasından almış; kuytu derinliklerde saklanmayı, yabani hayvanları 

avlamayı ve geyikler gibi koşmayı Orman Tanrısı annesinden öğrenmişti. Berrak 

akan sularda güneş gibi parlak bedenini yıkar, ağaç gölgesinde oturarak kırlarda 

uzun uzun dolaşırdı. Böyle eşsiz güzellikteki bir kızın varlığından haberdar olan Aşk 

Tanrısı Eros, onun ne bir tanrıya ne de bir insana varmasına gönlü razı 

olmayacağından onu oku ile yaralayarak aşk duygusunu köreltir. Aşk duygusunun 

tatlı heyecanından mahrum bırakılan Daphne, hayatı boyunca Artemis gibi bekar 

kalmaya yemin eder.  

        Bir gün bu güzel su perisi, kıyıları ağaçlarla gölgelenen Orontes (Asi) 

Irmağı’nın kenarında dolaşırken Zeus’un oğlu olan Işık Tanrısı Apollon tarafından 

görülür. Böyle eşsiz bir güzellikle daha önce karşılaşmayan tanrı Apollon’un 

yüreğine, hangisinin daha ağır bastığını anlayamayacağı şehvet ve aşk duyguları 

aynı anda düşer. Apollon, Daphne’nin önüne çıkarak aşkını en güzel sözlerle dile 

getirir. Daphne tatlı bir ezgi tadındaki bu sözlerle tam büyülenmişken Apollon’un 

gözlerinin içinde uyanmış olan arzuları fark eder ve ağaçların arasına dalarak 
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kaçmaya başlar. Daphne var gücüyle koşmasına rağmen daha hızlı olan ışık tanrısı 

Apollon gitgide arayı kapatmaktadır. Aralarındaki mesafe iyice kısalır ve bir an gelir 

Daphne Apollon’un nefesini saçlarında hisseder. Kurtuluş umudunun kalmadığını 

anlayınca birden durur ve ayağı ile toprağı kazıyarak: “Ey toprak ana! Beni ört, beni 

sakla, kurtar beni.” diye annesine yalvarır. Bu içten yalvarış üzerine Daphne, 

organlarının ağırlaştığını ve yavaş yavaş odunlaştığını hisseder. Göğsü gri bir kabuk 

bağlar, saçları kokulu yapraklara dönüşür, kolları dallar halinde uzar ve ayakları kök 

olup toprağın derinliklerine saplanır. Zavallı kız kısa sürede diri bir defne ağacına 

dönüşüverir. Tanrı Apollon kızın ağaca dönüşmüş bedenine sarılır ve sert kabuklar 

altında hala çarpmakta olan kalbinin sesini duyar. Işık Tanrısı’nın kederli sesi 

ormanı çınlatır: ‘Ey Dahpne! Bundan sonra bu diyar senin adınla anılacak ve sen 

Apollon’un kutsal ağacı olacaksın. O solmayan ve dökülmeyen yaprakların başımın 

çelengi olacak değerli kahramanlar ve savaşlardan zaferle dönen askerler senin 

yapraklarınla alınlarını süsleyecek, şarkılarda, şiirlerde adımız hep yan yana 

geçecek.’ dedi.   

       Tarihte Daphne- Apollon Efsanesi’nin geçtiği yer bugün Antakya’nın mesire 

yeri olarak bilinen Harbiye’dir. Bu efsaneye göre defne bir ağaca ve Apollon da ona 

ömür boyu hayat vermek üzere bir şelaleye dönüşür. Binlerce yıldır akan şelale 

bugün son günlerini yaşamaktadır”. (Güzelmansur, 2001) 

         “Antik Çağ’da Defne(Harbiye); Antakya’nın güneyinde, Antakya’ya 7 km 

uzaklıkta bulunan, güzelliği dillere destan bir mesire yeriymiş. Çağlayanları ve 

yeşillikleri ile eşsiz bir doğa harikası olarak ünlenen Defne, o yıllarda, zenginlerin 

villalarının bulunduğu seçkin bir mesire yeridir. Kral Antiochus Epiphous Defne 

kentini imar ederken yeni binalar, tapınaklar, mabetler yaptırmıştır. Dünyaca ünlü 

Apollon Mabedi Antik Çağ’ın en muhteşem ve en meşhur heykeltıraşı Bryaksis 

tarafından Defne’ye (Harbiye’ye) yapılmıştır. Kral Antiochus döneminde, İ.Ö. 195 

yılında bir olimpik stadyum inşa edilmiş; oyunlar sportif yarışmalar başlatılmıştır. 

İlk dünya olimpiyatlarının Defne’de düzenlendiği tüm tarihçiler tarafından kabul 

edilmektedir. Daha önceleri tarihi su kemerleriyle Defne’nin suyu Antakya’ya 

akıtılmıştır. Defne ile ilgili birçok efsane bilinmektedir. Rivayete göre dünyada ilk 

güzellik yarışması burada düzenlenmiştir. Paris’in hakem olarak seçildiği yarışma 

burada gerçekleşmiştir. Bunu kanıtlayan bir mozaik, müzede sergilenmektedir.  
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        Roma döneminin sonlarına doğru; Harbiye’de bulunan bu muhteşem mabet 

ve tapınaklar din çekişmeleri nedeniyle yıkılarak yerlerine kiliseler yapılmıştır.         

        Antakya kurulmadan önce civarda kent olarak var olan Grek yerleşmeleri 

hakkında Mallas ve Libanius’un anlattıkları söylenceler içinde üç ad geçer. Birincisi 

Silpius’ta (Habib Neccar Dağı) Iopolis, diğerleri Antakya’ya 7 km mesafedeki 

Daphne (günümüzdeki Harbiye) civarında Herakliea ve Silpius’un tepesinde 

Kasiotis.(İstanbullu, 2004: 5) 

          M.Ö. 333 yılında Erbil yöresinde Pers Hükümdarı Darius’u yenen büyük 

İskender fetihlerine devam etmek üzere Fenike’ye doğru ilerlerken, Antakya 

yakınlarında suyu çok tatlı olan bir pınarın başında (Bu çeşmenin Antakya 

yakınlarındaki Daphne’de, günümüzdeki adıyla Harbiye’de, olduğu sanılıyor.) durur 

ve kaynaktan çıkan suyun annesinin sütü kadar tatlı olduğunu söyleyerek pınara 

annesinin adını verir: Olympias 

       Orada bir çeşme yaptıran İskender, yörenin güzelliğine hayran olur ve bu 

yerde bir kent kurmayı arzular. Fakat fetihlerine devam etmek zorunda olduğu 

gerçeği karşısında buna vakit bulamaz ve burada sadece bir tapınak ile hisarın 

inşasına başlanır. 

      Bir başka rivayet ise büyük İskender’in stratejik önemi olan bir bölgede, 

Makedonlardan oluşan bir garnizon teşkil etmiş olduğu şeklindedir. Bu düşünce 

daha gerçekçi bir yaklaşımdır.  

       Antakya‘da bu çok hareketli tarihten geride kalan tarihi eserler sayıca fazla 

değilse de bilim adamları ve meraklılar için çok büyük değer taşırlar. Bunların 

arasında eski adıyla Daphne’de (Harbiye’de) bulunan ve 1-6 yy. tarihlerine ait olan, 

halen Antakya müzesinde sergilenen mozaik taban tabloları ile şehirdeki ve 

çevresindeki en eski kiliselerin kalıntıları en ön planda yer alır.  

       Antakya’nın eski çağlardaki görünümü konusunda en renkli tasvirlerden biri 

360 yılında şehri ziyaret eden Libanius’un kaleminden çıkmıştır ve Daphne‘de 

bulunan, av sahneleriyle süslü bir mozaikle tamamlanmaktadır. Buna göre şehri 

ziyaret eden yabancılar, iki tarafı ağaçlı bir yolda şehir merkezine ilerlerken hemen 

her adımda çeşitli anıtlarla karşılaşırdı. Daphne alanında ayrıca Zeus’un, Afrodit’in, 
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Artemis’in Hakare’nin ve diğer tanrıların da tapınakları bulunuyordu. II. Selevkos 

Apollon için tanrıyı elinde çalgısıyla gösteren büyük bir heykel, IV. Antiochos da 

Zeus için altın ve fildişinden bir tasvir yaptırmıştı. Zeus onuruna tiyatroda müzik ve 

sanat yarışmaları düzenlenirdi.  

        Selevkos kralları, Daphne’deki saraylarında oturmayı çok severlerdi. Krala 

yakın olmak isteyen kimselerle yakın ve uzak çevreden zenginler, bu alanda çok 

lüks villalar yaptırma yarışına girdiler. Villaların, hamamların zeminlerini süsleyen 

mozaikler, o dönemin yaşantısı hakkında çok ilgi çekici bilgiler verirler. Sanat 

Tarihi açısından bu eserler, Daphne’nin kanıtlarıdır. Mozaiklerdeki konular 

genellikle Yunan edebiyatından ve mitolojisinden alınmıştır.  

        Daphne’de bir de kilise bulunmuştur. Kausiya Mahallesi’nde anısına bir 

kilise yapılan Aziz Babylas, İmparator Decius zamanında Daphne‘de öldürülmüştü. 

İmparator Jullian’an emriyle kemikleri Daphne’deki mezarından çıkartılmıştı. Eski 

eserlerde, orada başka kiliselerin bulunduğu da iddia edilmektedir”. (Ülkü, 2000: 

72) 

       “Evliya Çelebi 1648 tarihinde ziyaret ettiği Antakya hakkında detaylı bilgiler 

aktarır.  Surlardan ve kaleden ‘eski ve yeni Antakya kalesi’ diye söz eden Evliya’ya 

göre surlar on iki mil veya seksen adım uzunluğunda, on iki saatte dolaşılan 

‘…duvarların yüzü seksen yedi bina arşın’ olan çok büyük bir kaledir. Evliya 

Çelebi, kentte sekiz tane sarayın varlığından bahseder. Medreselerin; 

İstanbul’dakiler gibi kagir olmadığını, kırk kadar Sıbyan Mektebi, üç dar-ül kura ve 

Habib Neccar’a ait; biri dağda diğeri de şehirde iki tekke bulunduğunu yazar. 

“….Eski çağlarda surların üzerinden yürünerek kent çepeçevre dolaşılabilirdi.” 

diyen gezgin, surlar üzerinde 4 mil yürüdüğünü söyler . 

      Hatay’ın çeşitli çalkantılı dönemlerine şahit olan Harbiye, bu çalkantılı 

günlerin etkisinde kalarak çeşitli uygarlıkların egemenliği altına girmiştir. M.Ö. 64 

yılında Romalılar, 638 yılında Müslümanlar, 1084 yılında Selçuklular, 1098 yılında 

Haçlılar, 1268 yılında Memlüklüler, 1616 yılında Osmanlılar Hatay’ı egemenlikleri 

altına almışlardır. Hatay I. Dünya Savaşı sonrası 1918 yılında Fransızlar tarafından 

işgal edilerek 20 yıl Fransızların egemenliği altında kalmıştır.  
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        Harbiye 1935 yılında Fransızlar tarafından belediye haline dönüştürülmüş ve 

ilk belediye başkanı Ali Zihur’u Fransızlar başkan olarak atamışlardır. 1939 yılında 

Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması ile birlikte tek partili dönemde Salih Öztürk 

belediye başkanlığına seçilmiştir”. (Harbiye Dergisi, 1998: 7) 

 2.4. Hatay’da Yaşayan Topluluklar 

       Hatay’da yaşayan tüm topluluklar ilişkilerini, var oluşlarını belli bir denge 

içinde kurmuş ve yaşamlarını bu dengede sürdürmektedirler. Burada rekabete dayalı 

olmayan ticaret anlayışı ve meslek yapılarının topluluk içi kuşaklar arasında 

aktarılması, mesleklerin devamlılığını sağlamanın yanı sıra topluluklar arasındaki 

sosyal ilişkiyi zorunlu kılmaktadır. Böylece kentte yaşayan küçük toplulukların da 

çoğunluk tarafından ezilmelerine engel olan, bir sosyal ve ekonomik statüye sahip 

olmaları sağlanır. 

Hatay’da en kalabalık nüfus yerleşimi Türk Sünnilerdir. Nusayriler (Arap 

Aleviler) ise nüfus oranı itibariyle ikinci grubu oluştururlar. Arap Sünniler ve Arap 

Hristiyanlar da nüfusça azımsanmayacak sayıdadırlar. Yaşlı kuşak arasında 

Arapçayı okuma ve yazma dili olarak kullananların sayısı daha fazladır. Günümüzde 

Arapça, çoğunlukla konuşma dili olarak kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda 

gençler arasında Arapça bilenlerin sayısı giderek azalmaktadır. Bugün bölgede 

konuşulan Arapça, bozuk bir diyalekt olup, içerisinde Türkçe sözcükler de 

kullanılmaktadır. Türkçe, genellikle Hatay’ın Türkiye’ye katılmasından sonra 

(1939) doğmuş olan genç nesil tarafından konuşulur. Halk içinde, Türkçeyi birinci 

dil konumuna yükseltme yönünde bir eğilim gözlenmektedir.  

       Hatay’da nüfus, esas itibarıyla yukarıda belirtilen bu dört topluluk dışında bir 

köy veya mahallede toplanmış durumda olan Çerkezler, Süryaniler, Ermeniler, 

Afgan-Özbekler gibi küçük azınlık gruplar da vardır.  

       “1937’de imzalanan Hatay antlaşması, Türkiye ve Fransa devletleri arasında 

geçici bir statüyü içeriyordu. Bu statü, Hatay’da yapılacak seçimlerle halkın kendi 

parlamentosunu kuracağı güne değin geçerli olacaktı. Seçimlerin ise 1938 baharında 

yapılması kararlaştırılmıştı. Milletler cemiyeti bu seçimleri denetleyecek bir 

komisyon oluşturmuştur. Şekil A.2’de Fransızlara ait Şenköy haritası sunulmuştur.  
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       Bu arada seçim hazırlıkları başlar. “Seçim listeleri Türk-Arap-Ermeni-Rum 

Ortodoks cemiyetlerine göre düzenlenir”. İki aşamalı olması düşünülen seçim iki 

dereceli 15 Mayıs 1938‘de seçim işlerine başlanır. Bu sıralarda sandıklar üzerinde 

çeşitli spekülasyonlar yaratılır, olaylar çıkar ve 3 Haziran‘da seçim işleri 6 gün için 

durdurulur. 9 Haziran’da seçime yeniden başlanır. Ancak yeniden olaylar patlak 

verir. 22 Haziran’da komisyon seçim işlerini durdurur. 5 Temmuz 1938’de Albay 

Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk birlikleri İskenderun’a girer. 22 Temmuz 

1938’de seçimler tekrarlanır. 31 Temmuz’da sona erer. 1 Ağustos günü sonuçlar 

alınmaya başlanır. Buna göre Hatay’da 35 bin Türk, 11 bin Nusayri, 5 bin Ermeni, 

1.845 Sünni Arap, 2.098 Rum -Ortodoks seçmen tespit edilir”. (Tekin, 2001: 62) 

        “Bu seçim sonucunda Milletvekili dağılımı ise şöyle olur: Türklerden 22, 

Nusayrilerden 9, Ermenilerden 5, Sünni Araplardan 2, Rum-Ortodokslardan l2 

toplam 40 milletvekili. 2 Eylül 1938’de Hatay Kamu Kurultayı, ilk toplantısını 

Antakya’da bugünkü Gündüz Sineması’nın bulunduğu yerde yapar. Devlet 

başkanlığına Tayfur Sökmen, başbakanlığa Abdurrahman Melek getirilir. 5 kişilik 

ilk kabine, kurultay dışından kurulur”. (Kaynak, 1999: 25) 
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3. HATAY KÜLTÜRÜ 

3.1.  Hatay’da Bölge Ağızlarının Halk Kültürüne Etkisi 

“Söz varlığı en kısa tanımıyla kültürün aynasıdır. Bir toplumun yaşayışına, 

yaşayış şekline, hayata bakış tarzına, maddi ve manevi değerlerine, inançlarına 

kısacası kültürüne ilişkin ilk bilgileri o toplumun söz varlığından elde edebiliriz. Söz 

varlığı toplumun konuştuğu dilin sözlerini, deyimlerini, hazır söz kalıplarını, 

atasözlerini kapsar. Bir dilin sözvarlığı, aynı zamanda o dili konuşan toplumun 

kavramlar dünyası, o toplumun dünya görüşünün bir kesitidir”. (Aksan, 1996: 7) 

      “Bir toplumun yaşama tarzının yanı sıra, hangi uluslarla ne ölçüde ilişkiler 

kurmuş olduğu, nelere değer ve önem verdiği, nükteye olan eğilimi söz varlığının 

incelenmesiyle ortaya konulabilir. Her dili konuşan toplum, çevresini, çevresindeki 

olayları, gerçekleri kendisine göre algılamakta ve anlamakta, ana dilinde oluşmuş 

kavramlarla anlatmaktadır”. (Aksan,1996: 8) 

        “Günümüzde ölçünlü Türkiye Türkçesinde bulunmayan binlerce kavram, 

Türkiye’nin değişik yörelerinde konuşulan ağızlarda karşımıza çıkar. Bunların çoğu 

Anadolu halkının yaşamında önemli bir yer tutan tarım ve hayvancılıkla ilgili, 

değişik yörelerde yaşayan gelenek ve görenekleri, doğa ve iklim olaylarını, yörelere 

özgü araç ve gereçleri yansıtan sözlerdir”. (Aksan, 1996: 9) 

        Bölge ağızlarının söz varlığı açısından çok zengin olduğu, hatta sayı 

bakımından genel Türkçenin söz varlığından daha fazla söze sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Söz varlığının ana katmanını Türkçe kökenli sözler oluşturur. Her 

bölgede olduğu gibi bölge ağızlarında da alıntı sözler bulunmaktadır. Alıntı sözlerin 

kaynağı Arapça, Farsça, Fransızca, Ermenice, gibi çeşitli dillerdir. Bu sözlerin 

büyük bir bölümü genel dilde de bulunmaktadır. Ancak genel dilde bulunmayan 

alıntı sözlerin varlığı da söz konusudur.  
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        Bu sözler içerisinde bugün genel dilde kullanılmayan ancak Türkçenin tarihi 

dönemlerinde kullanılmış arkaik(klasik çağ öncesinden kalan) sözler dikkati 

çekmektedir. Bölge ağzını bilmeyen bir kimsenin kolayca anlayamayacağı bu 

sözlerin kaynağını Eski Türkçe (VII.-XIII. Yüzyıllar), Eski Anadolu Türkçesi  

(XIII.- XV. Yüzyıllar) gibi Türk yazı dilinin çeşitli tarihi dönemlerinde bulmaktayız. 

       Bölge ağızlarında ‘deminki, az önceki’ anlamlarında kullanılan ‘bayaktan-

bayahtan’ sözünü ve türevlerini Türk yazı dilinin tarihi dönemlerinde bulmaktayız: 

‘bayakı beş ujak’, ‘az önceki beş harf’ (Eski Uygur Türkçesi) bayaka keldim “az 

önce geldim” (Karahanlı Türkçesi)  

        Bölge ağızlarında “böbü-böğü” şeklinde kullanılan söz, zehirli ve büyük 

örümcek anlamındadır. Bu sözü Kaşgarlı Mahmud’un ünlü eseri Divanu Lugat-it-

Türk’te ‘böğ’ olarak görüyoruz. Kaşgarlı bu sözün anlamını bir çeşit örümcek olarak 

verir. Bu sözün kökünün, böcek sözünün kökü ile birleştiğini sanıyoruz.  

       Bölge ağızlarında ‘yüzmek’ anlamında kullanılan “çimme”k sözü eski Uygur 

Türkçesi metinlerinde çömmek şeklinde ve yüzmek suya dalmak suda batmak 

anlamlarındadır. Divan-ı Lügat-it Türk’te “çömek” şeklinde ve “yüzmek” anlamında 

geçen şekil muhtemelen çimmek fiilinin eski şeklidir: suwka çömgen er. Suda yüzen 

adam. Evliya Çelebi’nin ünlü Seyahatnamesinde ise çimmek şeklindedir. “Bunda 

dahı çümle dilberan mah-ı Temmuzda deryada çimerler.” 

       Bölge ağızlarında “ova: tarla” anlamlarında kullanılmakta olan ‘yazı’ sözünü 

de ilk yazılı kaynaklarımız olan Orhon Yazıtlarında buluruz. Orhon Yazıtlarında 

“yazı” ova anlamındadır: ilgerü şantul zıka tegi süledim. (Doğuda Şantung Ovası’na 

kadar ordu sevk ettim. Anadolu sahasında da bu sözün pek çok eserde geçtiğine 

tanık oluruz. Bölge ağızlarımızda yumuş “hizmet”, yumuş uşağı “hizmetçi” 

anlamlarında kullanılan sözlerdir. Bu söze de Türkçenin tarihi dönemlerinde aynı 

anlamlarda rastlamaktayız. Kaşgarlı’nın ünlü sözlüğünde ‘elçi’ anlamı da 

verilmiştir: olyumuş-ka birtem bardı. ‘-sanki hiç dönmeyecek gibi-uzun bir müddet 

elçiliğe gitti. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde ‘deyumuş’ ‘iş, hizmet, ödev, 

vazife’ anlamlarında kullanılmıştır.  
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        Pek çok bölge ağzında kullanılmakta olan çiğit ‘pamuk çekirdeği’ sözünü 

Divanu Lugat-it-Türk’te de bulmaktayız. Kaşgarlı Mahmud, bu sözü Argu 

Türklerinin kullandığını belirtmiştir. 

       Taş dibek bölge ağızlarımızda “soku” olarak adlandırılır. Bu söz dövmek 

anlamındaki eski bir söz olan sok-tan gelişmiştir. Çağdaş Türk lehçelerinde bu 

kökün dövmek anlamında kullanıldığını biliyoruz. 

       Bölge ağızlarındaki Türkçe kökenli sözlerin bir başka dikkat çekici boyutu 

Anadolu’nun ağızlarının Türk lehçeleri ile ilgisini,  bağlantısını ortaya koymasıdır. 

Bölge ağızlarının söz varlığında bulunan, ancak ölçünlü Türkiye Türkçesinde 

kullanılmayan Türkçe kökenli sözlerin çağdaş Türk lehçelerinde kullanıldığı 

görülür. Bu durum, Türk lehçeleri arasındaki karşılaştırmalı çalışmalarda Anadolu 

ağızlarının ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi anlam bilgisi ve söz varlığının da 

dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

        Bölge ağızlarının söz varlığı içerisinde hiç şüphesiz alıntı sözler de vardır. 

Coğrafi yakınlık sebebiyle bölgemiz ağızlarında Arapça alıntı sözler bulunmaktadır.  

      Bölge ağızlarımızda görülen ve ‘çeyrek, dörtte bir’ anlamında kullanılan 

‘urup’ sözü bir Arapça alıntıdır. Arapça rub ‘dörtte bir, çeyrek’ anlamındaki sözün 

ön sesinde ünlü türemesi olmuştur. Türkçede ön seste –r- bulunmadığı için bu 

şekildeki ünlü türemesi olayı (irezil, ıramazan vb…) diğer bölge ağızlarımızda 

yaygındır.  

       Essah, esahtan-essahtan-esattan şekillerinde kullanılan ‘gerçek mi, gerçekten 

mi, doğru mu’ anlamlarındaki söz, Arapça ‘en doğru, daha doğru’ anlamında 

kullanılan essah’tır.  

       Düğünlerde davulcunun çeşitli oyunlar oynandıktan sonra düğüne 

katılanlardan para toplaması bölge ağızlarımızda şaba-şebe olarak adlandırılır. Bu 

söz, Farsçadaki şabaş sözünden gelmektedir. Farsçada ‘aferin anlamında kullanılan 

söz, para verenlerin davulcuyu takdir etmeleri sonucu söylediği bir ünlem iken 

zamanla davulcuya verilen para anlamını almıştır. “Dulda”, pek çok bölgede 

ağzında ‘kuytu yer, sığınılacak gizli yer’ anlamındadır.  Bu söz Moğolca alıntıdır. 

Söz Moğolca’da dalda şeklindedir ve ‘örtülü, gizli, saklı,’ anlamlarındadır. 
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       Türk Dil Kurumunun 12 cilt olarak yayımladığı derleme sözlüğü, bölge 

ağızlarımızın söz varlığını ortaya koyan değerli bir çalışmadır. Bu sözlükte yazı 

dilinde kullanılmayan, ancak bölge ağızlarında yaşamakta olan sözler yer 

almaktadır. Genel dilde gerek duyulan sözler halk ağzının, bölge ağızlarının söz 

varlığını ortaya koyan derleme sözlüğünden alınarak Türkçenin geliştirilmesi, 

zenginleştirilmesi sağlanmaktadır. Ancak bu çalışmanın son derece dikkatli 

yapılması gerekmektedir. (Tekin, 2004: 16-17) 

3.2. Hatay Müzik Kültürü 

        Hatay yöresi halk müziğinde, Osmanlı döneminde yapılmış çeşitli iskan 

politikaları ve yerleşik farklı kültürler nedeni ile Çukurova, Gaziantep, Rumeli ve 

Arap müziği özellikleri görülmektedir. Yörede sıklıkla serbest ritimli ezgiler 

söylenmekle beraber, sıkça 2 ve 4 zamanlı ana usuller ile 5, 6, 9, 10 ve 11 zamanlı 

bileşik ve karma usullü eserlere rastlanmaktadır        

       Uzun havalar genellikle tiz perdeden başlar ve inici dizi özelliği gösterir. 

Uzun havaların dışında kalan kırık havalarda farklı diziler kullanılmıştır. Bazı 

müzikler 4 ve 5 sesten oluşmaktadır. Derlenen sözlü ve sözsüz ezgilerin içinde en 

yaygın olan tür, halay türüdür. Yöredeki adı “depki” olan halaylar, sözlü olmakla 

beraber çok yaygındır. Yine “Elim Elime Değdi” oyunu da sözlü ve mani atışmaya 

dayalıdır. Ezgisi sade ve oyun unsuruna dayalıdır. Bu iki oyun halay özelliği 

gösterdiğinden oldukça kalabalık bir şekilde oynanır. Oyun esnasında ezgili 

manilerin bitiminde “lelüşler” ve “zılgıt” çekilir. Manilerin başında “ha ha ha ha” 

şeklinde bir seslenme vardır. Bu tür ezgili manilere “haha’lama” denmektedir. 

       “Hatay, halk müziği özellikleri bakımından bazı Doğu-Güneydoğu Anadolu 

illeri ve Kerkük ile benzerlik gösterir. Yaşayan türküler makam esası üzerine 

kurulmuş olup, özellikle Antakya merkezde aralarında kürdi, rast, segah gibi 

makamlar dizisi bulunan eserler dikkati çekmektedir. Tekkeler yöresel müziğin 

canlanmasında önemli rol oynamış, halk müziğine kısmen de olsa katkı sağlamıştır. 

Bu kurumlarda sözleri dini konuları içeren ezgiler terennüm edilmiş, bu ezgiler 

güzel sesli mahalli sanatkârlar tarafından çeşitli makamlarda ve özgün müzik aletleri 

eşliğinde okunmuştur. O dönemlerde zikir ya da ayinler sırasında bu aletler aralıksız 

saatlerce çalınır, fasıldan fasıla geçilirdi. Tekkelerde çalınıp söylenen eserlerin icra 
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tarzı, temposu ve güfteleri tarikatlara ve yörelere göre farklılık gösterirdi”. (İpek 

2003: 14) 

       “Hatay ve havalisinde geçmişte Mevlevi, Hindular, Rufai, Kadiri, 

Nakşibendi ve Halveti tarikatlarının mensupları yaşamış, bazı dönemlerde bunların 

tekkeleri de kurulmuştur. Tekkelere ait gelir getiren vakıf malları mevcut olduğu 

sürece tekkelerde dervişler yaşamış, gelir kaynağı kalmayınca da dervişler dağılmış 

ve tekkeler kapanmıştır. Buna rağmen yörede her dönemde tarikatların tarafları 

eksik olmamış, tekkelerde yada belli mekanlarda zikir törenleri devam etmiş; ayinde 

icra edilen dini musiki tarikat mensuplarının ayrılmaz parçası ve alamet-i farikası 

haline gelmiştir. Bu tekke yada mekanlar içinde gerek kurumsallaşma, gerekse 

vakıflarının sahip olduklar mallar bakımından güçlü, dolayısıyla en uzun ömürlü 

olan tekke, Antakya Mevlevihanesi’ydi. Mevcut bilgilere göre Antakya 

Mevlevihanesi’nde geçen yüzyılda icra edilen ayinlerde sözleri halk şiiri tasavvuf 

şairlerinin şiirlerinden seçilmiş olan ilahilerin ircasında 20 kadar makam 

kullanılmıştır. Bunların başlıcaları; hüseyni, rast, evc, kürdi, ırak, muhayyer, 

makamlarıdır, 19. yy ilk yarısı ve 20. yy. ilk yarısının ürünü olan Antakya türküleri 

böyle bir ortamda doğmuş ve gelişmiştir. Burada ilginç olan bir nokta, Antakya’ya 

bağlı olan ve en çok türkü üreten köy olan olduğunu düşündüğümüz Şenköy 

(Şeyhköy)’ün durumudur. Şenköy türküleri makam esasına dayanmaz: gelişmiş 

türkü yapısından çok halay türüne yakındır. Ama Halveti tarikatına mensup olan 

Şeyh Ahmet Kuseyri’nin tekkesinin (daha sonra türbe) orada bulunmasının etkisiyle 

olsa gerek, bu hareketli türkülerde hızlanmış zikir izleri hissedilmektedir”. İpek 

(2003: 16)  Yukarıda bahsedilen Mevlevihanelerin de etkisi ile bölgede dini musiki 

ve sanat müziği formuna da rastlanmaktadır. 

       “O dönemde Antakya’nın eşraf ve zenginlerinin selamlıklarda oluşturduğu 

bu kültüre paralel yaşayan ve dağ eteğindeki mahallelerde gelişmiş bir başka kültür 

çevresi vardı. Bu mahallelerde halk kültürünün gerçek yaşama ortamı olan mahalle 

kahveleri ( ya da semaici kahveleri) halk müziğinin de icra edildiği merkezler olarak 

önemli bir görev üstlenmişlerdi. Bu kahvelerde birkaç saz çalan şahıs bulunur, 

sazları kahvelerin duvarlarında, dayının (mahalle yiğitbaşı) palasıyla birlikte asılı 

dururdu. Kış gecelerinde bu kahvelerde ya menkıbeler söylenir, yada aşıklar 

toplanarak “muamma” yarışı yaparlar, yarışın bitiminde esnafın hediyelik olsun diye 

getirip ödül ipine serdiği kumaşlardan birinci gelene verilirdi. 
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         Amik Ovası’ndaki köylerde de gelenekler yaşamaktaydı. Halk her akşam bir 

evde toplanır ve bu toplantılarda özellikle de düğünlerde Karacoğlan, Beyvelet, Aşık 

Garip, Köroğlu Kol Destanları, Arzu ile Kamber vb. hikayeler anlatılır. Bunların 

türküleri söylenirdi. Nişan eğlenceleri sazla, düğünler davul-zurna ile yapılırdı. 

Şenköy ve çevresinde Gavurdağı kültürü ile aşıklık geleneği hakimdi. Aynı şekilde 

Antakya köylerinde de Karacoğlan’dan Dadaloğlu’ndan İlbeylioğlu’ndan türküler 

okunur, ya da Ceren vb. türküler söylenirdi. Köylerde düğünler davul-zurna ile 

yapılırdı. Düğünlerde davul-zurna önüne çıkarıp türkü söyletme adeti yaygındı. 

Bunların yanında yörenin türkü dağarcığında mahalli aşıkların terennüm ettiği Amik 

Ovası ve aşiret türküleri ile Gavurdağı türküleri, halk destanları, maniler, maninin 

bir türü olan ha-halar ve cilleler gibi sözlü kültür ürünleri de yaşanıyordu. Ha-halar 

düğünlerin, Cilleler ağa odalarının ve sıra gecelerinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkülerde özellikle uzun havalarda Gaziantep’in barak, Çukurova’nın bozlak 

türünün özelliklerini görmek mümkündü. Bu uzun havaları okumak için, 1,5 – 2 

oktavlık bir ses genişliğine sahip olmak gerekiyordu”. (İpek, 2003: 17) 

       Antakya’ya bağlı Harbiye Beldesi’nde ve civarında kullanılan zamr-argun 

(çifte)’un yöre hayatında özel bir yeri vardır. Argun (zamr-çifte) ya da Argın olarak 

adlandırılan; iki kamışın yan yana getirilmesiyle yapılan çalgı, daha çok leylekayağı, 

kartal kanadı ya da son zamanlarda kamıştan yapılmaktadır. Bünyesinde basit de 

olsa çok seslilik barındırmaktadır. Halk sazı olan zamr’ın üretimi en çok Harbiye’de 

yapılmaktadır. Hatay yöresinde derlenen eserlerden T.R.T. tarafından notaya 

alınarak repertuara kazandırılan eserlerin notaları ve ses grafikleri Ek:E’de 

sunulmuştur. 

3.3. Şenköy 

        Şenköy’ün ilk ismi Ziranbo’dur. Daha önceleri buraya insanlar konar-göçer 

olarak geldiklerinden yöreye Büyük Oba anlamına gelen, Ziranbo ismi verilmiştir 

Şenköy’ün daha önce Şeyhköy olan ismi, yöre halkının belirttiğine göre, 1400’lü 

yıllarda gösterdiği birtakım kerametlerle ünü Osmanlı İmparatorluğunun her yanına 
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yayılan Şeyh Ahmet Kuseyri’nin7 köyde ikamet etmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Şeyh Ahmet Kuseyri’yi her taraftan gelen insanların ziyaret 

etmesi ve onun bilgisinden istifade ederek sohbetinde bulunması, köye Şeyhköy 

denilmesine neden olmuştur. 

      Bu köyün adının değişmesi anlatacağımız olaya dayandırılır: “1941 yılında, 

Hatay’ı ilk kez ziyaret eden zamanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’yü karşılayan heyet içerisinde Şenköy halkoyunları ekibi de bulunmuştur. 

Şenköy Halkoyunu ekibinin yanındakilere sorar, “Kim bu oyunları oynayanlar?” 

yanındaki heyet yetkililerinden biri kendisine “bunlar Şeyhköylüler’lüler” der. 

Bunun üzerine İsmet İnönü “yok yok bunlar olsa olsa Şenköylüler” olur”. Sarı 

(2003: 16) şeklindeki beyanatından sonra köyün adı Şenköy olmuştur. 

3.3.1 Şenköy Beldesinin Kültürel ve Coğrafi Yapısı 

 Şenköy; Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alan Hatay 

ilinin merkez ilçesi Antakya’ya bağlı olan ve merkeze 30 km uzaklıkta bulunan bir 

yerleşim yeridir. 1990 nüfus sayımına göre beldenin nüfusu 10.156 kişi olarak 

belirlenmiştir. Şenköy Akdeniz’e 15 km uzaklıktadır ve 147 m. yüksekliğindedir. 

Mesahası 1347 hektardır. İpek yolu Şenköy’ün içinden geçer ve yol Yayladağı’na 

doğru devam eder.  

                                                

7 Asıl adı Ahmed bin Abdurrahman Kuseyri’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1549 (H.956) yılında Hatay’da vefat etti. 

Türbesi Şenköy’de ziyaret mahallidir. Aynı aileden on yedi zatın kabri de bu türbededir. Aslen Suriye Selçuklularından olup, 

soyunun Eshab-ı Kiramdan Peygamber efendimizin amcası Hazret-i Abbas’a dayandığı rivayet edilmiştir. Babası Şehy 

Abdurrahman 1464 senesinde Hatay’a yerleşmiş; Ahmed Kuseyri burada doğmuştur. İlim ehli, tasavvuf erbabı ve insanlara 

rehberlik eden bir aileye mensuptur. Kanuni Sultan Süleyman Han Şeyh’i İstanbul’a davet etti. İstanbul’a gidip padişahın 

meşhur divan sohbetlerinde bulundu. Padişah ona hürmet ve ikram gösterdi. Rütbeler ve nişanlar verdi. Osmanlı devleti adına 

yaşadığı Hatay bölgesinin en yetkililerinden biri ve özellikle Kuseyr mıntıkasının efendisi oldu. Kendisine zeamet olarak, 

şimdiki Fenk Köyü, Harbiye’deki Kızlar Değirmeni ve çiftlikleri verildi. Dergahı gariplerin, yolcuların, fakir ve misafirlerin 

sığındığı bir yer oldu.  

Talebelerine son derece şefkatli davranırdı. Osmanlı Devletine sadakati ve hizmeti ile çok takdir toplamıştır. Türbesinde bir 

Osmanlı sancağı, sorguç ve tuğ  tarihi birer hatıra olarak durmaktadır. Ahmet Kuseyri Hazretleri Hatay’da pek çok talebe 

yetiştirmiş, insanların İslamiyeti öğrenmelerine, İslam ahlakının yayılmasına hizmet etmiştir. Ayrıca yollar medreseler, 

mescitler ve çeşmeler yaptırmıştır. Altınözü civarındaki Kuseyr Çayı üzerinde halen faal halde olan köprü onun yaptırdığı bir 

hayır eseridir.  

 



 25

  Şenköy toplumsal yaşamında, 1950 yılından bu yana köklü değişimler 

olmuştur8. Çeşitli dilleri konuşan, farklı inançlara mensup yöre halkı, tarih boyunca 

ve değişim sürecinde birçok çatışmaları yaşamıştır. İlin konumundan gelen 

özellikler yanında, toplumsal yapıdaki çeşitlilik de yaşamın birçok alanında kültürel 

etkileşimler yapmıştır. Beldedeki toplumsal gelişme, dinsel yapıyı da etkilemiştir. 

Kent yaşamında dinsel etkiler sınırlı olmakla birlikte, bu etkiler kırsal alanın önemli 

öğeleri arasındadır. Çeşitli adak-dilek, sağaltım isteklerinin yanında, bereketin 

korunması için “şeytan kovma” yağmur için “modu modu çağırma” gibi inançlara 

rastlanmaktadır. Kentlere özgü nişan-düğün törenleriyle, geleneksel törenler iç 

içedir. 

        Arap egemenliğine 638’de geçen Şenköy bir İslam kenti niteliği kazanmıştır. 

Çok eski ve önemli bir kenttir. Bir geçiş yeri olduğundan çeşitli kültürlerden 

etkilenmiştir. Arap kültürü yanında Fransız ve Fars kültürü de sınırlı olarak kendini 

hissettirmektedir. Yüzyılların zengin birikimi halk edebiyatı ürünlerine de 

yansımıştır. Hatay maniler, söylenceler, masallar, atasözleri ve deyimlerden oluşan 

halk edebiyatı ürünleri yönünden de zengindir.  

        Yörede önemli bir yeri olan kişi Ayşe Fitnat9 hanım’dır. Halk inanışına göre 

Hatay’ın bağımsızlığı bu kişi sayesinde olmuştur Ayşe Fitnat hanımın dikkat 

çekmesi sonucu halk Atatürk sevgisini onun sayesinde biçimlendirmiştir. Gazi 

Mustafa Kemal Paşa 15 Mart 1923 yılında Adana’ya geldiğinde Atatürk’ü 

karşılayanlar arasında Antakyalılar da vardı. Adana’da Gazi’yi karşılayan 

kalabalığın önünde iki levha, dört hanım ve bunların önünde bir kız vardı. Şenköylü 

kız “Ayşe Fitnat Hanım” aşağıdaki dokunaklı nutuk’u söyledi: 

Çoluk çocuk ağlaşırken,  

İtler yurdu paylaşırken,  

Göklerden mi indin atam? (Sayın, kişisel görüşme) 

       “Ey Ulu Gazi Bizi Kurtar.” diye talepte bulundu. M. Kemal Paşa kıza tarihe 

mal olan, kurtuluş vadeden bir cevap verdi: “Kırk Asırlık Türk Yurdu düşman 

                                                

8 1939 yılından 1950 yılına kadar sınırlar sadece çizgi ile belirlenmiştir, aynı yıl sınırlara mayın döşendi ve Suriye geçişi 

sadece pasaport ile gerçekleşmeye başladı.  

9 Ayşe Fitnat Hanım’ın babası Affen Efendi’dir. Hatay’ın işgal yıllarında Ayşe Fitnat Adana’da lise eğitimi almaktadır. 
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elinde esir kalamaz!”  Bu söz o günden sonra bütün sancak Türkleri tarafından 

kurtuluş için bir senet olarak kabul edilmiştir.  

        Ayşe Fitnat Hanım’ın mezarı Şenköy’de bulunmaktadır. Ayrıca Adana 

Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi’nde Ayşe Fitnat Hanım ve beraberindekileri 

hatırlamak ve olayı anlatmak için Hatay Odası oluşturulmuştur. Atatürk’ün 

Adana’ya gelişi her yılın 15 Mart’ında resmi törenle bu binada kutlanmaktadır. 

        Şenköylü Ayşe Fitnat Hanım’ın Adana’da Atatürk’e hitabı; 

       “Selam sana ey arslan hale-i ikbali büyük halaskarımız. Hürmet sana ey 

İslamiyet’i kurtaran büyük Gazimiz, ey zulümleri yıkan, mazlumları sevindiren 

Türk kahramanı ey ağlayan masum gözlerin sızlayan Türk kalplerinin kahramanı, 

kudümünle bugün Adana’da yeni bir hayal tecelli ediyor. Parlak ümid-i istikbal 

doğuyor. Fakat ve esefâ ki Adana’nın güzel bir parçası olan zavallı Antakya ve 

İskenderun’da yüz binlerce hemşehrimiz düşman çizmeleri altında sürünüyor. 

Küçücük Türk yavruları boğazlanıyor…. 

Ey Ulu Gazi Kurtar Bizi….. diye haykırmıştır….. 

 Atatürk başını sıvazlamış ve sizi de kurtaracağım demiş. Ve  

“Kırk Asırlık Türk Yurdu Düşmana Esir Kalamaz!” 1923 

       Ayşe Fitnat Hanım’ın bu kahramanca hareketi yöre halkının da gurur 

kaynağı olmuş ve Şenköy’lüler “Şenköylüyüz Hataylıyız Atatürk’ün Askeriyiz” 

isimli türküyü bestelemiş ve okumaya başlamıştır. (Sayın, kişisel görüşme 2005)  

        Şenköylüyüz Hataylıyız türküsü askere giden Şenköylü gençlere hitap olarak 

okunur. Köydeki Türkü söyleyicisi (Çavuş) olarak bilinen Mustafa Karataş bu 

türkünün ilk okuyucularındandır. (Bırakçın, Kişisel Görüşme 2006) Türkünün notası 

Şekil 3.1’de sunulmuştur. 
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ŞENKÖYLÜYÜZ HATAYLIYIZ ATATÜRK’ÜN ASKERİYİZ 
 
 
YÖRESİ DERLEYEN 
ŞENKÖY RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AHMET BIRAKÇIN 2006 
 

Dağda keklik iz yapar İndim dereye durdum 
Eşine gel gel yapar Bir çift güvercin vurdum 
Kızın gönlü olunca Çok sallanma karşımda 
Dağı taşı yol yapar Senden güzelini buldum 
 
                       Nakarat: Şenköylüyüz Hataylıyız  
                                      Atatürk’ün askeriyiz 
 

Şekil. 3.1 “Şenköylüyüz Hataylıyız” Türküsü’nün Notası 
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3.4. Harbiye 

Türk halk müziğinde ezgilerin ve türkülerin ait oldukları yörenin değişik 

kültürlerden izler taşıması hemen hemen her bölgede görülen bir gerçektir. Hatay 

yöresinde de ezgi karakterinde Arap kültürü ve Arap müziği etkisi görülmektedir. 

        “Harbiye adının bir rivayete göre; Büyük İskender’in komutanlarından 

Kasıyus, 10 bin askerini Harbiye bahçelerinde saklar. Bu askerler Harbiye’ye 

savaşmak üzere gelen ve karargâh kuran, Antigon askerlerinin üzerine öyle bir 

saldırır ki, adeta yerden fışkırır gibi. Bu kanlı savaştan sonra da buraya Harbiye 

denilmiştir”. (Sarı, 2003: 7) 

        “Yine başka bir rivayete göre ise; Yavuz Sultan Selim’in orduları Mısır 

seferinden dönerken, savaş kurmayları burada mola verir. Mısır seferinin savaş 

planını hazırlayan bu komutanlara Harbiye denilir. Harbiye tabii güzelliklerle dolu 

bir yer olduğundan insanlar buraya eğlenmek dinlenmek ve huzur içinde günlerini 

geçirmek üzere gelirler. Bunun için buraya yaşanılan yer denmiş. Ayrıca tarihin en 

kanlı savaşlarının cereyan ettiğinden “savaş yeri” olarak söylenmiştir”. (Sarı, 

2003:17) 

3.4.1. Harbiye Beldesi’nin Kültürel ve Coğrafi Yapısı 

            Harbiye; Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alan Hatay 

ilinin merkez ilçesi Antakya’ya bağlı olan ve merkeze 8 km uzaklıkta bulunan bir 

yerleşim yeridir. 1990 yılı nüfus sayımına göre beldenin nüfusu 17.248 kişi olarak 

belirlenmiştir. Harbiye Akdeniz’e 30 km uzaklıktadır ve 265 m. yüksekliğindedir. 

Mesahası 1582 hektardır. Şenköy’den geçerek Yayladağı’na uzanan E-5 karayolu 

beldenin içinden geçmektedir.  

      Harbiye‘de bulunan büyük su kaynakları, vadi boyunca akar ve Asi Nehri’ne 

karışarak Akdeniz’e dökülür. Harbiye’nin jeopolitik bakımdan önemi turistik bir yer 

olmasındandır. Türkiye-Suriye sınırının Yayladağı noktası güzergâhının üzerinde 

buraya 40 km mesafede oluşu onun turistik önemini artırmaktadır. 
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       Yöre halkının tamamına yakının Nusayri olmasından dolayı yörede gerek 

müzik kültürü olarak gerekse yaşam tarzı olarak Nusayri kültüründen çok 

etkilenmiştir. 

3.4.1.1. Nusayrilik 

        “Hatay bölgesinde yaşayan Nusayriler (Arap Alevileri), diğer etnik gruplara 

göre, daha gizli bir örgütlenmeye sahiptir. Halk arasında “fellah” ve “Arap Uşağı” 

olarak bilinirler. “fellah” Arapça’da çiftçi anlamına gelir. Fellah denilmesinin 

nedeni, bu insanların yüzyıllarca büyük toprak ağalarının yanında ırgat ya da 

yanaşma olarak çalışarak çiftçilik yapmalarıdır. “Arap Uşağı” ifadesi, onların Arap 

etnik kökenlerinin vurgulanması anlamında kullanılır. “Nusayri” kelimesi ise halk 

tarafından bilinmez, sadece bilimsel literatürde kullanılır. Melikoff (1994: 26,34), 

“Nusayri” sözcüğü Suriye’de geleneksel olarak kullanılmaktayken sonradan bu 

sözcüğün yerini  “Allavi” (Alaouite) deyiminin aldığını ve Türkiye’de kullanılan 

“Alevi” sözcüğünün de Suriye’deki Nusayrilere “Alaviler” denmeye başlandıktan 

sonra yaygınlaşmış olabileceğini ileri sürer. Nusayri sözcüğünün kökeniyle ilgili 

olarak Massignon, temelde beş kaynak öne sürer Latince “nazerini” kelimesinin 

bozulmuş şekli, 2) Kufe’deki Naşuraya köyü, 3) Naşrani (Hıristiyan) kelimesi, 4) 

Uydurma Şii şehitlerinden biri olan “Nuşayr” ismi (Hz. Ali’nin oğlu veya azatlısı), 

Nusayriliğin de kurucusu sayılan Muhammed bin Nusayr ismi. Massingnon, 

bunların içinde en güçlü olasılığın son maddedeki gibi Muhammed bin Nusayr ismi 

olduğunu belirttiği halde, Nusayri kelimesi Nusayra Dağı’ndan gelmektedir: “Halife 

Ömer’in Suriye’yi fethi sırasında İslam orduları zor duruma düştüğünde, Ensar’dan 

450 mücahidi aşkın bir Alevi topluluğu yardıma yetişti ve ordu başarılı oldu. Bu 

küçük kuvvete “Nusayra” (küçük yardım) denildi. Cihadın kurallarından biri, 

fethedilen toprakların fetheden orduya verilmesiydi. Nusayra grubunun aldığı 

topraklara Nusayra Dağı denildi. Burası, Hulu Dağı’yla şimdiki Ümraniye bucağının 

bir kısmından oluşuyordu. Sonradan bu ad, Lübnan Dağı’ndan Antakya’ya kadar, 

Alevilerin yaşadığı bütün dağların özel adı oldu. Buraya yerleşen Alevilerin, 

Nusayrilerin ataları olduğu düşünülür. (Türk, 2001: 31) 

        Lübnan, Suriye ve Türkiye’nin güneyinde; Adana, Mersin ve özellikle de 

Hatay’da yaşamakta olan Nusayriler, diğer etnik gruplara göre, daha kapalı ve daha 

gizli bir cemaat örgütlenmesine sahiptirler. Nusayrilik, Batıni ve Alevi öğretilere 
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dayalı olan kendine özgü bir mezheptir. Batıniliğin temel ilkesi olan Batıni-zahiri 

ilişkisi Nusayrilerin bütün inanç dünyalarında etkili olmaktadır. Hz. Ali’nin 

tanrılaştırılması, Hızır inancı ve türbe inancının güçlülüğü, tecelli ve tenasüh, tevil 

ve takkiyye, Hristiyan bayram ve törenlerinden etkilenme ve amcalık10 geleneği, 

Nusayriliğin en belirgin özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır”. (Türk, 2001: 32) 

        Hatay’da yaşayan Nusayrilerin kökenlerinin nereye ait olduğuna dair farklı 

görüşler vardır. Bunlardan birkaç tanesine değinmekte fayda olduğunu 

düşünüyorum.  

        Eski Türk topluluklarının inançlarından izler taşıdığı için, Nusayrilerin Türk 

soyundan geldiklerini savunmaktadır. Antropolog Felix Von Luschan’ın 

araştırmalarına dayanarak, Nusayrilerin Anadolu Alevileri ile aynı etnografik 

özelliklere sahip olduklarını ve kafatası modellerinin “tahtacı” olarak isimlendirilen 

Türkmen Alevileriyle aynı olduğunu söylemektedir. Tankut, Nusayrileri 

Anadolu’nun ilk Türk toplumları arasında gösterir ve kökenlerini Eti Türklerine 

bağlar. Kullandıkları Arapça’da Alpinler’e özgü bir fonemin hakim olmasının, dil 

özellikleri bakımından da Arap olmadıklarına işaret ettiğini belirtir. Hatta Suriye’nin 

yerli halkının Arap olduğu görüşünü de reddeder. (Tankut, 1938: 8-10)  

       “Türkmen; Hatay Alevileri olarak isimlendirdiği Nusayrilerin Türk olduğunu 

ve sadece Arapça konuşmalarının farklı bir etnik kökenden olduklarını kanıtlamak 

için yeterli olmadığını savunur.” Türkmen (1989: 177-219) Ona göre geçmişte 

haksız hücumlara ve iftiralara uğrayan Nusayriler, 1517’de Yavuz Sultan Selim’in 

Hatay’ı işgalinden sonra Arapça konuşmaya başladılar. Asıl dilleri Türkçe’dir. 

Arapçayı Tamamen hazmedemedikleri için Türkçenin tamamen silinememiş izlerini 

içeren noksan bir Arapça ile konuşurlar. Şii bir Türk cemaati olan Hatay Alevileri 

                                                

10 Arap Alevilerinde erkek çocuk  10-14 yaşlarında dini eğitim almak için kendisine tayin edilen bir din öğreticisi’nden dini 

eğitim alır ve bu süre yaklaşık 1 ay sürer, bu eğitimi verin kişiye “amca” denilir. “amcalık”, en geniş anlamda bir 

“kültürlenme” örneği olarak sürdürülmekte, dini ve toplumsal bilginin genç erkeklere aktarılması biçiminde işlev 

göstermektedir. Bununla bağlantılı olarak geleneklerin ve inançların genç kuşaktan erkeklere aktarılmasını sağlayan 

“amcalık”, bir tür “yola gidiş ritüeli” olarak kabul edilir. Amcalık geleneği, ergenlik çağına gelen anne ve babası Nusayri olan 

erkek çocuklara, önceden belirlenen amca veya şeyh yanında bir süre kalarak dinsel geleneklerin, özelliklede Batıni öğretilerin 

aktarılması anlamına gelir. Kadınların hiçbir dini sorumluluğu ve zorunluluğu yoktur. Kadınlara dini bilgiler aktarılmaz. 

Çünkü kadın, evlenince yabancı erkeklerle yaşayacağı için sırları açığa vurabilir. Dini eğitimini amca ile başarılı bir şekilde 

bitiren genç için ailesi tarafından Teğlim denilen bir eğlence düzenlenir.  
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ile Hatay’ın Sünni Türkleri arasında çok önemli bir fark yoktur. Onların arasındaki 

en önemli farklılık, Şiilerin Ali’yi ifrad (aşırılık) derecesinde sevmeleridir. Ayrıca 

Nusayriler, eski Türk inançlarını da yaşatırlar. Örneğin, Nusayrilerdeki güneşin 

kutsallığı inancı, eski Türklerden yani Şamanizm’den gelmektedir”. (Türk, 2005: 

72) 

       Nusayrilerin Arap etnik kökenine sahip olduklarını savunmaktadırlar. 

Dillerini Suriye’deki Gebel ve Ansariye bağlı Süryani\Lübnan Arapça lehçesi olarak 

niteleyen Andrews, Nusayrilerin dini bilgi bakımından Türkiye’de yaşayan öteki 

Alevi gruplardan daha yayılmış oldukları inancındadır. İbrahim Paşa zamanında, 

bugün Suriye ve Ürdün’e ait olan topraklardan gelip, yeni yerleşim bölgeleri 

kurmuşlardır. Aynı dil ve din kategorisinde bir alt grup oluşturmuşlardır. (Andrews, 

1992: 214-218)  

       Hatay’da yaşayan ve Nusayrilik hakkında yazan Nusayri din adamları ve 

Nusayri önde gelenleri, kendilerini Arap Alevisi olarak tanımlamaktadır Türk (2005: 

36) Nusayrilerin etnik kökenini İslam öncesine kadar indirmekte ve Gassanoğulları, 

Tenühiler, Fenikeliler, Kahtunoğulları, Meharızeler, Muradiler, Adnamilerden 

Rabiaoğulları ve Çerkezler ile Türklerin bir bölümüne dayandırmaktadır. Nusayrilik 

hakkında çalışan Karasu’ya göre (2003: 8), Akdeniz Bölgesi’nin en eski sakinleri 

olan Nusayriler Lübnan, Suriye ve Türkiye’de yaşamakta; aynı dili konuşmakta ve 

aynı inancı paylaşmaktadırlar, Arap etnik kökenlidirler. Türkiye’de yaşayan 

Nusayrilerin Eti Türk’ü olduğu ve Suriye’dekilerden farklı bir yapıda oldukları 

savlarının tümü dayanaksızdır. Nusayrileri Arap Alevileri olarak isimlendiren 

Uluçay (2003: 11) da onların Arap etnik kökenli olduklarını vurgulamaktadır. Ona 

göre: “Türkiye ve başka ülkelerde yaşayan Nusayriler arasında dini inanç 

bakımından hiçbir fark yoktur. Sonuçta Nusayriler; farklı siyasal sistemleri olan, 

gelişmişlik düzeyleri ve idealleri farklı olan, fakat halkın Müslüman olduğu 

devletlerin vatandaşlarıdır.” (Türk, 2005: 20) 

       “Bu konuda üzerinde durulması gereken asıl nokta, Nusayri halkının 

kendilerini nasıl tanımladıkları gerçeğidir. Nusayri halkının büyük bir çoğunluğu da 

kendilerini tanımlarken öncelikle Alevi olduklarını ve Arap kökenli olduklarını 

kabul etmektedir. Sadece siyasi donanımlı bazı Nusayri aydınları, “Nusayri” 

kelimesinin kendilerini tanımlamadığını, kendilerine “Alevi” denmesinin daha 
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doğru olduğunu ve etnik kökenlerinin Eti Türklerine dayandığını belirtmektedir”. 

(Türk, 2005: 25) 

       Nusayriler ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu din 

üzerine olmuştur. Nusayrilerin müzik kültürü hakkında yapılan elle tutulur bir 

araştırma bulunmamaktadır. 1946 yılında yapılan derleme çalışmaları esnasında 

Harbiye (Nusayrilerin yaşadığı bölge)’den geçilerek gidilen Şenköy’de derleme 

yapılmasına rağmen bu bölgede hiçbir derleme çalışması yapılmamıştır. Bunun en 

büyük nedeninin; Nusayrilerin büyük çoğunluğunun o dönemde Arapça konuşmaları 

ve halk ezgilerinin de Arapça olarak söylemeleri olduğunu düşünmekteyiz.    

             Mehmet İstanbullu dedesi Şehy Hasan Ecrud’un el yazması divanında yer 

alan Nusayrilere verilen adları ve onlarla ilgili bir anekdot’u şöyle anlatmaktadır. 

       “Hatayla ilgili araştırmalar yaparken, dedemiz Şeyh Ali İstanbullu’ya ait 

Arapça el yazması “Divan Elistanbuli” ismini taşıyan iki yüz yıllık kitap elime geçti. 

Dedemizin el yazısı olan bu divanı bulduğum zaman kendimi çok mutlu hissettim. 

Bu kitapta Şehy Hasan Ecrud’a ait şiirler çok ilginçtir. Hele, bir şiir vardır ki bu 

şiirin imkanlarım dahilinde Türkçe’ye çevirmeye çalıştım. Şeyh Hasan Ecrud, 

şiirinin başında, yaşamın zorluklarından, çektiği açılardan söz etmektedir. 

        Şehy Hasan Ecrud sözlerinde şöyle diyor: “Günün birinde Alevilerin ileri 

gelen şeyhlerinden birkaç kişi yanıma geldi kendi aramızda yaptığımız sohbet 

esnasında bana dediler ki, sen bizim şeyhimizin oğlusun, eğer istediklerimizi 

yaparsan liderlik ve şeyhliğini kanıtlamış olursun. Sizden istediğimiz şu bizim 

halimizi görürmenizdir, bize yapılan zulüm ve hareketler meydandadır.  

        Şehy Hasan Ecrud, şiirin 19. satırlarında: “beni felhen benim yanıma gelerek 

benim ne yapmam gerektiğini ilettiler. Onların bana sundukları öneri o kadar kötü 

bir şeydi ki…” diyerek sözlerine şöyle devam ediyor; “ilk olarak yanıma gelen min 

evled filhaha….” (oranın filh lerinden) idi…” diyor ve daha sonra birkaç isim 

sayıyor. Bu filhaha ve filh kelimelerinin üzerinde durmak istiyorum: şairimiz Şeyh 

Hasan Ecrud’un bu sözcükleri kullanmaktaki amacı neydi? Bu sözler, Şeyh Hasan 

Ecrud’un okula gidip tahsil görmediğinin bir göstergesidir. Bu enteresan deyim ve 

sözcükler, Arapça’nın o zamanın halk dilinde alışkanlıklarından doğan bir söyleyiş 

biçimidir. O zamanlarda bozuk Arapça konuşuluyordu ve her biri, dilinin döndüğü 
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şekilde konuşmaktaydı. Şairimiz de o zamanın halkının konuştukları dile göre 

yazmış olsa gerek. Burada filh sözcüğünü fellah anlamında kullanmak istemiş. Fakat 

bu sözcüğün o anlamda hiçbir ilgisi olmayan bir anlama büründürüyor. Fellah 

sözcüğü çiftçi anlamında Arapça bir sözcüktür. Bundan anlaşılıyor ki, aleviler 

yüzlerce yıl önce tarım işleriyle uğraştıkları için fellah ismini almışlardır. Bu isim 

zamanla kötü bir simge haline gelmiş ve daha sonra horlama amaçlı kullanılmıştır. 

Bu şiirden anlaşılıyor ki, fellah ismi önce Suriye’nin Lazkiye yörelerinde meydana 

gelmiş daha sonra, Hatay, Adana ve Mersin’e intikal etmiştir. Fellah kelimesi en çok 

Adana ve Mersin yöresinde yaygındır.  

       Şarkılarda geçen birkaç kelime şöyle; 1- “git” kelimesine “ruh” diyorlar, 

halbuki “git” kelimesinin Arapçası “izheb” tir. 2- “anlamadım” sözcüğünün 

karşılığına “mefhımt” diyorlar, hâlbuki bu sözcüğün arapçası şöyledir: “inneni lem 

efhem zelika.” Hatay, Adana ve Mersin yörelerinde Arap kökenli aleviler, bu 

günlerde konuşulan Arapça kelimelerin çoğunu kırık bir şekilde telaffuz ediyorlar. 

Şairimiz Şehy Hasan Ecrud’un şiirinde kullanmış olduğu filh, fellah, beli-filh 

sözcükleri kendisinin yaşadığı dönemdeki sosyal durum hakkında fikir edinmemizi 

sağlıyor. O zaman konuşulan şive, aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen, 

zamanımızda da aynı şekilde devam etmektedir” (İstanbullu, 2004: 48) 
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4. ŞENKÖY VE HARBİYE MÜZİK KÜLTÜRÜ 

4.1. Ankara Devlet Konservatuarı Derleme Çalışmaları 

        “Hatay Türkiye’ye katıldıktan sonra Türkülere yönelik ilk derleme ve kayıt 

çalışması 1946 yılında yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı adına folklor araştırmaları 

yapmak üzere görevlendirilen ve Halil Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısözen ve 

teknisyen Rıza Yetişen’den oluşan bir heyet 25 Temmuz 1946 günü Antakya’ya 

geldi, halkevinde çalışmalara başladı”. İpek (2003: 17) Sayın İpek’in kitabında 

derleme çalışmaları bu şekilde anlatılmış olmasına karşın yaptığımız araştırmalar 

sonucunda elde ettiğimiz derleme fişleri11 incelendiği zaman bu derlemelere katılan: 

Müzisyen Muzaffer Sarızözen, Edebiyatçı Halil Bedii Yönetken ve Teknisyen Rıza 

Yetişen’in M.E.B. adına değil Ankara Devlet Konservatuarı adına derleme 

çalışmalarına katıldıkları yani derleme çalışmalarını bu kurum adına yaptıklarını 

tespit etmekteyiz. 146 farklı ezgi derlendiği belirtilmesine rağmen elimizde 

repertuarı girmiş sadece 23 Türkü bulunmaktadır12. 

        Antakya’da XX. yy. da kurum olarak ilk müzik çalışması Gençspor 

bünyesinde başlamış; Gençspor bandosu dışında Antakya ve çevresindeki ilk müzik 

çalışması ise 1930’lu yıllarda Müzik Kulüp tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk 

derleme ve müzik çalışmaları Sıtkı Nakib tarafından başlatılmıştır. 1937 yılında 

İstanbul’da bulunan Hataylılardan Necmettin Melek, Necmettin Katip ve Osman 

Zeki Bilgin, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi Tasnif ve Tespit 

Heyeti’nden Doktor Suphi ve Mesut Cemil Beyler huzurunda çeşitli özelliklerde iki 

türkü, bör dağ havası ve bir depki okumuşlar ve bunlar notaya alınmış; ilk 

değerlendirmeler o heyet tarafından yapılmıştır. A. Faik Türkmen’in kitabında bu 

                                                

11 Derleme fişleri Ek:D’de sunulmuştur. 

12 Bu türkülerin notaları Ek:C’de sunulmuştur. 
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türkülerden Cilli Dağ Havası (Cilli Dağları), Karanfil türküsü ve Meşeli Dağlar 

türkülerinin notaları yayımlanmıştır.  

       1938 yılında Hatay Türkiye’ye katıldıktan sonra Halkevi bünyesinde 

oluşturulan faaliyet kolları arasında müzik çalışmalarına da yer verildi.  

       “Hatay Türkiye’ye katıldıktan sonra türkülere yönelik ilk derleme ve kayıt 

çalışması 1946 yılında yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı adına folklor araştırmaları 

yapmak üzere görevlendirilen ve Halil Bedii Yönetken, Muzaffer Sarısözen ve 

teknisyen Rıza Yetişen’den oluşan bir heyet 25 Temmuz 1946 günü Antakya’ya 

geldi, Halkevinde çalışmalara başladı. Bazı şahıslarla görüşen heyet, ilçe, bucak ve 

köylerde yerli halkın söylediği türküleri oyun havalarını ve saz eserlerini en güzel 

söyleyen kişilerin sesinden plağa almak üzere bir çalışma programı yaptı”. (Atayolu, 

1946) 

       “Hatay’da iki hafta kalan heyet son derlemesini 08.08.1946 günü Kırıkhan’a 

bağlı Delibekirli köyündeki Kul Mehmet’ten yaptıktan sonra 10 Ağustos 1946 

yılında çalışmalarını tamamlayarak Antakya’dan ayrıldı. İçel, Antalya ve Hatay’ı 

kapsayan bu gezi 10. derleme gezisiydi. Bu gezide derlenen 285 ezgiden 146’sı 

Hatay’a aitti. Ne yazık ki şu anda repertuarda Hatay’a ait on dokuz tane türkü 

bulunmaktadır. Bu çalışma, türküler için adeta bir kurtarma ve koruma görevi 

görmüştür. Derlenen türküler ilk olarak Ekim 1946 yılında Ankara radyosunda 

söylenmeye başladı. İkinci program 23 Ekim 1946 Çarşamba gecesi yapıldı. Bu 

programda Hatay Türkiye’ye “Tütüncüden Tütün Aldım Yüz Dirhem” ve “Al 

Mendili Mendili (Şenköy türküsüdür) türküleri ile tanıtılmıştır. (Atayolu, 

21.10.1946) Hatay’da ilk Türk halk müziği konseri ise 1951 yılında gerçekleşti ve 

halk türkülerini T.R.T. sanatçısı Hacer Buluş, ses ve saz sanatçılarından oluşan 

kadrosuyla 10 Kasım 1951 günü Kırıkhan’a geldi; burada 20 ve 21 Kasım 

günlerinde iki konser verdi”. (Hatay postası, 1951) 

4.1.1. Şenköy’de Yapılan Derleme Çalışmaları     

         1946 yılında Muzaffer Sarısözen önderliğinde bir ekip Hatay’a gelerek 

derleme çalışmaları yapmıştır. Bu ekip, Antakya merkez, İskenderun ve Şenköy’de 

derleme çalışmaları yapmıştır. Bölgede çok fazla yerleşim yeri olmasına karşın 

neden sadece bu bölgelerde derleme çalışmaları yapıldığı anlaşılamamıştır. 
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Şenköy’ün tercih edilmesinin en büyük nedenlerden biri Türkmen köyü olması ve 

özellikle de köklü bir müzik kültürünü içinde barındıran bir yerleşim bölgesi 

olmasıdır diye tahmin etmekteyiz. Aynı zamanda 1946 yılında Hatay ili Türk Halk 

Oyunları yarışmalarında Şenköy Halk Oyunları Ekibi birinci olmuştur. Aşağıdaki 

resimde görülen kişiler İsmet İnönü’nün isteği üzerine Muzaffer Sarısözen aracılığı 

ile Ankara’ya davet edilmiş ve bu ekip Ankara’ya gitmiştir. Daha sonra ekipten 3 

kişi Ankara’da misafir edilmiş ve söyledikleri Şenköy türküleri banda alınmış ve 

bunlara maaş verilmiştir. Bir süre sonra memleketlerine gönderilmişler. Fakat daha 

sonra yeniden davet edildiklerinde şartların uygun olmaması nedeniyle 

gidememişlerdir.  Yarışmada birinci olan halk oyunları ekibinin resmi şekil 4.2’de 

sunulmuştur. Şenköyde halen bir halkoyunları ekibi bulunmakta ve ulusal 

yarışmalarda çeşitli başarılar almaktadır. Şekil 4.1’de Ekibin 2001 yılında 

Ankara’da katıldığı yarışma esnasında Atatürk’ün kabrini ziyareti sunulmuştur. 

 

Şekil 4.1. Şenköy halkoyunları ekibi 2001 yılında Ankara’da Anıtkabirde. 



 37

 

Şekil 4.2. 1946 Yılında Şenköy’den Ankara’ya Derleme için götürülen ekip 

 (Şenköy Hürriyet Mahallesi muhtarlık arşivi ) 

         1946 yılında halk oyunları yarışmalarında Hatay Bölge birincisi olan Şenköy 

ekibi Ankara’da yukarıdaki resmi çektirmiştir. 

 a) Ayakta soldan sağa doğru şu şekilde sıralanmaktadır.  

1- Mustafa Aldıç (halk oyunları ekibinde ve türkü okuyucu) 

2- Ahmet Temiz (Düdük ve Argon çalabiliyor) 

3- Mustafa Karataş (Asfar, düğün yöneten çavuş) 

4- Mehmet Yakşi  

5- İsmi öğrenilemedi 

6- Bekir Yaylacı 

7- Nuri Yaylacı 

8- Bekir Rüstem Ağa (Güreş Hakemi ve yetiştiricisi, köy ağalarından) 

b) Oturanlar soldan sağa doğru 

1- Mahmut Çolak “lakabı-kemle”(yara kabuğu) Davul çalar 

2- Hanifi Çavuş (Argun çalar) 

3- Mehmet Aldıç “lakabı-zarur”(alıç ağacı)bütün nefesli sazları çalar 

4- Yusuf Gökçen (Ankara’ya davet esnasında Ankara’da askerliğini yapmakta 

özel izin ile gösterilerde ekibine katıldı. 
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5- Ali Gündüz (Ali İzzet Ağa) 

6- Galip Ağa (Aldıç) 

        Yukarı da adı geçenlerden Mustafa Aldıç, Hanifi Çavuş ve Ahmet Temiz 

yaklaşık bir yıl Ankara’da misafir sanatçı sıfatı ile çalışmışlardır. Mustafa Aldıç 

Şenköy’e iş nedeni ile dönmek zorunda kalmış ve daha sonra Ankara’ya tekrar 

çağırılmıştır. Ankara’da T.R.T. çalışanları ondan “2 teneke zeytinyağı” 

istemişlerdir. Mustafa köye geldiği zaman babasına bu isteği iletir. Babası çok inatçı 

olduğu için ve oğlunun Ankara’ya gitmesini istemediği için zeytinyağı vermeyi 

reddeder. Mustafa uzun süre babasına küser ve köye uğramaz. Mustafa’nın eşi ve 

çocuklarına babası sahip çıkar. (Aldıç, kişisel görüşme 2006) Bu derleme 

çalışmaları sonucunda T.R.T repertuarına giren Şenköy Türkülerinin notaları 

aşağıda verilmiştir. 

        Şenköy’de yapılan derleme çalışması 1945 yılında Şenköy’e gelen Muzaffer 

Sarısözen ve arkadaşları ile başlamıştır. Köye gelen ekibi o yıllarda köyün ağası 

olan Mahmut Kurtçu ağırlamış ve misafir etmiştir. O yıl köyde derleme 

yapılmamıştır. Daha sonra Sayın İsmet İnönü’nün Muzaffer Sarısözen’e emri ile o 

yıl Halk Oyunları yarışmasında birinci olan Şenköy Halk oyunları ekibinin 

Ankara’ya davet edilmesi ile Sayın Muzaffer Sarısözen tarafından Ankara’da 

yapılmıştır.(Aldıç, Kişisel görüşme 2006) Yapılan bu derleme sonucunda repertuara 

giren eserlerinden “Al Mendili” şekil 4.3’de, “Hey Güzel Han” 4.4’de,  “Eli Elime 

Değdi” şekil 4.5’de sunulmuştur. 
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Şekil 4.3. “Al Mendili” Türküsü’nün T.R.T. arşiv notası. 
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Şekil 4.4. ‘Hey Güzel Han” Türküsü’nün T.R.T. arşiv notası. 
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Şekil 4.5. “Eli Elime Değdi” Türküsü’nün arşiv notası. 
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4.1.2. Şenköy’de Derlediğimiz Halk Ezgileri 

        Yaptığımız derleme çalışmalarında elde ettiğimiz halk ezgilerinin notaları 

aşağıda sunulmuştur. Derlediğimiz halk ezgilerinden “Derelerde Yarpuz13 Gibi” 

türküsü erkek kına gecesinde ve akşam oturmalarında erkekler tarafından oynanan 

bir orta oyunundan sonra söylenen bir türküdür. Oyun şu şekildedir; iki erkek kadın 

kılığına girerek başka bir erkeğin eşleri gibi koluna girerler. Kolundakileri eşleri 

olduğunu düşünen erkek bir süre yürür ve yürürken bu türküyü okumaya başlar. 

Türkü bittikten sonra kızların her biri bir tarafa dağılırlar, adam tekrar kızları bulup 

getirir ve yürümeye başlarlar aynı türkünün ikinci kıtasını okumaya başlarlar bütün 

kıtalar bittikten sonra  adam kollarındakilerin erkek olduklarını fark eder ve onları 

kovalamaya başlar ve oyun sonra ermiş olur.. (Bırakçın, kişisel görüşme 2006) 

Ezginin notası şekil 4.8.’de sunulmuştur.  

       Şebeler halk ezgisi bu türküden sonra söylenen hareketli bir eserdir. 

Genellikle erkek kına gecesinde söylenmesine karşın bazı zamanlarda bayanlar 

tarafından da söylenmektedir. Ezginin notası şekil 4.9’de sunulmuştur. “Eli Elime 

Değdi” türküsü yöredeki en eski kına türküsüdür. Hem erkek hem de kadın 

kınalarının vazgeçilmez ezgisidir. Ezginin notası şekil 4.10.’de sunulmuştur. “Esmer 

kızlar” halk ezgisi yörede kına gecelerinde okunan ezgilerden bir örnektir. 

Günümüzde okunmadığı için ne yazık ki tek kıtasına ulaşabildik.  Ezginin notası 

sekil 4.11’de sunulmuştur.  

       “Yüzüm Kalmaz” halk ezgisi kadın kına gecelerinde söylenen bir ezgidir. 

Kadın türkü okuyucu (çavuş) tarafından köylü kadınları coşturmak amacıyla 

söylenilir. Ezginin notası şekil 4.12.’de sunulmuştur. “Ya Bu’l Eyye” halk ezgisi 

kadın kına gecelerinde söylenen bir ezgidir. Diğer ezgilere göre farklı bir özellik 

taşımaktadır. Eser Türkçe sözlerden oluşmasına karşın nakarat bölümü Arapça dır. 

Bunun nedenini de hemen yakınlarda bulunan Nusayri bölgesi olan Harbiye’den 

esinlenildiğini düşünmekteyiz. Eserin notası şekil 4.9.’da sunulmuştur. 

                                                

13 Ballıbabagillerden, çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda, nane türünden, kısa saplı, az veya çok tüylü, güzel kokulu 

bir bitki (Mentha pulegium). 
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       Şenköy ve çevresinden derlediğimi uzun hava örnekleri de vardır.  “Ne Kara 

Günlerde Doğurmuş Anam” halk ezgisinin notası şekil 4.14’de,  “Ağlayıp Gülenim 

Yok” halk ezgisinin notası şekil 4.15’de, “Bülbül Ne Gezersin” halk ezgisinin notası 

şekil 4.16’de sunulmuştur.       

 

Şekil 4.6. Ahmet Zühniye Bırakçın derleme çalışmamız esnasında. 

 

Şekil 4.7. Ahmet Bırakçın Şenköy Halkoyunları ekibinde ekip başı. 
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YÖRESİ  DERELERDE YARPUZ GİBİ DERLEYEN 
Şenköy       Resul BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI      DERLEME TARİHİ 
Ahmet BIRAKÇIN      2006 
 

 
 
 
 Birisine aldık hedik   Birisi sağımda yatar 
 Ötekine alırık dedik   Birisi kalk deyi dürter 
 İki avrat aldık ne bok yedik  Yarab ikisinin birden ölümünü göster 
 Şaştım kaldım iki avradın elinden Şaştım kaldım iki avradın elinden 
 
 

Şekil 4.8. “Derelerde Yarpuz Gibi” Halk Ezgisi’nin notası  
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ŞEBELER 
 

YÖRESİ DERLEYEN 
ŞENKÖY RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AHMET BIRAKÇIN 2006 
 

Suya gider su destisi doldurur Anan duyar baban beni öldürür 
Eve gelir gül benzini soldurur Bülbül dağdan ben yardan ayrılmam 
        Nakarat: Ah şebeler Şebeler 
                       Şebelerde üç güzel var nerdeler  

Şekil 4.9. “Şebeler” Halk Ezgisi’nin notası. 
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ELİ ELİME DEĞDİ 
 

YÖRESİ DERLEYEN 
ŞENKÖY RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AHMET BIRAKÇIN 2006 

 

 
 
Çay başında üç güzel de  Bağa girdim üzüme de 
Çayın etrafın gezer Çubuk değdi gözüme 
Elinde bir gonca gül de  Çubuk seni keserim de 
Kendi gülünden güzel Yar göründü gözüme 
 
Nakarat: Eli elime değdi de  hem ben yandım hem kendi 
               Bize kimse karışamaz arkamız Şıh efendi 

 
Eser T.R.T repertuarında 1015 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

 
Şekil 4.10. “Eli Elime Değdi” Halk Ezgisi’nin notası.  
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ESMER KIZLAR 
YÖRESİ       DERLEYEN 
Şenköy       Resul Bağı 
KİMDEN ALINDIĞI                         KİMDEN ALINDIĞI 
Ahmet Arı (kasetten)      2006 
 

 
Şekil 4.11. “Esmer Kızlar” Halk Ezgisi’nin notası. 
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YÜZÜM KALMAZ 
YÖRESİ DERLEYEN 
ŞENKÖY RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AYŞE BIRAKÇIN 2006 
 
 

 
 

Dediler yarin gelmiş  Güzellerin gelini 
Of anam babam gardaşım Of anam babam gardaşım 
Ganat verdim uçmaya  Dünya senin değimli 
Nakarat: Yaşasın bu gadalar  
               Of anam babam gardaşım 
               Yaşasın o güzeller  

Şekil 4.12. “Yüzüm Kalmaz” Halk Ezgisi’nin notası. 
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YA BU’L EYYE 
YÖRESİ DERLEYEN 
ŞENKÖY RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AYŞE BIRAKÇIN 2006 
 

 
 
 
Gülmedim gülmedim  Yel vurur yel vurur 
Gece çöktü gelmedin Rüzgar seni savurur 
Nakarat: Ya bu’l eyye ya bu’l eyye 
               Harda lose gül meyye  

Şekil 4.13. “Ya Bu’l Eyye” Halk Ezgisi’nin notası. 
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NE KARA GÜNLERDE DOĞURMUŞ ANAM 

YÖRESİ DERLEYEN 
ŞENKÖY RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AHMET BIRAKÇIN 2006 
 

 
 
 
 
Ne kara günlerde doğurmuş anam Elimde kalmadı kime yalvaram 
Kırmızı kanı da nasıl kurumuş bilemem Kendim küçük amma başım belada 
Anam ağlamaz ah Annem ağlamaz kara bağlama 
 
Ne kara günlerde geldim dünyaya 
Küçük yaşta girdi başım belaya 
Anam ağlamaz ah 
 
  

Şekil 4.14. “Ne Kara Günlerde Doğurmuş Anam” Halk Ezgisi’nin notası. 
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AĞLAYIP GÜLENİM YOK 
YÖRESİ DERLEYEN 
ŞENKÖY RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AHMET BIRAKÇIN 2006 
 
 

 
 
Kaşların karalıdır 
Gözlerin belalıdır 
Bu dünyada gön görüp murad almadım 
Valla kardaş ciğerim yaralıdır 
Yörü canım yörü hanım 
Yeter artık salınma ah öldürdün beni   

Şekil 4.15. “Ağlayıp Gülenim Yok” Halk Ezgisi’nin notası. 
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BÜLBÜL NE GEZERSİN 
YÖRESİ DERLEYEN 
ŞENKÖY RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
ZÜHNİYE  BIRAKÇIN 2006 
 
 

 
 
Bizim elin koyunları kuzular 
Orta yerde anam yarelerim sızılar 
Gurbet elde olan sılayı özler 
Gitme gardaş gitme gavurdur 
  

Şekil 4. 16. “Bülbül Ne Gezersin” Halk Ezgisi’nin notası. 
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4.2. Harbiye’de Müzik Kültürü 

        Türk halk müziğinde ezgilerin ve Türkülerin değişik kültürlerden etkilenmiş 

olması hemen hemen her bölgede görülen bir gerçektir. Harbiye yöresindeki ezgi 

karakterinde, Arap kültürü ve Arap müziği etkisi görülmektedir. Yöredeki oturak 

alemleri ve düğünleri, çoğunluğu Arapça sözleri olan ve o yöreye ait ezgiler içeren 

halk ezgileri ile gerçekleştirilir.  Harbiye ve çevresindeki Nusayri vatandaşların 

yaşadığı belde halkı düğünlerde “arci halayı” denen Suriye’nin Laskiye şehri 

kökenli bir oyun oynamakta ve bu oyunda Arapça şarkı söylemektedirler. 

       Suriye illeri ile ticaret ve ulaşımın rahat olması müzik kültürünü de önemli 

derecede etkilemektedir. Özellikle halen sürmekte olan kız alıp verme ve ortak 

düğün geleneği kültür alış verişinin devam etmesini sağlamaktadır. 

4.2.1. Müzik Formları 

4.2.1.1. El-Mevvâl, Micena ve Ataba 

        El-mevvâl; Mevvâl doğaçlama bir müzik türüdür. Eski bir halk sanatı olarak 

anlayacağımız mevvâl, müzik formu olarak eski tarihlere dayanmaktadır. Mevvâl 

nazım şeklinin özellikleri şöyledir: Tekli Mevvâl sırasıyla 3’er, 5’er ve 7’şer dizeden 

(mısra) oluşan üç bentten14 oluşmaktadır. Çift olanlar ise 4’lü, 6’lı, 8’li mısradan 

oluşan 3 bentten meydana gelmektedir. Aynı nazım şekli ile mevval’lerin bent 

sayıları bir kıtadan daha fazla olabilir.  

       Kafiyeler: kafiyeler tekli kafiyenin monotonluğunu kırmak için çeşitlenebilir. 

Farklı kafiyeler kullanılabilir. Kafiye bir kıtanın içinde çeşitlenebileceği gibi aynı 

kafiyenin her kıtanın içinde çeşitlenebileceği gibi aynı kafiyenin her kıtanın sonunda 

tekrar edilebilir, kıtaların sonundaki kafiye birinci kıtanın son mısrasının kafiyesi ile 

uyumlu olabildiği gibi farklı da olabilir. Şiirsel bakımdan mevvâl halk diliyle (el-

‘ammiye) konuşulan dille söylenen bir müziktir. Halk tarafından konuşulan lehçe 

kullanılır. Bunun içinde terimleri meseller (atasözü ve deyimler), hikmetli sözler 

                                                

14 Bent: 3 ve daha fazla dizeden oluşan nazım birimidir. 
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(vecizeler), özdeyişler bulunur. Çeşitli söz sanatları kullanılır. Cinas, tıbak, ve 

tevriye gibi güçlü edebi imgeler bulunur.  

        Mevvâl ezgisi: Solo (tek kişi tarafından okunan) söylenen serbest(zaman ve 

ritimle bağlı olmayan) bir müzik türüdür. Şarkıcı(okuyucu) müziğe belirli bir müzik 

makamıyla başlasa da kendisi eseri farklı makamlara geçiş ustalıkları yapabilir. 

Fakat mevvâllar da ast olan doğaçlama yada ezgisel doğaçlama olduğu için mevval 

çeşitli makamlarda da okunabilir ve söylenişi her defasında aynı makamla 

söylenmeyi gerektirmez. Mevvâl konuları: konular çeşitlidir. Gazel, itab, medih 

(övgü), zikreyat (anma), ve halk hikâyeleri.  

        El-leyâli: mevvâl’in bir türüdür. Sadece “yâ leyl” ya da “yâ ayn” sözleri ile 

söylenilir. Buradaki amaç sözlü şarkı söylemek değildir. Asıl hedef coşturmaktır 

(tarb). Doğaçlama bir gösteridir, şarkıcının anlık (irticalen) yaptığı bir gösteridir. 

Sesinin ve ezgiyi duyuşunun olanaklarını makamlar hakkındaki bilgisini sergiler 

makamlar arasında yaptığı geçişlerdeki ve asıl makama dönmek için yaptığı 

hünerleri sergilemesini ve bilgisini sağlar. Le yâli müziği(tekniği) bir ara nağmeye 

geçiş olabileceği gibi bir şarkının içinde serbest(bağımsız) bir bölümde olabilir.  

       Mevvâl türünün gelişimi: 19. yy.’dan beri aranağmelere bu nağmenin 

söyleneceği makama konsantre (odaklanabilmek) için mevvâl müziği ile başlamak 

gelenek olmuştur. Bu konuda öne çıkanlar Abdo el-hamuki ile Salih Abdülhay öne 

çıkanlardandır. XX. yy başlarında mevvâl sanatında bazı gelişmeler oldu ve 

mevvâl’in farklı formları ortaya çıktı. Ritimli mevvâller gibi, örneğin; doğaçlama ve 

doğaçlama olmayan türler de ortaya çıkmıştır. Muhammed Abdul Vahab 

bestelenmiş mevvâller ortaya koymuştur. Mevvâlleri her defasında aynı usulle 

(yöntemle) söylenen belirli bir ezgiye bağladı. Aynı şekilde El-Kassabci ve El-Şeyh 

Zekeriya’da aynı yolla besteler yaptılar. Böylelikle anlık yaratma 

yetenekleri(doğaçlama) olmayan şarkıcıların mevvâlları icrası için bir yöntem var 

ettiler.  

        Şarkı Mavvâlleri: bu serbest şarkı formunda bestelenmiş şarkılara ait şarkı 

ezgilerinin bir parçası ya da bölümüdür. Besteciler çoğu zaman şarkının bölümüdür. 

Besteciler çoğu zaman şarkının ezgisi içinde özgür serbest parçalar olarak şarkıların 

dokusuna sokmaya çalışmışlardır.  
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       Dramatik Mevvâl: bestekârlar bu mevvâl’e yeni bir rol yükleyerek dramatik 

tavırları ve psikolojik durumları anlatmak için filmlerde kullanmışlardır. En ünlü 

XX. yy mevvâl bestekârlarından Muhammed Abdul Vahab, Muhammed el-Kassab, 

Zekeriya Ahmed. En ünlü mevvâl okuyucuları da; Salih Abdülhay, Muhammed 

Abdul Muttalib, Muhammed el-Azbi. El-mevâliyâ: Bir şiir türü. Şarkı halinde 

söylenir, şiirdeki her sesin sonunda “ya mevâliyâ diye eendilere seslenirdi 

söyleyenler (Mevla kelimesinin çoğulu olarak ç.n.) halk buna mevvâl der, çoğulu 

mevâvil’dir. (el-müncid, Darü’l-Maşrık, Beyrût.) (www.zamanalwals.net-

www.arab-music.tripod.com 2007) 

        El-Mevvâl; gazel formuna benzeyen bir tür serbest ritimli ezgi, kelime 

kökeni Mivvel’dir. Uyakları aaa bbba şeklinde ve 3+4’lük hece ölçüsü ile yazılır. İki 

bölümden oluşan El-Mevvâl’de cinaslı uyak kullanılmıştır. Halk arasında zamanla 

pratik söyleyişle mevvâl’e dönüşmüştür. Oturak alemlerinde ilk olarak okunan 

eserdir. Genellikle bir konu üzerine yakılır. Bir kompozisyon anlatır gibi giriş, 

gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Mevvâl okuyucusu, mevvâl’e başlamadan 

önce mevvâl’in konusunu anlatır ve ardından mevvâl’i okumaya başlar. Her bend’in 

başında bende girişi belirtmek için  “ya leyli” haykırma ünlemi kullanılır. Şekil 

4.17’deki beyit bütün micena’larda giriş ezgisi olarak okunur. 

 

Şekil: 4.17. “Micena” Ezgisi’nin Notası. 
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Alla maahum Vin merahu hebebina 

(sevdiklerimiz nereye giderlerse Allah onlarla beraberdir.) 

Oturak alemlerinde mevvâl okunduktan sonra micena öncesi veya sonrasında  

“ehlen ve sehlen şerrefuna hebabina” 

(sevdiklerimiz, dostlarımız  hoş gelmişler bize şeref verdiler) 

“nehna lukum ventu lina ya ahbebine  

(biz sizin sizde bizimsiniz sevgili dostlarım) 

bölümleri okunur ve misafirlere geldikleri için ne kadar mutlu olunduğu anlatılmaya 

çalışılır.        

       Mevvâl’in arkasından, micena okunmaya başlanır. Micena’nın adı ile ilgili halk 

arasıda anlatılan bir hikayeye göre; “Eski zamanlarda yakto bölgesinde birbirini 

seven iki genç barmış. Fakat kızın ailesi gençlerin evlenmesine karşı olduğu için, 

kızlarını diğer köyden başka bir gençle evlendirmişler. Düğün günü karşı köyden 

gelen düğün alayı kızı alıp kız evinden çıktıktan sonra, kızı isteyip de alamayan ilk 

sevgilisini meycana15 ile buğday döverken görürler bu durum herkesi çok etkiler ve 

delikanlının haline üzülen düğün alayı “meycana, meycana” diye hüzünlü bir ezgi 

söylemeye başlarlar. O gün bu gündür söylenen ezgi zamanla söylene söylene 

“micene” ye dönüşmüştür. (Büyükaşık, S, kişisel göreşme 2006) 

       Micena serbest ritimli resitatif16 olarak okunur. Yedi beyitten oluşur. aaa 

aaab kafiye düzeni ile yazılır. Aşağıda bir micena örneği sunulmuştur17; 

Minyom fırkek meşıft saade nhar 

 Lahzek hayani şelhillin beneytun nhar  

Ya ayn subbi ala budill habibi nhar 

Mazlum yenes saamıs sabır meli  

Lel eyş yıhna vela ğayrıl kalb meli  

Mehemmeni lev nefed ayşuv zeheb meli  

Yırca habibi esa bisıyr el nhar  

                                                

15 Buğday döğmek için kullanılan burun kısmı çok uzun ağaçtan yapılma tokmak 

16 Konuşur gibi 

17 Aziz Büyükaşık’tan kişisel görüşme de derlenmiştir.  
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Türkçe anlamı; 

Ayrıldığından beri bir gün bile görmedim 

Senin görüntün bana hayat verdi, kurduğun duvar yıkıldı  

Ey gözüm, sevgilim uğruna nehirler kadar yaş dök 

Mazlumum ey insanlar bir saatlik rahatlığım yok 

Ne yaşantım rahat nede kalbim rahat 

Malım da gitsin rahatlığımda hiç umurumda değil 

Sevdiğim bir dönse gecem gündüz olur. 

         Ataba; karşılıklı atışma, aşık atışması. Sanatçının tek başına okuduğu 

Ataba’larda vardır. İki ataba arasında micena okunur. Her ataba’dan önce “ehlen ve 

sehlen şerrefuna hebabina”(sevdiklerimiz, dostlarımız, hoş gelmişler bize şeref 

verdiler.) “nehna lukum ventu lina ya ahbebine (biz sizin sizde bizimsiniz sevgili 

dostlarım) diyerek gelen misafirler övülür ve orada bulunmalarından duyulan 

mutluluk dile getirilmeye çalışılır. Micena ya geçmeden önce Alla maahum Vin 

merahu bebina.(sevdiklerimiz nereye giderlerse Allah onlarla beraberdir) okunur. 

Ardından micena bağlanılır. Ataba’da “of of” yada “yaba” ezgi cümleleri kullanılır. 

        En son olarak hareketli eserler olan “rıddi” okunur. Oturak aleminin 

başlangıcı El-Mevvâl ile olur. Daha sonra ataba okunmaya başlanılır. Ataba 

aralarında micena’lar okunulur ve son olarak hareketli eserlerle sohbet sona erer. 

Şekil 4.18’de Atabe giriş ezgisi sunulmuştur. 

 

Şekil: 4.18. “Ataba” Giriş Ezgisi. 
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rhammuni am şuddu vu am linu  

mermes hem kalbi amlinu 

ya kalbi bhur şevki amlinu 

ya şattıl bahr şu mferrak hibab 

Bana merhamet edin bir sene katı olun bir sene yumuşayın 

Kalbimi bir ok hedefi yapmışsınız 

Kalbimi bir deniz kıyısı yapmışsınız 

O deniz kıyısı ki ne sevgililer uğurlamıştır.  

Ye micena micena  

Nehnal ğaraba ğay fin bledina ( biz garibiz yurdumuzu terk ettik) 

Yukarıdaki ezgi giriş müziği olarak okunur daha sonra aşağıdaki ezgi 

resitatif olarak okunur. Şekil 4.19’daki ezgi mevvâl giriş ezgisi olarak okunur. 

Hacar letzit bedi şırb bil ayn (pınarın gözünden içtiğin suya taş atma) 

Letimne  talib il meşrub min il ayn (su gözünden içmek isteyenleri engelleme) 

Letis tağ zar hada binnes min ıl ayn (gözünde kimseyi küçümseme) 

Il hıriş bi velleu uğ dil sakab (bir kibrit çöpü bütün ormanı yakar.)  
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YÖRESİ        DERLEYEN 
Harbiye       Resul Bağı 
KİMDEN ALINDIĞI      DERLEME TARİHİ 
Aziz Büyükaşık      2006 
 

 
  

Şekil: 4.19 Mevvâl Giriş Ezgisi. 

Ardından hareketli eserlere(rıddi)’ye geçirilir. Şekil 4.20’de rıddi notası verilmiştir. 



 60

YÖRESİ        DERLEYEN 
Harbiye       Resul Bağı 
KİMDEN ALINDIĞI      DERLEME TARİHİ 
Aziz Büyükaşık  HIBBEYNA BAADİNA 2006 
 

 
 
Hıbbeyna baadina (birbirimizi sevdik)  
Uvbehna sırrina (sırrımızı birbirimize açtık) 
Akbilkum zeyyina ( keşke bizim gibi güzel olsanız) 
Uvnibka kullina bil heva seva (hepimiz aynı havada olalım) 
 
Uv dünya vun nebi (dünya ve nebilere yemin ederim ki) 
Sıhharni bdıhkıto (beni gülüşüyle sihirledi) 
Bes tuğey tığdabi (kendine gelde  
Vudderi behcuto  bu adamın gülüşünü idare et) 
Valla mebfuto valla valla (vallahi ondan geçemem) 

Şekil 4.20 Rıddi  “Hıbbeyna Baadina” Halk Ezgisi’nin notası. 
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4.2.2. Harbiye’de Derlenen Halk Ezgileri 

HEYYAH YEBUL  
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AZİZ BÜYÜKAŞIK 2006 
 
 

 
 

Şekil 4.21. “Heyyah Yabul” Halk Ezgisi’nin notası. 
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Heyyah yebul muv  leyya (sen mevvâli okuyan kişi) 

Ye muv’ladul mu leyya (mevvâl okuyanın çocukları)       

Cebez ya hayyu cebez (karpuzun kardeşi karpuzdur.) 

Min entep cib el-cebez (antepten getir karpuzu) 

Cozil meliha en habes (melihanın kocası hapis edildi) 

Fi kal-a ti Ali ya  (yüksek olan kalede hapsedildi) 

Leyki leyki umet leyki (bak bak nasıl bakıyor) 

Uleyki el kahle bi’n ay neyki (bak bak gözlerinde sürmeler.) 

Esken deb icah aleyke (sürünerek sana gelirse 

Şubit kuli ye velu (bu işe ne dersin) 

        Bu ezgiler düdük,  zamr ve davul-zurna çalınır ve söylenirdi. Kamış’dan 

yapılan zamr’a (yani kamış zurnası). “İşbih lezzamrül  kassap kilme etikbi hind” 

yıllandıkça daha da tatlı olan anlamına gelen kelime ile bahsedilir. 
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HALİLEYYA(MOVVEL)  
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
İSMAİL HAYYÜK(Kasetten) 2007 
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Halîleyya, haliylayya târelleyl ve teabbera camiba  

Ve ‘ayyareni zemani billezî kûntu habibe yâ leyl  

Etani hâtifun mine ‘uzzâli yekûlu li ğazaluke  

Adha ‘inde gayrike lâ ‘ba ya leyl 

Bittu ‘ala’n-nîrâni ukallibu caniba fe bittu 

‘ala’n-nîrânî ukallibu caniba merreyt 

Nahved deyri es’elu râhiba fe kutlu  

Liddeyyâri hel merr. Huna yulâ ‘ibu fe kale lîd deyyâr edîndi  

Sıfati’l hubb in kûnt sahiba fe kultu lehu ilu cevz 

‘uyun sûd mekhule tzeyyinha el hevacibâ ya leyl ya leyl 

Fe kale lid deyyâr edîndî sıfatil 

Hubbi in kûnte sahiba fe kult lehu cevz  

‘uyun mekhula tâzeyyinha’l havâciba fe kak li mer min hunâ yula’ibu gizlânel 

 Fela ve telşaba fe kultu hali’l ‘uhûd ve m âmada, 

 La barak rahmân bi men hane sahıba yâ leyl yâ leyli yâ 

Ey dostlarım dostlarım uçtu geçti yanımdan 

Geçti ve zamanım sevdiğim yüzünden beni kınadı ya leyl 

Bir ses geldi kınayıcılarımdan,  

Diyor ki bana senin ceylanın başkalarının yanında oynuyor şimdi ya leyl 

Ateşler içinde kıvranıp duralım  

Evet, ateşler içinde kıvranıp durdu canım 

Bir manastıra uğradım rahibine sordum  dedim ki keşişe burada.. 

Geçtimi oynaşan dedi ki keşiş sevdiğinin sıfatlarını say eğer dostuysan 

Dedim ki iki siyah sürmeli gözü var,  

Üstünde sester kasları dediki buradan geçti.  

Kır ceylanlarıyla oynaşır oynarlar dedim ki ahdine vefası yok onun mübarek,  

Mübarek kılmasın rahman dostuna ihanet edeni ya leyl yâ leyl ya  

Şekil 4.22 “Halileyya (Mevvâl)” Halk Ezgisi’nin notası. 

4.2.2.1. Semra 

        Semra Arapça’da “güzel esmer kız” anlamına da gelmektedir. Harbiye ve 

yöresinde düğünlerde, özellikle hamam sefasında erkekler arasında, sık sık söylenen 

bir türküdür. Bölgedeki kızların çoğunluğunun esmer tenli olması bu türkünün 
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esmer kızları öven ve onlara olan özlemi dile getiren bir türkü olarak ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. (Büyükaşık, A, kişisel görüşme 2006) 

 

Şekil 4.23. Aziz Büyükaşık derleme çalışması esnasında. 

 

 

Şekil 4.24. Yusuf ve oğlu Metin Süner derleme çalışması esnasında. 
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SEMRA  
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AZİZ BÜYÜKAŞIK 2006 
 
 
 
 

 
 
Ala huni ye Semra huni (buraya gel ey Semra) 
Ala himmehu azemuni ( beni hamamına davet ettiler,) 
Vis Semra ya mahleha hılvi ( Semra o kadar tatlı ki) 
 
Mit vella bi hevaha ( kalbim ona tutulmuştur. ) 
Vil Semra ehla ehla (Semra daha daha güzel) 
Şu melibsit byislahla (Semra ne giyerse yakışır.) 
  

Şekil 4.25.  “Semra” Halk Ezgisi’nin notası. 
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4.2.2.2. Ittinni Havvaşo 

        “Alevilerde alkol ile ilgili tutumlarda bir karmaşa söz konusudur. Bu 

konuyla ilgili görüşme yapılan insanlardan az bir kısmı, alkollü içeceklerin dini 

açıdan yasak olduğunu dile getirirken büyük bir çoğunluk, alkol kullanmanın yasak 

olmadığını belirtmektedir. Antakya merkezde ve özellikle de Samandağ ve Harbiye 

alevi köylerinde halkın büyük çoğunluğu evde boğma rakı üretmekte ve bu yolla 

geçimlerini sağlamaktadır. Boğma rakı yapımı, çok eski yıllardan bu yana süregelen 

bir gelenektir. Adak ve bayramlar önemli kutsal günlerdendir ve bu günlerde bile 

alkol alınması yasak olmadığına göre, Alevilerde alkolün yasak olduğuna dair bir 

yargı yoktur”.(Türk, 2005: 73) 

        Aşağıda anlatılan hikâye de bahsedilen konu bir bayram arefesinde içki 

üzerine yapılan bir beste’dir. Bu beste Mehmet Süner (liben)’e aittir. Kendi dilinden 

şarkının hikâyesi şu şekildedir. 

        “Günlük yaşantımızda özellikle de akşamları düzenli olarak alkol alıyoruz. 

Ayrıca ‘tini ‘ rakısı diye adlandırdığımız incir rakısını kendimiz evde üretiyoruz. 

Kendimize yetecek kadar üretim yapıyoruz. Anasonlu olanları tekel rakısına yüz 

çeker. Anasonsuz yaptıklarımız ise viskiyi aratmayacak lezzettedir. Bir bayram 

arifesinde Adana’dan gelen misafirlerimiz ile içmeye başladık. Önceleri şarap içen 

misafirimiz daha sonra her ne kadar tini rakısını da denemiş olsa da alışkın olmadığı 

için içemedi ve yeniden şarap içmeye başladı. Hatta yanında bulunan oğluna tadına 

bakması için kadehi uzattı ve ben çocuğa bir zarar verecek diye çok korktum. O 

gece o kadar çok içtik ki artık adım atacak kadar halimiz kalmamıştı. Gecenin 

ilerleyen saatlerinde yatağa yattım sarhoş vaziyetti idim. Bu şarkı’nın ezgisi 

kafamda belirdi ve hemen yataktan kalkıp kalemi defteri elime alıp yazdım,  bu 

şarkı besteledim. Daha sonra aynı zamanda akrabamız da olan müzisyen arkadaşım 

İbrahim Büyükaşık’a bu besteden bahsettim ve dinlettim. O da bazı değişiklikler ve 

düzenlemeler yaparak şarkıyı kasetinde ve düğünlerde okumaya başladı. İlk 

zamanlarda bu kadar tanınacağını ve söyleneceğini düşünmediğim şarkı şu anda 

Suriye radyosunda bile çalınmakta. Ve bu yörede her ne kadar benim olduğunu çok 

fazla bilen olmasa da şarkı çoğu kişi tarafından bilinmektedir. 
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ITTİNİ HAVVŞO  
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
SEMİH BÜYÜKAŞIK 2006 
 
 

 
 
İtini havvaşo inciri kopardılar 
El enib havvaşo üzümü kopardılar 
Şelo minnin arak            bu ikisini rakı yaptılar  
İşşirib tavvaşo             içeni mest etti 
 
Etehna el fit arak binlik şişe  
şiripme minne ten arak  terleyinceye kadar içtik 
ve el mesa ceha issırrak akşam hırsız çalmak için geldi 
il bekçi(hariz) kemeşo bekçi hırsızı yakaladı. 
 
vissırrak kenmeu işrik o hırsızın bir ortağı vardı 
 meabba icyebu coz vufrik cepelerine ceviz ve badem doldurmuş 
hiytıt iydu atteltik bekçi tetiğe parmağını koymuş siper almış 
 il bekçi şevvaşo hırsızı telaşlandırıp yakaladı 
 
 
vışrıpna mişvar ik biyır içkiyi fazla kaçırdık 
şırıp mına veld zığıyr bizimle küçük bir çocuk içti 
beda daina bitti sıyr  allaha dua ettik içki 
tema iy tavvı şo                        çocuğa zarar vermesin diye 
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vub yevma ken  eşvit eyd         o gün bayram arefesi idi 
cena misefir minib eyd             uzaktan bir misafirimiz gelmişti 
şirib mena kilom beyd              bizimle 1 kilo şarap içti 
le arak harfaşo                           rakı kendisine dokundu o yüzden yeniden şarap içti 

Şekil 4.26. “Ittini Havvşo” Halk Ezgisi’nin notası. 

4.2.2.3 Rozana  
Rozana rozana    Rozana el-Rozana 

Tüm keyifler onda              killil hena fiha 

Ne iş yaptı bu hain               şo amlet el-hayni 

Allah onu cezalandırsın         Allah’ıy ceziya 

        Rozana’nın Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşadığı sanılmaktadır, Arap 

alevi (Nusayri) bir ailenin güzel kızıdır Rozana. Öyle ki Rozana’nın güzelliği tüm 

civar köylerde nam salmıştır. Özellikle çetelerin saldırılarına sıkça maruz kalan 

mazlum halk; kaynağını çirkin siyasetten alan bu çetelere karşı doğal olarak 

direnişçilerini yetiştirmeye başladı. Ve mücadele ateşini yaktılar.  

        Bu halk neferlerinin belki de en yiğidiydi Cemil Hayek. Cemil Hayek 

güzelliği dillere destan olan Rozana’nın ağabeyidir. Savaşçı ruhu ve sevecen kişiliği 

ile halkın büyük sempatisini kazandı. Kahramanlıkları dilden dile anlatılmaya 

başlandı. Osmanlı çetelerinin en korktuğu isimdi. Üzerine bindiği atıyla tüm civar 

köyleri gezip gençleri eğitip direnişe güç katıyordu. Harbiye ve civar köylerin umut 

ışığı olmuş halk onu örnek alıyordu. Artık halk bu çetelere karşı savunmasız ve 

umutsuz değildi……. Ta ki Rozana’nın bir Osmanlı askerine aşık olup onun 

peşinden kaçmasına kadar….. halk direnişini kırmamak için önce kardeşini düşman 

elinden almalıydı. Aksi takdirde o da kardeşi gibi hain ilan edilebilirdi…  

        Sefalet ve zulüm altındaki halkına verebilecek tek şeyi onurunu kurtarmak 

olacaktı. Şarkının sözlerinde de “keyif düşkünü” olarak tanımlanmaya başlamasıyla 

daha zor günler geçirmeye başladılar.  

       Rivayete göre cemil, ağabeyi Yusuf’u da yanına alıp tez elden Rozana’nın 

kaçtığı evi basar ve Rozana hariç içeride kim varsa öldürür. Kız kardeşini halkına 

teslim ettikten sonra. Ağabeyi ile dağa çıkar. Baskını duyan Osmanlı yeni birlikler 

gönderir. Hayyek bugün Antakya şehrine bağlı Nahırlı belediyesi’nin yakınlarındaki 
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bir dağ kulübesine sığınır. Çevresini saran askerlere karşı toplan 250 mermisi vardır 

bunların 248’ini düşman ordusuna harcadıktan sonra geri kalan 2 mermiyi kendi ve 

ağabeyi için saklar çünkü teslim olmayacaktır. Önce namluyu ağabeyine doğrultup 

ağabeyini vurur. Sonra da silahını yere dayayıp namluyu çenesinin altına 

yerleştirdikten sonra tetiği ayak parmağıyla çeker. Ve patlamayla beraber tüm civar 

köylerde yankılanan artık sadece ihanetin bedeli vardır. İhanetin sorumlusu ise 

“keyif düşkünü” Rozana’dır. Cemil Hayyek efsaneleşti dilden dile ağıtları yakıldı. 

Rozana ise hep lanetlendi… 

       Şarkı neredeyse bütün Arap ülkelerinde halen söylenmektedir. Giriş ve bitiş 

kıtası yukarıdaki gibidir, bazı ülkelerde yaklaşık 10 kıtaya kadar çıkar. Ama 

değişmeyen tek şey yukarıdaki kıtalarıdır.18  

        Piyer Bazantay19’ın notlarından elde edilen bilgilerde; Piyer Bazantay’ın 

günlük notlarında Cemil Hayek’ten bahsediliyor. Rozana ermeni bir kıza yakılan 

Harbiye ve çevresinde söylenen halk ezgisi’dir.  Nusayri kızı diye anlatılan Rozana 

aslında ermeni kızıdır. Bu ezgi yaygın bir şekilde söylenmeye başladıktan sora 

etkileşimden dolayı bazı Nusayri aileler çocuklarına rozana adını koymuştur. Cemil 

Hayek’in kız kardeşlerinden bir tanesinin adı Rozana’dır. Ama bahsi geçen olay ile 

hiçbir bağlantısı yoktur.(Büyükaşık, 2006, kişisel görüşme) 

 

 

 

 

                                                

18 Evrensel gazetesi’nin ek olarak verdiği Hatay dergisinden, Selim Yıldırım-İbrahim Yıldız tarafından dergiye gönderilen 

makaleden alıntıdır.  

19 İbrahim Büyükaşık’ın mühendis olan oğlu Fransa’ya iş amaçlı gittiği sırada Hatay’ın Fransızlar tarafından işgali  

döneminde burada eğitim görevlisi olarak çalışan Piyer Bazantay’ın oğlu ile tesadüf eseri tanışır, tanıştığı kişi 15 yaşına kadar 

babası ile birlikte Harbiye’de yaşamıştır.  Babasından kalan bütün hatıra defteri, notları, çekmiş olduğu fotoğraflar, harita vb. 

bütün hepsini Büyükaşık’ın oğluna verir. Şu anda bütün bu malzemeler İbrahim Büyükaşık’ın elinde bulunmaktadır.  
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ROZANA  
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
AZİZ BÜYÜKAŞIK 2006 
 

 
Ar ruzene ruzene killil hene fiye  
Şo amlitil hayini  
Allah hi ceziye 
 
Ar ruzene ruzene atri hene fiya 
Ye rid mihlene til cele ye celiye  
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Ey rozana rozana bütün mutluluk onda 

Hayin’in yaptıklarına bak, 

Allah cezasını versin 

Ne yaptıysa hain, Allah onu cezalandırsın 

Yeri hinned rub heleb hubbi me  ay kumra 

Yem hammilin il  enip ne aly anip tiffa 

Kimlin habib bu milun ene habibira  

Yarabbi nes mid heva icil habib fiya  

Mutluluk günlerinin geceleri bir dönebilse 

Ey Halep yollarında gidenler sevgilim sizinle gitti mi 

Ey Halep yollarında gidenler  

Elma üzüm yükleriyle yolculuk edenler 

Ar Ruzene Ruzene killi hene fiya  

Ya rid eyye min hene il cele ye eliya  

Ey rozana rozana büyük mutluluk onda 

Sevgilim sizinle gitti mi 

Bütün sevgililer döndü benim sevgilim dönmedi 

Şekil 4.27.  “Rozana” Halk Ezgisi’nin notası. 

 

Şekil. 4.28  Piyer Bazantay’ın resim arşivinden Cemil Hayek “bu arşiv şu anda Aziz 

Büyükaşık’ta dır.” 
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4.2.2.4. Meryem ti 

        Osmanlı döneminde20 Harbiye yöresinde birbirini büyük bir aşkla seven iki 

genç vardır. Bunlar birçok engeli aşarak evlenerek mutlu bir hayat sürmeye 

başlıyorlar.  

       Seferberlik döneminde Meryem’in eşi askere gidiyor ve ne yazık ki geri 

dönmüyor. Kocası şehit olan Meryem, tek çocuğu ile dul kalıyor. Aile büyükleri, 

Meryem’i diğer oğulları ile evlendirmek istiyorlar. Böylece hem çocuk babasız 

büyümeyecek, hem de Meryem’in aile içinde kalması sağlanacaktır. Meryem, ister 

istemez bu durumu kabullenmek zorunda kalıyor.  

       Ancak; köyün yaşlı ve zengin ağası, Meryem’e göz koyduğu için bu işi 

engellemeye çalışıyor ve binbir zorluk çıkartıyor. En sonunda ne yapıp edip zorla da 

olsa Meryem ile evleniyor. Düğün, çok şatafatlı bir şekilde yapılıyor. Büyük 

eğlenceler düzenleniyor, içkiler su gibi içiliyor. Tabiî bu arada ağa da körkütük 

sarhoş oluyor. O vaziyette gerdek odasına giriyor. Odaya girer girmez sızıp kalıyor. 

Ağa ile evlenmeyi bir türlü içine sindiremeyen Meryem, odadaki tüfekle ağa’yı 

vurarak öldürüyor ve babasının evine kaçıyor.  

       Kötü haber çabuk yayılıyor ve Osmanlı askerleri gelip Meryem’i 

yakalayarak Antakya merkezdeki mahkeme’ye götürmeye çalışıyorlar. Bütün köy 

halkı büyük bir üzüntü ile bu durumu izliyor, ama ellerinden bir şey gelmiyor. O 

dönemde köprü olmadığı için Antakya’ya gelirken Asi nehri sal ile geçiliyormuş. 

Meryem, Osmanlı zaptiyeleri ile birlikte karşıya geçmek için sala biniyor. Bahar 

mevsimi dolayısıyla coşkun akan Asi nehri’nin ortasına geldiklerinde, yıllarca 

hapiste yatmayı kendine yediremeyen Meryem, bir hamle yaparak kendini Asi’nin 

derin sularına bırakarak intihar eder.  

        Bu olaya çok üzülen yöre halkı, Meryem’in arkasından “Meryem ti” ezgisini 

söylerler. Aslında, ağıt formunda olan bu halk ezgisi, ne yazık ki günümüzde yörede 

hareketli bir eser olarak çalınıp söylenmektedir. (Büşükaşık, A., kişisel görüşme, 

2006 )  

                                                

20 Tahmini olarak  Mehmet Vahdettin dönemi 
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MERYEM Tİ  
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
İBRAHİM  BÜYÜKAŞIK 2006 
 

 

Şekil 4.29 “Meryem Ti” Halk Ezgisi’nin notası. 
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Meryem Meryem ti               Meryem’im canım Meryem’im 

Ayn-i meryeme                     Gözüm Meryem’im 

Vul elb mecruhç                  Kalbim yaralı 

Bed du meryeme                    Meryemi istiyor. 

Meryem alıstuh                        Meryem damda  

Şe-r ambi ruh                           Saçlarını savuruyor  

Vul elb mecruh                        Kalbim yaralı  

Bed du Meryem’e                    Meryem’i istiyor. 

Meryem ya dilli                      Ah mazlum Meryem’im 

Şeer mid helli                          Saçları dağınık 

Asker Osmanli                       Osmanlı askerleri  

Aka du Meryem’e                   Meryem’i aldılar. 

La ıdrıblik ale ud                    Ud ile aşk şarkıları çalayım 

Yeme uyun ıssud                     Kara gözlü güzele 

Le ğallil barud                         Barutu ateşleyeyim 

Yuv sal lis sema                      Sema’la varıncaya kadar.  

Lib sid el binni                          Bordo(şarap rengi) elbiseyi giydi 

Uv eled ıl binniy                       Elbiseyi geri çıkarttı 

Rah-i cennınniy                        Beni deli edecek 

Valla Meryem’e                       Yemin ederim ki Meryem  
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KALETİL BAYDA 

YÖRESİ DERLEYEN 

HARBİYE RESUL BAĞI 

KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 

İSMAİL HAYYÜK(kasetten) 2006 

 

 

Kaletis Semra asli mnil halib   Dedi ki beyaz tenli, aslım süttendir 

Ihlıtu bir riz ma’kûlu yıtib   Pirince katınca yemesi hoş olur 

Rûhi yâ sevda,,    Git ey kara 

Velli bi hibbik marcû’u ‘alayy  Seni sevenin banadır dönüşü 

Nakarat; t’ii ‘al feyy t’ii ‘al feyy   
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Kûmi ışlahi crâbetik te nısbah bilwayy 

          Gölgeye gel gölgeye gel 

          Çoraplarını çıkar da suda yüzelim 

Kaletis Semra asli mnil halib  

Ihlıtu bir riz ma’kûlu yıtib 

Rûhi yâ sevda,, 

Velli bi hibbik marcû’u ‘alayy 

  Dedi ki beyaz tenli, aslım süttendir 

 Pirince katınca yemesi hoş olur  

 Git ey kara 

 Seni sevenin banadır dönüşü. 

Nakarat; t’ii ‘al feyy t’ii ‘al feyy       

       Kûmi ışlahi crâbetik te nısbah bilwayy 

  Gölgeye gel gölgeye gel 

  Çoraplarını çıkar da suda yüzelim 

Kaletis Semra asli mnil  ‘asal 

Byihyil meyyit ‘alal mıhtasal 

Rûhi ya bayda yâ kışrıl basal 

Villi bihibbik marcû’u ‘alayy 

Dedi ki esmer aslım baldandır 

Teneşir üzerindeki ölüyü dirilttir 

Git beyaz ey beyaz tenli ey soğan kabuğu  

Seni sevenin banadır dönüşü 

Nakarat; t’ii ‘al feyy t’ii ‘al feyy 

  Kûmi ışlahi cr^betik te nısbah bilwayy 

Şekil 4.30. “Kaletil Bayda” halk ezgisinin notası. 
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YAYIK YAYDIM 
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
İSMAİL HAYYÜK 2006 
 
 

 
 
 
 
Yayık yaydım kolum düştü    Yayığım kuzu derisi 
Kolumdan bilezik düştü    Geçti ömrümün yarısı 
Benim gönlüm yar sana düştü   Kaynanam cadı karısı 
Nakarat: Ben bir yol şöyle sarmayınan 
               Hata ettim o kolunu sarmayınan 
 

 

Şekil 4.31 “Yayık Yaydım” Halk Ezgisi’nin notası. 
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Yöresi                         Derleyen 
Harbiye                    Resul BAĞI 
Kimden Alındığı                                                                          Derleme Tarihi 
İsmail HAYYÜK                ŞİRBETEL KAHVİ                             2006 
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Şirbetel kahvi rahvi ya elezzil kahvi yal lel 

Yarabbi yishelu sehvi teselli afkari yal lel 

Nakarat; İnnaleğyunil sude şahbil azaği 

 Azallitil esuda zağyal ağyari yal lel 

En lezzetli kahveyi rahatça içtim  

Allahım, halimi hatırımı sorsalar da efkarımı dağıtsam 

Nakarat; O çekici siyah gözlere sahip olan  

 Herkesi siyah gözlerine hayran bırakan  

Şirbetil billil billil ya nasbi kavvil hal  

Yarabbi ticiyni billeyl tesellil efkâr  

Gece gece içtim amacım dayanma gücümü arttırmak 

Allahım umarım yanıma gece gelir de efkârımı dağıtır 

Nakarat 

Hayyaha lantakiy bnetihal bekar  

Yannasam havahun mitil misk u anber 

Antakya’nın bekar kızları Antakya’ya hayat verdi  

Havaya onların misk-i anber gibi kokuları yayılıyor. 

Şekil 4.32. “Şirbetel Kahvi” halk ezgisi’nin notası. 
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YA TÂLİ O ADDA 
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
İSMAİL HAYYÜK 2006 
 

 
 
 
Yâ tâli o ‘ad-derac  Ey merdiveni çıkan 
Vıskıynî bhafnâtik    Avuçlarınla içir bana  
Enâ mâ talib ‘atâ    Ben sana sadaka istemiyorum 
Müstâk le şevfâtik    Seni görmeleri özledim 
  

Yâ rabbi la nesmit hevâ   Ey rabbim bir yel estir 

Vettayrına eb’adik    Uçursun bizi onun uzaklığına  

Ve beyin sayntil abyad   Gözünün beyazı görünür 

Vı şûfu b’aynayya     Ki görsün benim güzemle 
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Yâ tâli’a ‘addarac    Ey merdiven çıkan  

‘asal bûzik     Senin ağzın bal 

Yâ mayyitik bâidi    Ey suyu soğuk olan  

Vıskıynî min bûzik     Ağzından içir bana  

Milli mâ mâlel hevâ    Saçın rüzgarla birlikte 

Mili yâ lelbyneyya    Salındı ey kız 

Inmalı sırdık ‘asal    Göğüslerin bal doldu 

Nattaf ‘alâ deyya     Aktı ellerime  

Mili mâ mâlel hevâ     Sakın rüzgârla birlikte 

Mili yâ şabıyya     Salın ey genç kız 

Hıttıl kaalib ‘al kâbil yâ hâli   Kalıbı kalıp üstüne koyun ey dayı 

La tuzağziğu’n niyya     Niyetinizi bozmayın 

Şekil 4.33. “Ya Tali O Adda” Halk Ezgisi’nin notası. 



 83

ŞÖFERİYA 
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
NURAY HARBELİOĞLU 2006 
 

                                                                                                                                                            
Nihni şöferiya       Biz gezginiz 
Nihni ya gidan    Biz genciz 
Nir kep bil makine    Arabaya bineriz 
Erkilil minen     Biz çok yer gezdik 
 
Dibrne beled-i ktir     Çok şehir gezdik 
Viprip min emir    Bir emir ile yola çıkar 
Vi bisuk hemir    Başka bir emir ile  
Kade an misven    Oradan ayrılırız 
 
Nihne söferiyya    Biz gezginiz 
Nihne ya gidan    Biz genciz 
Nirkep bilmakina    Arabaya bineriz 
V’nsfer le’sam    Şam’a sefere gideriz 
 
Yama d’yma loed    Çok yer gezdik 
V’sifna hal’il abed    Sonsuzluğa ulaştık 
Cimle bi bigdet    Bağdattan geçer 
Vacem meptirhen    Tahran’a gideriz     

Şekil 4.34. “Şöferiya” Halk Ezgisi’nin notası. 
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MA KILTILLAK ALİMNİ 
 
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
YUSUF SÜNER 2006 
       

                                                                                                                                        
 
Ma kıltıllak ‘alimni    Demedim mi baba öğret bana ud çalmayı 
Dakkıl cûd ya bu ‘alımnî   Gitti sevgilim bana öğretmeden  
Rah habibi ma elamnî   Yardım  et ey yüce allahım,  
‘ala nasri’l ‘aliyya dahilalla  Sana sığınırım  
hilliyya ya ‘uyûn yâ ‘uyunil hilliyya Hilal gözler ey hilal gözler  
kettir kettir harciyya    Arttır arttır harçlığımı  
bahbih bahbir mecidiyya   Göster mecidiyeleri 
  

Şekil 4.35. “Ma Kıltıllak Alimni” Halk Ezgisi’nin notası. 
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ALIVERİN MARTİNİMİ 
 
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
İSMAİL HAYYÜK(kasetten) 2006 
                                                                                                                                             

 
  
 
 
Alı verin martinimi babamdan 
Yazması elinde memeleri koynunda  
Gel yanıma aman eminem gel gir koynuma 
Nakarat: Yazması müstaki kafanıda kırarım 
               Gel yanıma aman eminem gel gir koynuma  

Şekil 4.36. “Alıverin Martinimi” Halk Ezgisi’nin notası. 
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YAYIK YAYDIM 
 
YÖRESİ DERLEYEN 
HARBİYE RESUL BAĞI 
KİMDEN ALINDIĞI DERLEME TARİHİ 
İSMAİL HAYYÜK(kasetten) 2006 
                                                                                                                                             

 
 
Yayığım kuzu derisi    Yayık yaydım kolum şişti 
Geçti ömrümün yarısı    Kolumdan bilezik düştü 
Kaynanam cadı karısı    Bu güzel kız kime küstü 
 
Nakarat: Ben bir yana şöyle şöyle sarmayınan 
               Hata ettim o kolunu sarmayınan   

Şekil 4.37 “Yayık Yaydım” Halk Ezgisi’nin notası. 
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4.3. Harbiye ve Şenköy’deki Ortak Kültür Öğeleri 

4.3.1. Haa-Ha ve Zılgıt 

        Her yörenin kendine özgü gelenek, görenek, yaşayış ve duyuşları vardır. 

Özellikle Harbiye ve Şenköy yöresinde  “zılgıt” ve “hahalama” ortak kültür 

ürünüdür. Zılgıt; TDK’nın Türkçe Sözlük’ünde “çıkış, azarlama”, güneyde kimi 

yörelerde “sesle alkışlama” anlamında kullanılır. “zılgıt yemek” azar işitmek olarak 

açıklanmaktadır.  

       Zılgıt, dil ile damağın ustaca kullanılması sonucu çıkarılan bir sestir. Her 

isteyen bu sesi çıkaramaz. Zılgıt çalmak bir ustalık işi olduğundan daha çok kadınlar 

çalar. Erkeklerde de zılgıt çekenler bulunur. 

       Zılgıt Arapça kökenli bir kelimedir. Kültür etkileşimi sonucu güney ve 

güneydoğu bölgelerinde benimsenmiştir. Zılgıt düğün, nişan ve çalgılı eğlencelerde 

topluluğu coşturmak amacıyla kullanılır. Araplarda aşiret kavgalarında, Arap 

kadınlar tarafından kavgayı kızıştırmak, kavgadaki erkeklerini yüreklendirmek için 

ve genç yaşta ölenlerin cenazeleri evden çıkartılırken zılgıt çalınır. Mecaz anlamda 

korkutma, azarlama, çıkışma, gözdağı vermeye de zılgıt denir.  

        Hahalamalar ise; Antakya ve çevre köylerinde bir “haa-ha geleneği 

yaygındır. Nişan ya da düğün törenlerinde mani özelliği taşıyan dörtlükler söylenir. 

Bu dörtlüklerin kendine özgü bir seslendirilişi vardır ve ezgisi değişmez. Ne şiir 

okur gibi, ne de türkü söyler gibi seslendirilir. Resitatif şekilde söylenir.. Bu 

manilerin her dizesinin başında bir “haa-ha okunarak söylenmesine de (hahalama) 

denir.  

       “haa-ha’yı kadınlar çeker. Fakat her kadın haa-ha çekemez. Bu işin ustaları 

vardır. Düğün sahibi, önceden birkaç kadını bu iş için görevlendirir. Dörtlükler 

doğaçlama söylenir. Düğün ya da nişan törenleri dışında da “haa-ha” çekilir. Övme, 

beğeniyi vurgulama, sitem etme gibi durumlarda bir anlatım aracı olarak kullanılır”. 

(Kalaycıoğlu, 2001: 38) 

Beğeni vurgulamak için, övmek için; 

Haa-ha, Şenköy köşe köşe 

Haa-ha elinde bellur şişe  
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Haa-ha gelinimize göz edenin 

Haa-ha inşallah gözü şişe 

Sitem etmek için; 

Haa-ha, bal idik pekmez olduk 

Haa-ha, gül idik korkmaz olduk 

Haa-ha evvel gerekir idik 

Haa-ha şimdi gerekmez olduk 

Laf atmak için; 

Haa-ha otobüsler sıra sıra  

Haa-ha, bir ucu gitti Mısıra’a 

Haa-ha gelin kalktı oynadı 

Haa-ha kaynanaya geldi sıra 

Haa-ha evlerinin ardı arık 

Haa-ha arıktan akıyor balık 

Haa-ha kalk oyna demeni bekliyordum 

Haa-ha ilahi dillerine sağlık 

Haha kültürü Nusayri’lerde de çok yaygındır. Her düğünde mutlaka Haa-ha 

örnekleri’ne rastlanılır; 

Haa-ha şu ha nhar layık 

Haa-ha tğorcbit halayık 

Haa-ha takkut ğuyun el ğadaş  

Haa-ha vaktil tahhakkakit el hakayik 

Haa-ha bu gün ne güzel bir gün 

Haa-ha bütün halk şaşırdı 

Haa-ha düşmanların gözü çatladı 

Haa-ha doğrular ortaya çıkınca 

4.3.2. Zamr (Argun) 

       Yörede en çok kullanılan çalgı Zamr’dır. Bu çalgı yörede Argun(çifte) adı ile 

de bilinir. Çifte en eski Anadolu medeniyetlerinden itibaren görülmektedir. 

Çiftelerin kartal kanadı kemiğinden yapılanları olduğu gibi, su kamışından 

yapılanları da vardır. Boyları ortalama 17-35 cm. arasındadır. Yan yana iki kamış 

borunun birbirine bağlanmamsıyla yapılmaktadır. Her iki kamışın uç kısımlarına ses 

veren iki küçük kamış eklenmektedir. Bu iki kamış ağız boşluğuna alınarak aynı 
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anda hava üflenerek çalınmaktadır. Çiftenin her birinde 7 perde deliği 

bulunmaktadır. Her iki borusu ile melodi çalan “demsiz çifte” bir borusu ile melodi 

ve diğer borusu ile dem tutan “demli çifte”, dilli iki kavalın birleştirilmesinden 

meydana gelen “çifte kaval” (yapı malzemesi sipsideki gibi su kamışındandır) 

olmak üzere üç çeşittir. Güneydoğu’da kemikten veya kartal kanadından 

yapılanlarına “zambur” adı verilmektedir. 

              Zamr; kaval ve zamr kamıştan yapılıyor. Harbiye ve Şenköy’de kullanılan  

“zamr” sadece bu yörede kullanılmaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden biri; 

yörede kaliteli kamışların bulunmasıdır. Neredeyse her evin bahçesinde kamış 

vardır. Zamr’ın yöreye ait olduğunun en büyük ispatlarından biri de; gün görmüş 

yaşlı insanlara “yıllanmış kaval gibi” anlamına gelen“İşbih lezenrül  kassap kilme 

etikbi hind” denmesidir. Bu sözü “Yıllandıkça kalitesi artan kamışa 

benziyor.”şeklinde tercüme edebiliriz. Yıllandıkça daha da tatlı olan zamr sesi de 

yaşlı insanlar için bir benzetme yapılarak anlatılır. Düğünlerde en çok davul zurna 

ve zamr kullanılırdı. En büyük eğlence zamr ile olurdu. Yöre sanatçılarından Ali 

Yaman, en iyi zamr çalanlar arasınsa idi.  Yörenin tanınan ailesi olan Libenlerden 

ise Yusuf Liben en iyi çalanlardan idi. Zamr çalanlar aynı zamanda dilli kaval 

çalarlardı. Zamr iki kamışın birleşmesinden meydana gelir. Bir tanesi dem tutar iken 

diğeri ana ezgiyi çalıyor. Bazıları ise iki kamışta da başka ezgiler çalarak doğal 

armoni oluşturur.(Büyükaşık, kişisel görüşme 2006)  

        Şenköy düğünlerinde düğün eğlencelerinin çavuşu21 Ahmet Bırakçın’a göre; 

Şenköy’de kullanılan zamr’lar eskiden leylekayağından yapılırdı. Kartal kanadı ve 

kemikten yapılanları da bulunmaktaydı. Fakat son zamanlarda kartal kanadı ve 

leylekayağını bulmak zorlaştığından kamıştan yapılanları tercih etmek zorunluluğu 

doğmuştur. Ancak bu zamrların en önemli özellikleri kamışlarının Harbiye’den satın 

alınmış olmasıdır. Bu çalgı, Şenköy’de zamr değil de Argun olarak 

isimlendirilmektedir. Köydeki en iyi argun çalanlar; Ahmet Temiz, Hanifi Çavuş ve 

Mehmet Aldıç’dır. ( Kişisel görüşme 2006) 

                                                

21 Çavuş: Şenköy ve yöresinde düğünlerde eğlenceleri tertipleyen ve düzenleyen kişiye verilen isim (düğün çavuşu) 

bayanlardan çavuşluk yapan kişiye maşta(kızlar çavuşu) denilir.  



 90

        “Zamr’ın son dönem temsilcilerinden biri de Harbiyeli Selim Aslanyürek’tir. 

Lakabı ise Selim Leri’dir. Kore gazisi olan Selim Leri, ziyaretine gittiğimiz zaman 

evinin en güzel köşesinde sakladığı enstrümanlarını çıkararak masanın üzerine dizdi. 

Kemik ve kamıştan yapılmış enstrümanları dizerken, kemikten yapılmış zamr’ına 

çok önem verdiğini anlattı. Kartal kemiğinden yapılan zamrın babasından miras 

kaldığını söyledi. Enstrüman yapmak için artık kemik bulamadığını ısrarla söyleyen 

Selim Leri kavalı da zamrı da çok iyi çalabildiğini söylüyor. Şu anda zamr’ı 

geçimini sağlamak için düğünlerde davulcularla beraber çaldıklarını anlattı. Zamr 

çalmayı rahmetli babasından öğrenen Selim Leri: “Fakat üzülerek söyleyeyim ki 

zamr çalmayı çocuklarıma öğretemedim.” diyor.”22   

       Teknolojinin gelişmesiyle birlikte enstrumanlarda değişiklikler, gelişmeler 

meydana geldi. Enstrümanlarda görülen bu gelişmeler sonucu çok eski çağlara 

dayanan Harbiye kültürünün üretmiş olduğu argın (zamr) yok olma tehlikesi ile 

karşı karşıyadır.  

       Zamr, Harbiye bölgesinde Zamr ve Mucvez (çiftli kamış zurnası) olarak 

adlandırılıyor. Şenköy bölgesinde ise Argun-Argın ya da Çifte olarak 

isimlendiriliyor. Geçmiş dönemlerde kartal kanadı veya leylek bacaklarından 

yapılırken günümüzde sadece kamıştan yapılmaktadır. İki kamış zurnanın yan yana 

bağlanarak tek ağızlıktan üflemek suretiyle çalınan bir enstrümandır. Kamışlardan 

bir tanesi sadece dem tutmak için amacıyla tek ses çıkartacak şekilde yapılır. Bazı 

zamr’larda ise her iki kamışta farklı ezgi ürütmek için iki zurna şeklinde üretilir. Her 

ikisinde çok seslilik meydana gelir.  

                                                

22Süleyman Çolak’ın Defne gazetesinde yayımlanan, Selim Aslanyürek ile kisişel görüşmesi.  
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Şekil 4.38. Üflemeli Çalgı Çeşitleri 

(Bahattin Ögel’in Türk Kültür Tarihine Giriş kitabından “zamr” örneği) 

        Selim Aslanyürek;“1930 yılında Harbiye doğdum 14 çocuk 80 torun 

sahibiyim ve iki eşim var. Elimde bulunan zamr’lar babamdan bana miras olarak 

kaldı. Yaklaşık 45 yıldan bu yana zamr çalıyorum. Zamr çalmayı babam Bedir 

Aslanyürek’den öğrendim. Kendime ait berber dükkânım var aynı zamanda 

düğünlerde zamr çalıyorum. 

         Üç çeşit zamr var; birincisi tekli Zamr. Ön yüzünde altı arka tarafta bir delik 

olmak üzere toplam yedi deliği bulunmaktadır. (Şekil 4.39’de bir örneği 

sunulmuştur.) Diğer bir zamr çeşidi çift Zamr’ın yan yana bağlanması veya 

yapıştırma yöntemi ile birleştirilmesi ile elde edilen Zamr’dır. Birinci zamr tekli 

Zamr’da olduğu gibi toplam yedi delikten oluşmakta ve ana ezgi çalınmaktadır. 

Yanında bulunan diğer zamr’da ise arka tarafta bulunan tek delikten ibarettir ve 

sadece dem tutmaya yarar. Çalan kişi ikisine aynı anda üfler birinci zamrda ezgi 
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diğerinde dem tutulur. (Şekil 4.40’da bir örneği sunulmuştur.) Diğer bir zamr çeşidi 

ise çiftli zamr; her ikisinde de yedi delik bulunan ve her ikisinde de ayrı ayrı ezgi 

çalınan genellikle de hareketli eserlerde (oyun havalarında) kullanılan zamr 

çeşididir. (Şekil 4.41’de bir örneği sunulmuştur.)   

         Zamr yapımında en çok tercih edilen leylek ayağı yada kartal kanadı’dır. 

Leyleğin dizüstü bölümü kullanılır. Nedeni ise; Leylekayağının diz üstü kısmanın 

ön tarafı düzdür ve delmek daha kolaydır. Dizaltı bölümü yuvarlak olduğu için 

delmek zordur. Zamr iki bölümden oluşur; birinci bölüm üst kısım olan kamış 

bölümü(ses çıkması sağlanan bölüm)’dür. Diğer bölüm ise ezgi oluşturmaya 

yarayan ve yedi delikten meydana gelen ve alt bölüm’dür. Sadece bende bulunan ve 

babamdan bana miras olarak kalan özel bir zamr çeşidi de vardır. Çiftli zamr’ın 

altına yeniden eklenen dem bölümü ile toplam üç parça’dan oluşan ve sesi “kaba 

zurna”yı andıran bir zamr çeşididir. (Şekil 4.43’de verilmiştir.) Benim  imal edip 

sattığım ve aynı zamanda düğünlerde çaldığım  diğer bir enstrüman çeşidi de düdük 

(dilli kaval) dır. Yine yedi delikten oluşmaktadır. (Şekil 4.44’de bir örneği 

sunulmuştur.) 

        Askerden geldikten sonra geçim sıkıntısı yaşadığım için berber çırağı olarak 

çalışmaya başladım ve bu işi meslek olarak seçmek zorunda kaldım. Geçim sıkıntısı 

yaşamayıp da sadece zamr ile uğraşabilse idim şu bu enstrümanı daha iyi çalar ve 

tanıtabilirdim. (Aslanyürek, S. Kişisel görüşme 2005) 

 

Şekil 4.39.  Tekli Zamr örneği 
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Şekil 4.40. Çifteli Zamr örneği (Dem tutulan). 

 

Şekil 4.41. Çifteli Zamr örnekleri. 

 

Şekil 4.42. Leylek Ayağından yapılan Zamr. 
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Şekil. 4.43.  Zamr çeşitlerinden “Uzatmalı Zamr”. 

  

 

 

Şekil 4.44 Selim Aslanyürek Düdük (Dilli Kaval) çalarken. 
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Şekil 4.45 Selim Aslanyürek arşivinden üflemeli enstrümanlar. 

4.4. Bölgede Yaşanılmış Halk Hikâyeler 

4.4.1. M. Sıtkı Hayyük’ün Hayatı ve Ona Hitaben Okunan Mevvâl     

        Mevlüde Asfur, 1889 yılında Antakya’nın Affan Mahallesi’nde doğdu. 

Babası Hacı Ali Asfur, annesi Zehra Asfur’dur. Mevlüde Asfur kendisinden 21 yaş 

büyük Selim Hayyük ile evleniyor ve 6 kız 3 erkek olmak üzere 9 çocuğu dünyaya 

geliyor. Erkek çocuklardan birisi de Mevvvâl’e konu olan Sıtkı Hayyük 1918 

yılında (Süveydiye) de dünyaya geliyor. Yine mevvâlde adı geçen Şehrizan Hayyük 

1921 yılında dünyaya geldi. Sıtkı Hayyük çocuk yaştan itibaren askerliğe 

heveslendi. Askerlere karşı büyük zaafı oluşmaya başlamıştı. Yaşadığı dönemde 

çevresindeki askerler Fransız askerleri ve çetelerdi. 

        1938 yılında Fransa, askerlerini zorunlu olarak Suriye topraklarına çekmeye 

başladı. Hitler Almanya’sı İkinci Dünya Savaşı’nın sinyallerini vermeye başladığı 

dönemde Orta Doğu’da dağınık vaziyette askeri bulunan Fransa, askerlerini Suriye 

ve çevresinde toplamaya başladı; aynı zamanda Milis Kuvvetleri denilen yöre 

halkından oluşan askerler toplulukları kurulmaya başlandı. Mehmet Sıtkı Hayyük ve 

kız kardeşinin nişanlısı olan Suphi Reşit gönüllü olarak Milis Kuvvetlerine, dayısı 

Suphi Asfur da jandarma kuvvetlerine er olarak katıldı. Suriye bölgesine çekilen 

Fransız askeri ile birlikte o bölgeye gittiler. Kısa bir süre sonra Mehmet Sıtkı kız 

kardeşi Şehrizan Hayyük’ü Suriye’ye getirterek Suphi Reşit ile evlendirdi. 1943 

yılında Mehmet Sıtkı Antakyalı Cemile Nakişe ile evlendi. Bu evlilikten 4 erkek 2 

kız çocuğu oldu. Erkek çocukları bugün Suriye ordusunun çeşitli kademelerinde 
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görevlerini sürdürmektedir. Şehrizan Reşit’in ise 5 çocuğu dünyaya geldi. 

Bunlardan bir tanesi de Reşit Reşit’dir. Mevval’de adı geçenlerden birisi olan Reşit;  

Suriye’nin Humus şehrinin milli eğitim müdürü iken Müslüman kardeşler örgütü 

tarafından öldürüldü. Dayısı Suphi Asfur İsrail-Arap savaşlarında yüzbaşı unvanı ile 

Lübnan cephesinde şehit düştü. Mehmet Sıtkı Hayyük Suriye Ordusunda gazi 

unvanı ile General rütbesine kadar yükselir. 60 yaşında Humus’ta vefat etti. 

Yaşantısının son yıllarında Türkiye’de bulanamamış olmanın üzüntüsünü devamlı 

dile getirirdi. Annesi Türkiye’de yaşadığı ve annesini görmekte zorlandığı için çok 

büyük acılar çekti. Mehmet Sıtkı Hayyük’ün annesi Mevlüde Hanım 92 yaşında 

aşağıda yazılı olan  (ıkra mevvâl) mavvâl’i okumuştur. (Nuraydın,  kişisel görüşme 

2006)  

Cirhen Habib kalbi ye ebu selim min eyn bedi cib bedelek ğayn . 

Ğayn li bıkitli habibi ye ruhi reşit ebu Selim yikfuni ğala ibni 

Kal hablil lizi enkatağ  beynetna ve nıkıs cenbuhu beğayn   

Min bi biğni minnek şibir  

Vel şibir bi elfeyn  

Ncereh kalbi cirhen  

Ana alil micruh kalbi beliğen  

Türkçesi ; 

Bulunur mu yerine bir göz Ebu Selim kalbimin tatlı yarası 

Tatlım ruhum kalan tek gözüm Reşit ve Ebu Selim oğlum  

Aramızda kopan ip iki kulaç boşluk yarttı 

Kim satar bir karış senden 

Bir karış ki ikibinden 

Yaralasam kalbimi  

Ki kalbim yaralıdır derinden 

Vallah me bağrif  hududun le eyn  

Ya ğarib me hsint füvvet ğimrek bi beytek  

Ya ğarib ya ğarib il yemeni  

Me ğarib ille ğarib lihd vel kefeni  

Kal en ali nizlu demuği ye immi ve harkit bedeni  

Ah me immi vele hveti ğbeli ya kahri ve hezeni  

Ğiddeyt ğala der ve şift der mevhudi  
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Yaralarımın bilinmez sınırları nerede 

Gariban yavrum geçiremedi ömrünü evinde 

Şu garib ey yemen garibi 

Garibe garip denmez olmayınca lahitte kefenli 

Ey anam akan gözyaşlarım ki yaktı bedenimi 

Ah göremedim ne kardeşimi ne de annemi 

Bir avluya vardım terkedilmiş(bırakılmış) 

Kafra ve nefra ya veyli hali  

Htay ğleyha kıl hiceneha  

Ve bkul der eyn ebu selim uv Mehmet Sıtkı  

Hel liken ilo cevdi 

Rah ğrabi ve ğlayna mebaka ilo ğavdi 

Ah ah ah belehun ya kalbi belehun  

Ve kif ya kalb tet kul belehun  

Ah kör talihim her tarafı kırık dökük 

Sevdi Eyvahlar olsun ki bütün taşları kara 

Söylenirim Ebu Selim ve Mehmet Sıtkı hangi  avluda 

Bir zamanlar heybetli olan 

Gurbete gitti artık geri dönüşü de yok 

Ah ah boş ver yüreğim boşver 

Yüreğim sen nasıl boş verirsin 

Vallah ye habibi mey düb el cisim min tehti el tiyebun 

Of of of  aman intalet giyebek ğaleyyi ya habibi  te iktubu bilevh  

Te ğallim el tayr yipki vel hamami ti nuh 

Ten kul kalbi ye kalbi ye kalbi lekeğek el beyn vel halla micruh  

Te tem ibki işkil le Reşit nuh  

Ah Şehrizan ya hazini ta tikğadi beynel kabrayn Zidi biki ve nuh 

Kısım ğan immikil hazini  

Erirken elbiselerinin altından bedenleri  

Of of yokluğun yüreğime indi canımın içi bunları levhalara mı kazıyayım 

Kartala ağlamayı güvercine de şakımayı öğreteyim 

Kalbim yüreğim söyleyeyim söyleneyim, fikrim lekelendi yaralandım 

Durmadan reşit için yas tutayım 



 98

Ah bahtsız şehrizan İki kabirin arasında otur 

Annenin payı için de ağla 

Kısım ğannik Allah yağtiki sabır ye im tiyeb el süd 

Kal ya nari tuvğüdü ğalayna  

Ya nari ya sadik te ğud  

Ya ruhi le Türkiye ğud ğud  

Ve ya habibi te nişbeğ bil büyut kuğud 

Kal kağidin ya suat bi kıllik ebu Selim 

Ve halli el beyt yıfdallik  

Senin payına düşen içinde daha çok ağla bağır çağır, ey siyah giyinen kadın  

Ah yangınlandayım bize geri dönün 

Ah yanıyorum göster sadakatini geri dönün 

Ah canım Türkiyeye dön dön 

Ah canım doya doya oturup hasret giderelim evimizde 

Ebu Selim derki oturuyoruz evimizde ey suad 

Bırak ev acını arttırsın  

Kil ebtizkiri ve btişğili bi narik 

Kil eb  tizkiri ğabirto ve taliğto tihtirki bi narik 

Bit kuli ya ebu Selim eymet bit ciyna 

Ve tizkir mağanina  

Kal nehnu bkiyna li nas ya Suat 

Ya hayfat me bleynelik  

Bikıllık ebu Selim nehnu sırna lel makabir ye hayf me bkiynelik 

Her aklına geldiğinde ve için yandığında  

Her içeri girişini ve çıkışını düşündüğünde yanarsın 

Ve Söylenirsin ey Ebu Selim ne zaman geleceksin diye 

Hatırla hatırla bizimle hatırla 

Biz insanlar için ağladık ey suad 

Ne yazık ki bir tek senin için ağlayamadık 

Ebu selim derki biz artık kabirlik olduk sana ağlayamayız 

Mirreyt la nağurit Hama  

Ve kenit el şems ğalim te ğiyb 
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Ve bkul ye neğurit Hama  

Savtik ğala savt el ğarib ytiyb 

Balla Ya nağurit Hama savtik hizin ille şiğar 

Cevbitni nağurit Hama 

Ena savti me huvvi şiğar  

Uğradım Hama’nın değirmenine  

Güneş batmak üzere idi 

Seslendim hama değirmenine  

Sesin uyar garibanların sesine  

Gözünü seveyim söyle, hüzün mü kokar şiir mi sesin 

Cevap verdi Hama değirmeni  

Benim sesim şiire uzaktır diye 

Ena li kint secra kebiri   Ben büyük bir ağaçtım 

Ekberel escar      Ağaçların en büyüğü 

Leyli ve nahari inşidil eşğar                      Gece gündüz şiir yazardım 

Eteni Beşiri sev                                          Derken bir müjdecim beni müjdeledi 

Ya im Sitkı Beşşerni bil ahbar                   Sıtkı nın annesini bir haberle müjdeledi 

Neşer le dhayri                                           Sırtıma bir testere vurdu 

Telet neşret kbar ve zğar                           Üç yara açtı büyüklü küçüklü 

Evvel neşra le sabahi habibi hayyi            Birinci yara sabahım canım kardeşim di 

Ve teni neşra le Reşit                                 İkinci yara reşit 

Telit neşra kebiri katğıt  dhayri                 Üçüncü yara çok büyük sırtımı ikiye ayırdı 

Hallitni bi ev şama hal                              Beni derbeder etti 

Ah ah ah  

Ya hırrakiyn el tütun bi nar                       Ey tütünü ateşle tutuşturanlar 

Ahmar kveyyis ğala şattıl nihura sar         Nehir kıyısına kırmızı ne de yakışır 

Ya masğab firekıl ehil                               Ne zordur aileden uzak gurbet hayatı 

Ya masğab frekil hay                                Ne zordur kardeş ayrılığı  

Hel ğalayyi ya hayyi                                 Ah başıma gelenler kardeşim 

Kevitni key ğala key                                 Dağladı yaktı beni dağladı 
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Ah ah ah ve dehalty ğala der ya habibi      Ah avluya vardım canım 

Ne deht ah ye veceği                                  Bağırıp haykırdım acımı 

Ya ferhet el diyb                                        Kurdun sevinci nicolur 

Lemme yiğfi el rağiy                                 Çoban uyuya kalınca 

Nezilt ğala suk el ğarab ya habibi ya sadiki    İndim arap çarşısına canım dostum 

Te iştiri bağayn bi bağa                  İki kulacı bir kulaca satın almak için 

Ya hayfet le ğezel elişterit min beytine             

Yazık evimizden satın alınan gazele 

Kardan geçeyim sizin olsun 

Zehirler içeyim bal sizin olsun 

Verin benim ağabeymi ev sizin olsun 

Yandım anam yandım yandım bakana  

Canım kurban olsun abim diyene 

 

Şekil 4.46. M. Sıtkı Hayyük Suriye askeri iken  
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4.4.2. Tavahin (Değirmenler) 

            Aşağıda anlatılan hikâyenin geçtiği1939 yılında, Hatay Anavatan’a ilhak 

oluyor ve Avrupa’ da savaş rüzgârları esiyordu. Nitekim aynı yılın sonunda II. 

Dünya savaşı başlıyor. 

         Değirmenin altından bir avuç un alarak parmakları arasında yoklar ve yüksek 

sesle Abdo’ya: Değirmeni aç!……. diye seslenir Hasan. 

       Düşüncelidir Hasan. Buradan kazandığı günde birkaç okka un ile kalabalık 

bir aileyi geçindirir. O bir yana, dokuz kız çocuğu yalnız başlarına evde ne 

yaparlar?.... Arada evli olan ablaları gelir bakarlar, bazen de kocalarından çekinir 

gelemezler.  

        Değirmenden çağırmışlardı Hasan’ı on iki kızdan sonra bir erkek çocuğun 

oldu diye. Sevinerek eve vardığında can çekişirken buldu karısını; eğilip kulağına 

“Bak, oğlumuz oldu….” Son sözleri karısının…..  

        Onu düşündükçe dolu dolu olur gözleri; gecesini gündüzü hep bu 

değirmende geçer Hasan’ın. Bazen günlerce eve gitmediği olur. Ne yapsın, ne yer 

ne içer evde dokuz can?.... Ağzında kavalı, dalmış bunları düşünürken değirmenin 

önünde bağlı duran eşeğin anırmasıyla kendine gelir. Şelalenin o sihirli sesi ile 

kavalın yanık sesine değirmenlerin önünden eksik olmayan eşek anırması parazit 

gibi karışırdı “Tavahin” Vadisi’nde….. 

        Tavahin Vadisi Harbiye’nin tüm özelliklerini taşır. Ortasında şelalelerin 

suyu, iki kenarında sıralanmış çınar ve defne ağaçları arasında büyük bir hızla akar 

vadinin iki yakasından. Güneyinde Döver Köyü ve Dağı bulunur. Kuzeyinde ise 

Harbiye. Uçsuz bucaksız bir yeşillik denizidir Tavahin Vadisi. Dağın eteklerinden 

başlayan doğu ucu kayalıktır. Bu kayalığın altından fışkırır ve biraz ötede dökülür 

Harbiye’nin şelaleleri. Tam bir doğa harikasıdır. Pırıl pırıl buz gibidir suyu. Yörenin 

en gözde mesire yeridir, bayramlarda tatil günlerinde yöre halkı buraya akın eder…. 

Harbiye’ye sonradan sahip olan Araplar buraya “Beytül-ma” (su evi) 

demişlerdir. Türkler buraya doğa özelliğinden dolayı “şelaleler” demişler. Ancak 

yöre halkı bu adları pek kullanmaz. Buradan söz ederken “Tavahin” derler. Buraya 
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Tavahin yani değirmenler denmesinin nedeni ise; uzun zamanlar burada, şelalelerin 

suyuyla işletilen ve bir döneme damgasını vuran su değirmenleridir.  

        Bir gün bir adam gelir çevre köylerden Hasan’ın değirmenine, buğdayını 

öğütmeye. Hasan bu adamı iyi tanıyordu. Fransız devrinde buraya saldıran çetelerle 

birlikteydi bu adam. Hasan adamı cezalandıracaktı…. 

       Öğütme işi biter de sıra değirmen hakkına gelince Hasan adamdan iki kat 

ücret alır. Adam ne kadar itiraz etse boşuna… “Böyle alınıyor” diye karşılık verir 

Hasan. Adam yükünü yükler, köyünün yolunu tutar; çok içerlemiştir. Bundan sonra 

başka değirmene gitmeye karar verir. 

        Bir süre sonra aynı adam Hasan’ın değirmeninin önünden geçerek yandaki 

değirmene gider. Hasan onu görür ama görmezden gelir. Değirmenin arkasındaki 

kayaya çıkar ve kavalını komşu değirmene doğru çalmaya başlar. Meğer kavalıyla 

diğer değirmencilere direktif de verirmiş zaman zaman Değirmencibaşı Hasan. 

Komşu değirmenci mesajı alır. O da adamdan fazla ücret alınca bunun Hasan’ın 

oyunu olduğunu anlar adam……….. 

        Sonunda Hasan kavalını kaptırır. Kaval da sıradan bir kaval olsa 

umursamazdı. Kendi tasarlayıp yaptığı farklı bir kavaldı. İki kavalı birleştirerek 

yapmıştı zamır denen bu kavalı. Çok tatlı sesi olan bu kavalı o adam,  çalarken 

Hasan’ın elinde görmüştür. Herifin gözü kavalda kalmıştı belli ki. Hasan her 

zamanki gibi şöyle yorgunluk atayım diye el atınca bakar ki kaval yerinde yok. 

İnanamaz. Nasıl olmuştu?.... Oysa bir an olsun gözünden kaçırmamıştı adamı. Kim 

bilir köylüsüne nasıl anlatacaktı şimdi….. 

        Adam gecikmez, birkaç gün sonra çıkagelir; Hasan’ın geçen sefer yürüttüğü 

kavalını geri verir ve cebinden kendi kavalını çıkararak ilginç bir teklifte bulunur. 

Bu oyuna son vermek için bir şekilde kozlarını paylaşacaklar. Karşılıklı atışacaklar. 

Kendisi galip gelirse, öğüteceği buğdaya ücret vermeyecek; Hasan galip gelirse iki 

kat ücret verecek. Biri çalacak öbürü eşlik edecek, edemeyen puan kaybedecek. 

Hasan kabul eder. Oturup karşılıklı çalıp söylemeye başlarlar. İkisi de gayet güzel 

çalıp söyleyebiliyordu. Biri “Al Ruzena’yı”(yukarıda hikayesi anlatılan türkü) 

çalıyor öbürü eşlik ediyor; bu sefer öteki “Meryem Meryem ti’yi” çalıyor diğeri 

eşlik ediyordu. O zamanlar radyo televizyon falan yoktu; söyledikleri hep mahalli 
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parçalar. Adamın bilmediği parça yok; hem de hazırlıklı gelmiş yarışı kazanmak 

üzere. Bir iki okka unda değildi Hasan, hiç önemi yoktu. Önemli olan mağlubiyet. 

Sonunda aklına bir kurnazlık gelir. Birkaç ilahi biliyordu şeyhinden öğrendiği, 

sıkıştı mı birini çalar. Adam bu parçaları hiç duymamış, eşlik edemez. Sonunda 

yarışmayı berabere bitirmeyi başarır Hasan. Birbirlerinin bu meziyetlerini 

keşfedince son derece samimi olurlar. Bir araya gelince bir güzel müzik ziyafeti 

çekerler. Kaval ile sohbet de eder oldular. Çalar söyler, çalacak parça kalmayınca 

sohbet faslına başlarlar. Kavallarını adeta konuştururlar.  

         Bir gün yörede çok büyük bir sel olur ve bütün değirmenleri alıp götürür. Taş 

üstünde taş bırakmaz sel… Değirmenlerin sele kapıldığı haberi tüm yörede yayılır. 

Halk vadinin kenarına dizilmiş seyrediyor… 

        Hasan Usta kayaya oturmuş, ağzında kavalı yine bir uzun hava tutturmuş; 

gözleri şelale gibi…. Tavahin gitmişti.. 

        Tavahin gider, Harbiye’ye adı kalır yadigar. O gün bu gün o sel bir darb-ı 

mesel (atasözü) olur. Buralarda. Ne zaman bir şiddetli yağmur olsa: “değirmenleri 

sürükleyen yağmur gibi!... diye kıyaslama yapılır. Selden sonra Harbiye suyunun 

borulardan akıtılması yoluyla bir daha sel yaşanması önlenmeye çalışılır. O 

zamandan söylenen bir deyimi bugüne uydurarak, şöyle söyleyebiliriz: “Herkesin 

derdi dert, su şehri Harbiye’nin derdi su” (Yakto, 2005) 

 

Şekil 4.47 1900’lü yıllarda su değirmeni ve değirmenci 
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5. SONUÇ 

       Hatay Bölgesi tarihi incelendiğinde bölgede birçok medeniyetin yaşadığı 

görülmektedir. Bu durum bölgenin etnik yapısında son derece büyük karışmalara 

neden olmuştur. Bölgenin ilk çağlardaki yerli halkları doğal olarak sonradan gelen 

medeniyetlerin kültürü içerisinde erimiş kaybolmuştur. Tarih içersinde büyük 

depremlerin olması ve ağır veba salgınlarının yaşanmış olması, bölgede yerleşik 

insan topluluklarının devamlı değişmesi ve yeni yerleşmeler olmasına neden 

olmuştur. Pers İmparatorluğu,  Roma İmparatorluğu gibi birçok devletin burayı yurt 

edinmeleri ve bölgenin Orta Doğu’ya açılan kapı ve İpek Yolu üzerinde bulunması, 

Hatay bölgesini yerleşim açısından çekici kılmıştır. Kudüs’ten sonra Hıristiyanlığın 

burada yayılması ve ilk Hıristiyan adının burada kullanılmış olması bölgenin 

önemini arttırmaktadır. Hıristiyanlığın yayıldığı yıllarında bölge nüfusunun bir 

milyon olması ve yeryüzünde ilk sokak aydınlatmasının burada olması bölgenin ne 

kadar önemli bir konumda olduğunu bize açıklamaktadır. 

        Uzun yıllar Hıristiyanlığın yayılma merkezi olan bölge M.S. 968 yılından 

itibaren İslamiyet ile tanışmış ve yörenin kültüründe çok büyük değişiklikler 

oluşmasına, farklı din ve kültürde insanların bir arada yaşamaya başlamasına neden 

olmuştur. Her ne kadar Bizanslılar bölgeyi yeniden kısa bir süre için ele geçirmiş 

olsa da Arapların bölgeyi işgalden sonra yakıp yıkması ve bölgeye kendi halklarını 

yerleştirmesi bölgede Arap kültürünün yaygınlaşmaya başlamasına neden olmuştur. 

Daha sonra Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinden sonra bölge Osmanlı 

Egemenliğine girmiş ve 400 yıl Osmanlı topraklarında kalmıştır. Osmanlının iskan 

politikalarından dolayı bölgeye birçok Türkmen yerleştirilmiş ve bölge kültürü de 

yavaş yavaş yeni bir boyut kazanmaya başlamıştır.  

       M.Ö. dönemlerde özellikle Harbiye ve çevresinin mesire yeri olarak 

kullanılması ve yapılan kazılarda ortaya çıkan tiyatro kalıntıları ve mozaikler 

bölgenin özellikle de Roma döneminde kültür beşiği olduğunun göstergesidir. Lir de 

dâhil olmak üzere birçok çalgının bölgede kullanıldığını zengin mozaik 
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kalıntılarından öğrenmekteyiz. Ne yazık ki Osmanlının bölgeye hâkim olduğu 400 

yıllık dönemde bölge eski rağbetini kaybetmiştir.  

       Bu çalışmada böyle ilginç bir toprağın kültürel yansıması olan iki yerleşim 

yeri incelenmiştir. Bunlardan Şenköy türkülerinin genel özelliği bu türkülerde 

ağırlıklı olarak sözlü halay ezgilerinin bulunmasıdır oturak âlemlerinde ve kına 

gecelerinde okunan bu türküler Şenköy’de erkeklerin ve bayanların ayrı mekânlarda 

eğlenmelerinden dolayı birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Az da olsa 

bayanlar ve erkekler tarafından söylenen ortak türküler vardır. Şenköy yöresinden 

derlenen halk ezgilerinin bir özelliği de bu ezgilere nakarat bölümü ile 

başlanmasıdır.  

        Şenköy beldesi müzik kültüründe Nusayri müzik kültürünün etkileri 

görülmektedir. Öz kültürlerinde Arapça olmayan Şenköy’lü Türkmenlerin halk 

ezgilerinde görülen Arap etkiler ile Arapça sözcükler bu etkilenmenin bir 

sonucudur. Örneğin; “ya bu neyya(ey kızlar)” halk ezgisinin sözleri Türkçedir ancak 

nakarat bölümü Arapça okunmaktadır. Şenköy’lülerin sevinç ve övgü ünlemlerinde 

Arapça bir sözcük olan “hayye”(kardeş) sözcüğüne rastlanması da bu etkiyi 

göstermektedir. Şenköy düğünlerinde kullanılan Argun’da Nusayri etkisidir. 

Harbiyelilere özgü olan bu çalgının Harbiye yöresindeki adı Zamr’dır. Kişisel 

görüşmelerden elde ettiğimiz sonuçlara göre Argun’un üretiminin de Harbiyelilere 

ait olduğunu görmekteyiz. Tespit ettiğimiz diğer bir hususta Argun çalgısına 

Hatay’ın Harbiye ve Şenköy dışındaki bölgelerde rastlanmamasıdır.  

       Araştırmalarımız sonucunda Şenköy’de yapıldığı düşünülen derleme 

çalışmalarının İsmet İnönü’nün de isteği ile Muzaffer Sarısözen tarafından 1946 

yılında Ankara yapıldığını tespit ettik. Bu derleme sonucunda 3 adet Şenköy 

Türküsü T.R.T. repertuarına kazandırılmıştır.   

        Yıllarca baskı altında kalan Nusayrilerin mezheplerinde olduğu gibi müzik 

konusunda da içine kapalı olduğunu düşünüyoruz. Bu kültürün en büyük özelliği 

ezgilerin sözlerinin halkın kullandığı dil olan Arapça olmasıdır. Harbiyelilerin; kitle 

iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde, oturak âlemlerinde ve akşam 

oturmalarında fasih Arapça (Arap resmi yazı dili) okumayı bilenlerden dinledikleri 

cönklerden etkilenmeleri sonucunda ezgileri Arapça olmuştur. Ancak 1939 yılında 
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Hatay’ın anavatana katılmasından sonra Türkçe’nin yaygınlaşması ile birlikte 

ezgilere Türkçe sözler de eklenmeye başlanmıştır. Hatta günümüze yerli halkın 

Arapça konuşurken unuttuğu sözleri Türkçe sözlerle tamamlamasında görüldüğü 

gibi ezgilerinin bazı bölümlerini Türkçe olarak okuduğu görülmektedir.  

       Bayramlarda, teğlim (Nusayri çocukların din öğrenmelerinden sonra aile 

tarafından komşu ve akrabalara verilen müzikli ziyafet) törenlerinde düzenlenen 

oturak âlemlerine bu özel günler dışında da rastlanmaktadır. Her defada bir ailenin 

ağırlaması suretiyle yapılan bu oturak âlemlerine ev sahibinin memnuniyetini 

bildiren hoş geldiniz(ehlen ve sehlen) ezgisi ile başlanır. Mevvaller ile devam edilir, 

Meycana’lara geçilir, Atabalar’dan sonra ise hareketli eserler olan rıddi’ler okunur. 

Aralarda ise Cönk (aşık defteri) okunduğu görülmektedir.  

     Nusayrilerin oturak âlemlerinin bir özelliği içki içme alışkanlığının 

olmasıdır. Kadınlar hizmet ettikten sonra erkekler ile birlikte oturak âlemine 

katılırlar. Harbiyelilerin oturak âlemleri bu yönü ile Şenköy oturak eğlencelerinden 

ayrılmaktadır. Şenköy oturak âlemlerinde sadece erkek bulunur ve içki içilmez. 

Bayanlar ayrı erkekler ayrı mekânlarda eğlenirler, bu nedenle kadın ve erkeklerin 

dile getirdiği ezgiler birbirinden farklıdır. Nusayrilerin ezgileri ise kadın ve 

erkeklerin aynı ortamda eğlenmelerinden dolayı ortaktır.  

        Harbiye ve Şenköy’ün ortak bir kültür ürünü olan Zamr (Argun) düğünlerde 

davul ile birlikte zurna’nın yerine kullanılan bir çalgıdır. Fakat günümüzde 

teknolojinin gelişmesi sonucunda Davul ve Zamr yerine genellikle klavye 

kullanılmaktadır. Ancak çok zengin aileler düğünlerine otantik bir hava ile renk 

katmak amacıyla yöredeki son Zamr çalgıcısı olan Selim Aslanyürek’i zamr çalmak 

üzere davet etmektedirler. Fakat ne yazık ki halk ezgilerine talebin azalmasından 

dolayı Selim Aslanyürek’in çaldığı ezgiler günümüzde yaygınlaşmış halk 

ezgileridir.   

        Şenköy ezgilerinin repertuara girmesinde en önemli etkenlerden birisinin 

köyde bulunan halk oyunları ekibi olduğunu düşünmekteyiz. Uzun yıllardan bu yana 

bulunan bu ekip zaman içerisinde ekip elemanları değişse de başarıları devamlı 

olarak artmaya devam etmiştir. Birçok ulusal başarısı bulunan ekip Şenköy’ü ve 

Türkülerini çok iyi tanıtmakta ve yörenin müzik kültürünün gelişmesini 
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sağlamaktadır. Harbiye’de ne yazık ki yöre oyunlarını tanıtıcı bir halk oyunları ekibi 

bulunmamaktadır.  

        Sonuç olarak her iki yörenin de farklı kültürleri varmış gibi görünse de 

geçmiş dönemlerdeki farklılıklar giderek azalmış, aynı kültürleri paylaşmaya 

başlamışlardır. Beldeler birbirlerine çok yakın olduğu için mezhep ve dil farkına 

rağmen kültür etkileşimi olmuştur. Resmi dilin Türkçe olması ve teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte Harbiye ve çevresindeki Nusayriler Arapça’yı unutmaya 

başlamışlardır. Bunun sonucu olarak da kültür farklılıkları en aza inmiştir.   
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EKLER 

A) Haritalar 

 

Şekil A.1. 1935 tarihinde Fransızlar tarafından yapılan Hatay (o zamanın adıyla 

Sancak) haritasından bir kesit. Kaynak: Pierre Bazentay (1930’lu yıllarda 

Antakya’da eğitimde görevli Fransız) 
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Şekil A.2. Fransız haritası Şenköy. 
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B) Cumhuriyetten Önce Şenköy ve Harbiyenin Bağlı Olduğu Nahiyeler 

 

 

Şekil B.1 Şenköy ve Harbiye’nin bağlı bulundukları nahiyeler.(Tekin,2001,23) 
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C) T.R.T Repertuarında Bulunan Hatay Yöresine Ait Türküler 

 

Şekil C.1 “Altın Tasta Gül Kuruttum” Türküsü’nün notası. 
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Şekil C.2. “Mavilim Yaktın Beni” Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C.3. “Pınara Vurdum Kazmayı” Türküsü’nün arşiv notası. 

 

 



 118

Şekil C.4. “Aman Aman Bağdatlı” Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C.5 “Şu Karşıki Dağda Kar Var”  Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C.6 “Gül Kuruttum” Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C.7 “Lofçalı” Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C.8. “Damdan Dama İp Serdim” Türküsü’nün notası. 
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Şekil C.9. “Lofçalı” Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C.10 “Ateşim Yanmadan” Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C.11 “Hanım Arabaya Binmiş” Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C.12 “Kaleden İndirdiler” Türküsü’nün arşiv notası 
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Şekil C.13 “Fincanı Taştan Oyarlar” Türküsü’nün arşiv notası 
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Şekil C.14 “Oy Gelin Kınan Kutlola” Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C.15 “Vardım Baktım Süt Pişirmiş” Türküsü’nün arşiv notası 
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Şekil C.16 “Hasan Dağı Oymak Oymak” Türküsü’nün arşiv notası 
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Şekil C.17 “Tütüncüden Tütün Aldım” Türküsü’nün arşiv notası. 
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Şekil C. 18 “Nereye Gidersin Ayşem” Türküsü’nün notası (Güney Rüzgârı Dergisi 

Sayı:88’den alınmıştır.) 
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Şekil C.19 “Ferhat Gibi Dağ Deldim Su Getirdim” Türküsü’nün arşiv notası 

(Güneyde Kültür Dergisi sayı:87’den alınmıştır.) 
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Şekil C.20 “Ayağına Giymiş Mesti Çorabı” Türküsü’nün arşiv notası (Güneyde 

Kültür Dergisi sayı:86’dan alınmıştır.) 
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D. T.R.T. Tarafından Yapılan Derleme Çalışması Derleme Fişleri 
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ÖZGEÇMİŞ 

        20 Ocak 1977 yılında Adana’da doğdu. Mehmet Adil İkiz İlköğretim 

Okulu’nda, Ortaokulu Sunar Nuri Çomu Lisesi’nde, Lise’yi Çobanoğlu Ticaret 

Lisesi’nde okudu. Adana Belediye Konservatuarı’nda 2 yıl eğitim aldı.  

       1996 yılında kazandığı Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet 

Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünü 2001 yılında bitirdi. Mezun olduğu yıl Milli 

Eğitim Bakanlığınca Kırıkhan Lisesine Müzik öğretmeni olarak atandı. Halen 

Antakya Bedii Sabuncu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde görevlendirme ile 

çalışmaktadır. Antakya Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun 3 yıl şefliği’ni 

yaptı. 

       2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 

açmış olduğu Türk Müziği Yüksek Lisans Programına girdi. Bu programa halen 

devam etmektedir. 

 



E) T.R.T. Repertuarında Bulunan Türkülerin Ses Grafiği 

Adı Derleyen Yöresi Rep. 
No 

Derleme 
Tar. 

İnceleme 
Tar. Ses Aralığı Usulü 

Al Mendili Muzaffer Sarısözen Şenköy 475 --------- 1973 
 

4/4 

Hey Güzelhan Muzaffer Sarısözen Şenköy 1429 --------- 1977 
 

6/4 

Eli Elime 
Değdi Muzaffer Sarısözen Şenköy 1015 --------- 1975 

 
4/4 

Mavilim 
Yaktın Beni Muzaffer Sarısözen Antakya 1787 --------- 1978 

 
4/4 

Altın Tasta 
Gül Kuruttum Muzaffer Sarısözen Antakya 485 1947 1973 

 
9/8 

Pınara Vurdum 
Kazmayı Muzaffer Sarısözen Antakya 474 --------- 1973 

 
4/4 

Aman aman 
Bağdatlı Muzaffer Sarısözen Antakya 915 --------- 1975 

 
4/4 



Şu Karşıki 
Dağda Kar Var Muzaffer Sarısözen Hatay 504 1947 1973 

 
4/4 

Gül Kuruttum 

 
Muzaffer Sarısözen Hatay 664 --------- 1974 

 
11/8 

Lofçalı 

 
Muzaffer Sarısözen Hatay 590 1947 1974  9/8 

Tütüncüden 
Tütün Aldım Muzaffer Sarısözen Antakya 768 1947 1974 

 
9/8 

Damdan Dama 
İp Serdim 

Ankara Devlet 
Konservatuarı Antakya 2059 1946 1979 

 
8/4 

Ateşim 
Yanmadan 

Ank. Dev. Kons. 

Muzaffer Sarısözen 
Antakya 2870 1946 1970 

 
4/4 

Hanım 
Arabaya 
Binmiş 

Ankara Devlet 
Konservatuarı İskenderun 2722 ------ 1985 

 
2/4 

Fincanı Taştan 
Oyarlar 

Ank. Dev. Kons. 

Muzaffer Sarısözen 
İskenderun 2058 1946 1979  9/8 



Kaleden 
İndirdiler Ali Canlı Hassa 3148 1953 1987 

 
4/4 

Hasan Dağı 
Oymak Oymak Muzaffer Sarısözen Antakya 1101 1945 1975 

 
4/4 

Vardım 
Baktım Süt 
Pişirdim 

Ankara Devlet 
Konservatuarı Antakya 1829 1946 1978 

 
4/4 

Oy Gelin 
Kınan Kutlola 

Ank. Dev. Kons. 

Muzaffer Sarısözen 
İskenderun 1995 1946 1979 

 
4/4 

Ferhat Gibi 
Dağ Deldim 

Ankara Devlet 
Konservatuarı Antakya 1946 2003 4426 

 
4/4 

Neriye 
Gidersin 
Ayşem 

Ankara Devlet 
Konservatuarı Antakya 1946 2004 4466 

 

10/8 

 

Ayağına 
Giymiş Mesti  

Ankara Devlet 
Konservatuarı Antakya 1946 2004 4464 

 
9/8 

Şekil E.1 Türkülerin Ses Grafiği 

 



F) Şenköy ve Harbiye’de Derlediğimiz Halk Ezgilerinin Ses Grafiği 

Adı Yöresi Kimden 
Alındığı 

Der. 
Tarihi Derleyen Notaya 

Alan Ses Aralığı Usulü 

Şenköylüyüz 
Hataylıyız 
Atatürk’ün 
Askeriyiz 

Şenköy Ahmet 
BIRAKÇIN 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI  

2/4 

Derelerde Yarpuz 
Gibi Şenköy Ahmet 

BIRAKÇIN 2006 Resul 
BAĞI 

Resul 
BAĞI 

 
4/4 

Şebeler Şenköy Ahmet 
BIRAKÇIN 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI  

2/4 

Eli Elime Değdi Şenköy Ahmet 
BIRAKÇIN 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI  

4/4 

Esmer Kızlar Şenköy Ahmet ARI 
(kasetten) 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI  

4/4 

Yüzüm Kalmaz  Şenköy Ayşe 
BIRAKÇIN 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI  

2/4 

Ya Bu’l Eyye Şenköy Ayşe 
BIRAKÇIN 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI 

 
4/4 



Ne Kara 
Günlerde 
Doğurmuş Anam 

Şenköy Ahmet 
BIRAKÇIN 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI 

 
U.H 

Ağlayıp Gülenim 
Yok Şenköy Ahmet 

BIRAKÇIN 2006 Resul 
BAĞI 

Resul 
BAĞI 

 
U.H 

Bülbül Ne 
Gezersin Şenköy Zühniye 

BIRAKÇIN 2006 Resul 
BAĞI 

Resul 
BAĞI 

 
U.H 

Micena Harbiye Aziz 
BÜYÜKAŞIK 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI 

 
2/4 

Atabe Harbiye Aziz 
BÜYÜKAŞIK    

 
U.H 

Mevval Harbiye Aziz 
BÜYÜKAŞIK    

 
U.H 

Heyyah Yebul Harbiye Aziz 
BÜYÜKAŞIK 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI 

 
4/4 

Halileyya 
(Movvel) Harbiye 

İsmail 
HAYYÜK 
(kasetten) 

2007 Resul 
BAĞI 

Resul 
BAĞI  

U.H 



Semra Harbiye Aziz 
BÜYÜKAŞIK 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI 

 
2/4 

Ittini Havvşo Harbiye Semih 
BÜYÜKAŞIK 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI 

 
4/4 

Rozana  Harbiye Aziz 
BÜYÜKAŞIK 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI 

 
2/4 

Meryem Ti Harbiye İbrahim 
BÜYÜKAŞIK 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI  

2/4 

Kaletil Bayda Harbiye 
İsmail 

HAYYÜK 
(kasetten) 

2006 Resul 
BAĞI 

Resul 
BAĞI  

7/8 

Yayık Yaydım Harbiye İsmail 
HAYYÜK 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI  

4/4 

Şirbetel Kahvi  Harbiye İsmail 
HAYYÜK 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI 

 
4/4 



Ya Tali O Adda Harbiye İsmail 
HAYYÜK 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI 

 
2/4 

Şöferiya  Harbiye 
Nuray 

HARBELİO
ĞLU 

2006 Resul 
BAĞI 

Resul 
BAĞI 

 

2/4 

 

Ma Kıl Tıllak Harbiye Yusuf 
SÜNER 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
Bağı 

 
4/4 

Alıverin 
Martinimi Harbiye İsmail 

HAYYÜK 2006 Resul 
BAĞI 

Resul 
BAĞI 

 

 

Yayık Yaydım Harbiye İsmail 
Hayyük 2006 Resul 

BAĞI 
Resul 
BAĞI  

4/4 

Şekil F.1 Şenköy ve Harbiye Halk Ezgilerinin ses grafiği 

 


