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İlledeRomanOlsun:Popüler Müzik ve
KültürelKimliğinTimsalSunumu

İbrahimYavuz Yükselsin
Türkiye’de Roman müzisyenlere ve özellikle de Cince saz/çalgı’1 çalanlara müzik

endüstrisi tarafından yoğun bir ilgi vardır. Bu ilgi iki ayrı nedene dayanır. Biri,
Roman kimliğinin önemli bir ifade aracı olan sözlü Roman oyun havalarının yarat-
tığı Roman izlerkidelere yönelik pazar; diğeri ise, belirli çalgıların (keman, klarinet,
zurna, darbuka vb.) istenilen biçemlerde (styles) -Arap, Hint vb. - yalnızca ya da göreli
olarak "en iyi’ Roman müzisyenler tarafından çalındığı düşüncesidir. Endüstrinin
yaklaşımının temelinde yatan bu iki düşünce, Romanlar’da farklı icra alanlarında
müzik yapmaya ilişkin geliştirilmiş iki edimsel kavramla yakından ilişkilidir: 'çalgı-
cılık’ ve ‘müzisyenlik’ (Yükselsin 2000: 92-96) .

Grup kimliğini (çalgıcı Romanı) içinde barındıran bir kavram olmasıyla dikkat
çeken ve Roman/Çingene olmakla ilişkilendirilen ‘çalgıcılıkdaki icra alanları: düğün
(evlilik, sünnet), asker uğurlamaları, takvime bağlı festivaller/ritüeller vb. etkinlik-

lerle ilişkilendirilir. ‘Müzisyenlik’ ise daha geniş ölçekli sosyokültürel dizge ve ağırlıklı
olarak kentsel ve popüler kültür bağlamındaki icra alanlarını vurgulayıcıdır.

İşin niteliğinden (konser, festival, vb.) ya da icranın yapıldığı mekândan (bar,
gazino, pavyon, televizyon stüdyosu vb.) çok, icranın yapıldığı yer olan ‘sahne’nin
tümünde olması nedeniyle kullandığım ‘sahne müzisyenliği’ Roman müzisyenlerin
bir soliste ve vokal ya da çalgısal gruba eşlik ettikleri tüm etkinlikleri kapsar. İkincisi,
yani ‘stüdyo müzisyenliği’ müzik endüstrisi ile ilişkilidir ve icranın yapıldığı yer ve

yapılış biçimi bakımından sahne müzisyenliğinden ayrılır. Üçüncü icra alanı olan
‘grup müzisyenliği’ ise Türkiye’de son 10 yıldır ivme kazanan ve yine müzik endüs-
trisi ile bağlantılı olan WorldMusic ile yakından ilişkilidir. Endüstri içinde geliştirilmiş
bir etiketten fazlasını yansıtan World Music, küresel ölçekli yeni bir estetik anlayışın
yanı sıra yerel tınılardan beslenen popüler kültür zeminini oluşturması bakımından
Roman müzisyenlerin yalnızca Roman ya da Roman olmayan müzisyenlerle birlikte
gerçekleştirdikleri albüm kayıtlarına yöneliktir.

Bu makalenin tartışma gereci olan birinci neden, yani ‘sözlü Roman oyun ha-

valarının yarattığı pazar’ düşüncesi, doğrudan etnisite ile örtüşecek biçimde ortaya
çıkar ve ince çalgı çalan Roman çalgıcıların yalnızca ya da ağırlıklı olarak Roman
izlerkitleleri için yarattıkları ve icra ettikleri bu biçem, Roman kimliğinin ifadesi ba-

kımından oldukça önem kazanır, ikinci nedenle ilişkilenen ve Roman kültürel kim-

liğinin görece belirsizleşerek, Batılı normların geçerli olduğu, farklı biçemlerde
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seslendirme becerilerinin öne çıktığı icra alanlarıyla örtüşen ‘müzisyenlik’ ise ayrı
bir tartışma konusu olarak bu makalenin kapsamı dışında tutulmuştur. Bu makalede
öncelikle ‘Roman Havası’ analizi yapılarak Roman kültürel kimliğinin müziksel in-
şası üzerinde durulacak, ardından ‘çalgıcı’ kategorisindeki Roman müzisyenlerin
müzik endüstrisi ile ilişkilenme yollarına bakılarak sözlü Roman oyun havalanmn
müzik endüstrisi aracılığıyla Roman kültürel kimliğinin ifade aracına dönüşme süreci
ele alınacaktır.

Dans müziği olarak Roman Havaları
Edirne ve İzmir’de gerçekleştirdiğim alan çalışmaları sırasında gözlemlediğim

nişan, kına, sünnet, gelinalma ve çeyizalü2 gibi adlarla anılan etkinlikler, evlenme
ve sünnet gibi geçiş ritüellerinin belirli aşamalarını oluşturuyordu. Terminoloji böl-
geden bölgeye ya da farklı Roman gruplarına göre değişse de (sözgelimi İzmir’deki
Romanlar nişan törenine ‘aratma’ adını verirler) Roman düğünlerinin ortak bazı
müziksel özellikler taşıdığı görülür. Bunların başında, söz konusu törenlerin toplu
eğlenceye dayanan her aşamasında (kına, nişan, çeyizalü vb. ) ‘Roman’ olarak adlan-
dırılan dansların oynanması gelir.

Dans eden kişinin isteğine bağlı olarak 8/4’lük ‘çiftetelli’ ya da kendine özgü
adlarla anılan (Mevlana, Anadolu vb) 8/8’lik oyun havalarıyla eşlik edilen danslar
da yapılır. Özellikle yalnızca kadınların katıldığı kına gecesi ya da kadın-erkek karışık
yapılan nişan gibi kutlamalarda yalnızca Roman kadınları tarafından oynanan ve
‘oryantal’ denilen dansa yine aynı adı taşıyan Arap kökenli müziklerle eşlik edilir.
Neyin çalınacağını belirleyen, dans eden kişi ya da grubun isteğidir. Kiralanan top-
luluk tipi ister davul-zurna ya da ince saz, isterse yalnızca tek bir org olsun Roman
müzisyenler bütünüyle dansa kalkan kişi ya da kişilerin istekleri doğrultusunda çal-
mak zorundadırlar. Bununla birlikte 9/8’lik Roman Havalan’nın diğer müziklere
göre yoğunluğu dikkat çekicidir.

Roman Havası
Edirne ve İzmirli Roman kaynaklarıma göre, seslendirdikleri 9/8’lik Roman

oyun havalan dağan ağırlıklı olarak Romanlar içindir. Hem bu tür için kullanılan
terminolojinin zenginliğine hem de düğünlerde istenen 9/8’lik Roman oyun hava-
lannın çeşitliliğine Roman olmayanlarda rastlanmaz. Dolayısıyla, Roman havalan
Roman kimliğinin en önemli müziksel ifadesidir.

Roman düğünlerinde her hane ya da akraba/arkadaş grubunun kısa bir dans di-
zisi içinde birlikte yaptikları ve yalnızca Romanlara özgü dans figürlerini içeren
danslara ‘Roman’ adı verilir. Bu dansların en önemli özelliği ağır ve hızlı olarak iki
tip olması ve yalnızca 9/8’lik tartım kalıbına dayanmasıdır. Danslara eşlik eden ağır
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Roman havaları ağdalı, tulum ya da ağır Roman hızlıları ise pançar, gordel, düz (ya

da normal) Roman, giderü Roman terimleriyle adlandırılır. Bu terimler aynı za-
manda oynanan danslar için de kullanılır. Dolayısıyla Roman havalarının biçeme

yönelik adlarını Romanların dans harekederinden aldığı görülür. Bunun yanı sıra

terminoloji yerleşim yerlerine göre değişiklik göstermekle birlikte 9/8’lik tartım ka-

lıbı üzerine seslendirilen ve Roman dansına eşlik eden bütün müziklerin ‘Roman

havası’ olarak adlandırılması yaygındır. 9/8’lik Roman havasının düzümsel küme-

lenişi 2+2+2+3’tür.
Bu tartım kalıbına

göre biçimlenen danslar
elbette Roman olmayan-

lar tarafından da oynanır.

Yine aynı tartım kalıbının kullanıldığı müzikler Roman olmayan müzisyenler tara-

fından da seslendirilir. Ancak, Roman olmayanlarda kullanılan 9/8’lik tartım kalıbı

Roman müzisyenler tarafından ‘düz’olarak tanımlanır. Roman kaynaklarımın tümü,

bu kalıbı yalmzca Roman olmayan müzisyenlerin kullandığını ve kendilerinin de

Roman olmayanlara hem tartım hem de ezgi olarak bunu çaldıklarım belirttiler.

‘Düz çalma’da aşağıdaki örnekte görülen 9/8’lik yaygın tartım kalıbı değiştirilmeden

yinelenir. 3

§ J -J-J

Ancak Roman kimliğinin
yansıtıcısı olan danslarla
(ağır Roman, tulum, gor-
del, pançar vb.) ilişkile-

nen Roman havalarında kullanılan ve güçlü vuruşlarla nispeten daha zayıf olan

vuruşların zamansal bileşimini yansıtan tartım kalıplan, Roman olmayan müzisyen-

lerin kullandıklarından farklı ve çeşitlidir.

jj J J
1’ y * y

J
U "T TU

Mü&a

Roman Havası-Karşılama ilişkisi
Roman havalan ile Trakya bölgesinin yaygın dans biçemlerinden biri olan 9 za-

manlı (9/8) karşılamalar arasındaki ezgisel ve tartımsal benzerlik dikkat çekicidir.
Roman müzisyenlerin yaptıklan kaset ve plak kayıtlarında ‘Roman havası’ olarak
adlandırılan çalgısal parçalarla ‘karşılama’ denilen ve yine çalgısal olan parçalar tar-

tım, ezgisel gerecin işlenişi ve tempo bakımından oldukça benzerdirler. Aşağıdaki
örnekler, ‘karşılama’ olarak adlandırılan çalgısal oyun havalan kayıtlarında kullanılan

tartım kalıplanın yansıtırlar. Kalıp 1 ve 2, hızlı, kalıp 3 ise ağır devinimli karşılama
örneklerinin tartımsal katmalarında kullanılmıştır.
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Aşağıdaki müziksel örnekte, Keşanlı Yaşar Sesler ve grubunun seslendirdikleri
Burgaç Karşılaması'na adını veren ve üç ayn motiften oluşan ezgisel gereç (A, B, C)
görülüyor.
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Müziksel örnek 1: Burgaç Karşılamasında kullanılan ezgisel gereç.

Bu ezgisel gereç klarinet, cümbüş ve keman tarafından Roman havasına benzer
biçimde işlenir. Önce parçaya adım veren ezgi(ler) çalınır daha sonra doğaçlamaya
geçilir ve yeniden ezgiye dönülür. Doğaçlama her iki türün de ayrılmaz parçasıdır.
Karşılama ile Roman havası arasındaki bu benzerlikler bu türleri belirleyen iki
önemli özelliği gösterir: a) her ikisi de adım danstan (‘Roman’ ve ‘karşılama’) alır;
b) yine her ikisi de hızlı ve ağır devinimli olmak üzere iki tiptir.
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Müziksel yapı
Roman havalan sözlü ve çalgısal olmak üzere iki tiptir. Bununla birlikte 9/8’lik

Roman danslarıyla olan sıkı ilişkisi, bu havalann tartım ve ezgi olmak üzere iki ana
katmanda yaratıldığım gösterir. Bunu destekleyen bir başka delil ise, sözlü Roman
oyun havalanmn son yirmi yılda yaygınlık kazanması ve yaratım sürecinde sözle-
rin-eğer varsa-en son oluşturulmasıdır. Tartımsal katman ana ekseni oluştururken
ezgisel katman, çalman düzümlere uygun ezgisel cümleler kurma becerisini öne çı-
karır.

Roman havalarında üç ayrı adlandırma biçimi ortaya çıkar. Birincisi üsluba yö-
neliktir ve terminoloji bölgelere ve topluluklara göre farklılık göstermekle birlikte
adım Roman danslarından alır: Ağır Roman, gordel, ağdalı, tulum, giderli Roman
vb. ikinci adlandırma ezgiye yöneliktir. Bazı çalgısal Roman havalan adlarım (hasırcı
Romanı) kullanılan ezgisel motifin ilişkilendirildiği olay ya da gruptan alır. Üçüncüsü
sözlü Roman oyun havalannda ortaya çıkar ve hava, adım kullanılan sözlerden alır:
‘Manolya5, ‘İlle de Roman Olsun5, ‘Mariana5 vb.

a. Tartımsal Katman
İnce çalgı/saz topluluklannda tartımsal katmanın yaratıldığı temel çalgı darbu-

kadır. Bongo, hollo (kenar), def ve zil, icramn niteliğine göre eklenirler ve darbu-
kayla seslendirilen tartımsal katmanı örme görevini üstlenirler. Eklenen vurma
çalgıların çokluğu oramnda tartımsal katman daha ayrıntılı olarak işlenir.

Tartımsal katman belirli tartım kalıplarım içermekle birlikte değişkenlik yalnızca
hız/tempo ve düzümdedir. Hız ve çalman düzümlerin dansla sıkı ilişkisi tartımsal
katmam değişmez kılar. Roman danslarındaki vücut ve el hareketlerinin aşağıdaki
örneklerde üst çizgide gösterilen ve daire içine alınmış olan kuvvetli vuruşlarla iliş-
kisi, zayıf vuruşlara göre daha fazladır. Roman havalarında ‘dünTler zamansal de-
ğişikliklere uğratılmadan yinelenirken ‘tek5 vuruşları tartımsal katmandaki örgünün
oluşturulmasına yönelik değişikliklere uğrar.

Pançar, gordel, düz (ya da normal) Roman, giderli Roman gibi adlarla anılan
hızlı devinimli danslara eşlik eden Roman havalannda ‘düm5, aşağıdaki örneklerde
(tartım kalıbı 1-3) daire içinde gösterildiği gibi 9/85lik tartım kalıbının 1 ve 55inci
zamanlanndadır.
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Ağdalı, tulum ya da ağıt Roman gibi adlarla anılan ağır devinimli Roman dans-
larında ‘düm’, genellikle (kalıp 3) 9/8’lik tartım kalıbının 1 ve 3’üncü zamanlarında
olmakla birlikte kimi zaman (kalıp 4) 1, 2 ve 7’inci zamanda da yapılır.
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b.Ezgisel Katman
Roman havalarında yaratıcılık, seslendirilen havada kullanılan ses dizisinden bi-

çimsel yapıya kadar ağırlıklı olarak ezgisel katmanda ortaya çıkar. Yeni bir Roman
havası yapmak yeni bir ‘hava’ (ezgi) yaratmakla aynı anlamı taşır. Roman havaları
ister sözel ister çalgısal olsun çoğunlukla dörder ölçülük iki ezgisel motife dayanır.
Bunlardan biri ana motifi oluşturur ve sözlü Roman oyun havalarında nakarat bu
motif üzerine yerleştirilir. Ezgisel motifler aşağıda ele alınacağı gibi iki biçimde
oluşturulur ya yeni bir ezgi yaratılır ya da başka müziksel kaynaklardan hoşa giden .

bir ezgi Roman havasına dönüştürülür. İnce saz topluluk tipinde klarnet (kimi
zaman keman), davul-zurna topluluk tipinde ise zuma ana ezgiyi işleyici rol üsdenir.
Özellikle klarnet Roman havalarının ana çalgısı olarak görülür ve ezgisel katmam
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örme görevini üstlenir. Çalım biçemleri ve ustalık özellikle bu iki çalgıda belirgin
biçimde ortaya çıkar.

Roman havalarının belirleyici ezgisel özelliklerini saptamak ve yaratıcılığın ezgisel
katmanda nasıl ortaya çıktığını incelemek için, ille de Koman Olsun adlı Roman ha-

vasının analizini yapacağım. i

Analiz
İlle de Koman Olsun (Kırmızıyı Severler)
Doğaçlamalarıyla tanınan Edirneli klarinetçi Deli Selim’in (ölm. 25 ocak 1995),

Deli Selim ve Arkadaşları 13: Marianna/ Söylü Oyun Havaları adlı kasetinde yer alan

sözlü Roman oyun havası, klarinet, keman, cümbüş, darbuka, def ve vokal olmak

üzere 6 parttan oluşuyor.

o ti°- °4 TTeCTmTT

Dizi

Ezgi

Aşağıdaki A motifi sözel yapıdaki ilk dördüğün, B ise nakarat olarak yinelenen
ikinci dördüğün ezgisidir.

n »pa'ııü'ü-p ı gpi fp ı wcrtfi * p "r Lü" Cr
A Bir-bi-ri-ni dö - ver - leKır-mı sever lezı - yı
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is-ter ça-mur-dan ol-sun O da Al-la -hın ku - lu Herk im o-lur-sa ol-sunİl. - le de Ro-man ol -sun

Müziksel örnek 2. İlle de Koman olsun’un ezgisel motifleri
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Sözel Yapı:
ille de 'Koman Olsun
Kırmızıyı severler

A| Birbirini döverler

Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler

İlle de Roman olsun

İster çamurdan olsunB
O da Allah’ın kulu
Her ne olursa olsun

Düğün dernek ederler
A2 Etsiz yemek yemezler

Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler

Biçim:

Aşağıdaki kesitte görüldüğü gibi darbukanın tartımsal katmanı duyurduktan
sonra üçüncü ölçüde cümbüş ile zil giriyor ve 4’üncü ölçüde klarinetle birlikte ha-
vaya adını veren sözün ezgisi başlıyor.

Darbuka (Vinci ölçüde)

Ciimbüs- def (3'üncü ölçüde}

Klanneî (4 Tüncü ölçüde^ [SözAj-SözB(2)] B3B4 [SözA7-SözB(2)] [DoğaçlamaA(27)]

B5B5[SözAj-SözB] B7 [DoğaçlamaB(8)] Bg

Biçimsel yapıdan da anlaşıldığı gibi başkama {variation) ve doğaçlama (’improvisa-
tion) sözlü Roman oyun havalarının da temel özelliğidir. Sözgelimi aşağıdaki mü-
ziksel örnekte görüldüğü gibi nakarat ezgisinin başkanması daha parçanın en
başında ortaya çıkıyor.
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Başkama Bi
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Müziksel örnek 3. B ezgisinin başkanması.

Doku:

Aşağıdaki müziksel örnekte, parçanın ilk nakaratının seslendirildiği kesitin çev-
riyazımı yer alıyor. Tarûmsal katmanın üzerine cümbüşde karar sesi (la/dügâh) ile

bir tam dördü kalını
(mi/hüseyni) uygu
biçiminde duyurulu-
yor (kesit 1). Keman
ile seslendirilen karar
sesini vurgulayıcı
küçük ezgisel motif-
ler, cümbüşteki uygu-
sal eşlikle birlikte
parçanın timsal çer-
çevesini oluşturuyor.
Klarinette sözlü ke-
simlerde vokaldeki
ezgisel çizgiyi benzet-
leme (kesit 2) ve ölçü
sonlarında tamamla-
yıcı motifler oluştu-
ruluyor (kesit 3).
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Müziksel örnek 4.1//<? afe Koman Olsun, nakarat
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Bir yaratma biçimi olarak ‘dönüştürme*
Roman müzisyenlerin yaratıcılıklarını yansıtan en önemli müziksel davranışlar-

dan biri de oyun havaları için kullanılan ezgisel gerecin farklı bağlamlarda seslendi-
rilen müziklerden ‘dönüştürme’ yoluyla elde edilmesidir. Dönüştürme için
geleneksel yerel türkülerin ezgileri, kantolar hatta televizyonda yayınlanan reklam
ve dizi müzikleri bile kullanılır.

Dönüştürme için ele aldığım örnek 1998 yılında Edirne’de gerçekleştirdiğim
alan çalışması sırasında kaydedildi. Edirneli Roman klarinetçi Muhacir İbrahim’in,
televizyonda yayınlanan çocuklara yönelik bir trafik programında duyduğu bir ez-
giden yola çıkarak yaptığı Roman havası (Romanyalım) o sırada henüz tamamlanma-
mış (sözleri tamamlanmamıştı) olmakla birlikte dönüştürmenin nasıl yapıldığım
anlamamızı sağlar. Muhacir İbrahim’in televizyonda duyduğu ezgi aşağıdaki gibi-
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Müziksel örnek 5. Dönüştürülecek ezgi.
Aşağıda klarinet partında ezginin Roman havasına dönüştürülmüş biçimi görü-

lüyor. Kaydın başında Muhacir İbrahim televizyonda duyduğu ezgiyi değiştirerek
yineliyor.
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havasına dönüştürme.
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Endüstri ile ilişkilenme
Yaşlı Roman müzisyenler eskiden Roman düğünlerinde dans için çaldıkları mü-

ziklerin çoğunun çalgısal olduğunu, sözlü oyun havalarının 20-25 yıldır çalındığını
söylüyorlar. 1980’li yıllarda yoğunlaşmaya başlayan bu değişikliğin en önemli ne-
denlerinden biri kuşkusuz İstanbul merkezli kayıt endüstrisinin 1960’lann ortasında
başlayıp 1970’lerin başında yoğunlaşarak Roman oyun havalarını piyasaya sokma-

sıdır. Temmuz 1964’de Tezeli Plak’tan yayınlanan Garip 'Koman adlı kayıt Sonia See-

man’a göre ‘Roman’ teriminin kullanıldığı en eski ticari kayıtlardan biridir (2002:

254) . Seeman 80’lere kadar ağırlıklı olarak çalgısal olan oyun havalarının kaset en-

düstrisinin etkisiyle düğünlerde sözlü dans müziklerine artan talep sonucu bu yönde
yoğunlaştığını belirtir (1998: 44) . 1970’lerin başından itibaren 45’lik plaklarla baş-
layan kayıtlar bugün kaset ve mrld mnsic pazarı ile de ilişİnlendirilerek CD’lerle sür-
dürülmektedir.

Edirne’deki çalgıcıların yaptıkları ilk kayıtlar, Edirne’de kaset ve müzik gereçleri
satan Necati Özbostan’ın aracılığıyla, İstanbul’da bulunan Sevilen Plak (bugün Ha-

rika kasetçilik) tarafından, iki İdarinetçinin, Muhacir İbrahim ve Deli Selim (Selim
Kızılcıklar) adına çıkarıldı. Muhacir İbrahim, 25 kadar 45’lik plak doldurdu ve yap-
tığı havalara Roman yaşamına ÇKı% ana,Eniçte- Baldı%) ve mesleğe göre grup oluştu-

ran Romanlara ([Ayıcılar; Hasırcı Komanı, Sepetçi Komanı) ilişkin adlar koydu.
Doğaçlamalarıyla tanınan Deli Selim’le cümbüş çalıcısı Kadir Ürün’ün oluşturduğu
ikilinin yaptıklan kayıtlar (Açılana Ga%o% Bayılana Limon,Mastikavb.) ise Türkiye’nin
diğer bölgelerindeki Romanlann yanı sıra Roman olmayan müzisyenlerce de ses-
lendirilecek kadar tanındı (Yükselsin 2001: 139). İlk kaset kaydını 1985 yılında (Agop
yapan Deli Selim’in ölümüne dek yayınlanan kaset kayıtlarının sayısı 25 kadardır.
Deli Selim’in kayıtlarında olduğu gibi Roman çalgıcıların gerçekleştirdikleri kayıt-
ların hepsi lider çalgıcının adına çıkarılır ve kayıtda (kaset ya da CD) yer alan par-
çaların bestecisi belirtilmez. Bu nedenle bestecisi başkası olsa bile kaset kimin adına
çıkmışsa onun olarak bilinir.

Edirneli cümbüş çalıcısı Kadir Ürün bugün Deli
^ İSİ Selim’in olduğu söylenen birçok parçanın (/ tyılana

Ga%o% Bayılana Limon,Manolya) kendi bestesi olduğunu
söylerken Deli Selim’le kaset yapan bir başka Edirneli
Roman müzisyen kemancı Aydın Merdim ise Hamamcı
Tey%e adlı Roman oyun havasının kendi bestesi oldu-

m

VANImNİAĞMM* ğ111111 öne sürüyordu (Yükselsin 1997). Bununla birlikte
sözü edilen bütün parçalar Deli Selim’in adına çıkmıştı.
Kadir Ürün kendisi ile gerçekleştirdiğim görüşmede
tüm bestenin tek bir kişinin elinden çıkmadığını, birinin

Resim1. Kadir Ürün,
Hügo Göksel ve Arkadaşları,
Yandan Ağam Yandan
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oluşturduğu ya da bulduğu ezgisel temanın icra sırasında geliştirildiğini, Selim’in
oluşturduğu ezgilere çoğu zaman kendisinin söz yazdığını da vurgulamayı unutma-
mıştı (Yükselsin 1997). Bu durum kimi Roman havalarının açık biçimde kollektif
bir yaratım süreci sonucunda ortaya çıktığım gösteriyor.

Aynı parçanın söz ve ezgisel yapısındaki değişiklerle başka Roman müzisyenlerin
kasetlerinde de yer alması çok sık rastlanan bir durumdur. Sözgelimi Kadir Ürün’ün
kendisinin olduğunu öne sürdüğü Manolya, aym ezgisel gereçle ancak nakarattaki
“Manolya, Manolya, Manolya” dizesi dışında tamamen farklı sözlerle İzmirli Roman
müzisyenlerin çıkardıkları Isgmr Koman Geceleri ('Gülbeyave Koman Düğünü ([Nuri
Ö^can) adlı kasetlerde de yer alır. Bu iki örnek aym parçanın yer aldığı birçok kayıttan
yalmzca ikisidir.

Sonuç
Bir dans müziği olarak ortaya çıkan ve Türkiye’nin batısında yaşayan Roman

toplulukları içinde yaratılarak benimsenen Roman havaları, Romanlar ile Roman
olmayanlar arasındaki bir etnisite ayracı olarak iş görür. ‘Karşılama’, Roman olma-
makla; ‘Roman havası’ ise Roman olmakla ilişkilenir. Trakya’daki ince çalgı çalan
düğün müzisyenlerinin karşılama adı verilen 9/8’lik dans formu üzerine inşa ettikleri
Roman oyun havası, daha ayrıntılı tartım kalıpları ve Roman kimliğini konu alan
şarkı metinleri ile birleştirildi. Çalgıcılıkla örtüşen icra alanlarında çalışan Roman
müzisyenlerin müzik endüstrisi ile ilişkilenerek gerçekleştirdikleri kaset kayıtları ile
Batı Türkiye’deki Roman toplulukları arasında popülerleşen bu havalar, kollektif
kimliğinin en önemli ifade aracına dönüştü.

1960larda 45lik teknoloji ve bölgesel pazarların başlaması Türkiye’deki Roman
müziğinin kitle-medyası olarak gelişimini biçimlendirirken, 19901ar yeni dürtülerle
birlikte ticari bir etiketten fazlası olan WorldMusiâin gelişmesi yönündeki müziksel
değişime yol açtı. Yerel firmalar, menajerler, yapımcılar, grup yöneticileri ve müzis-
yenler hızla büyüyen bu ekonomik pazarda nasıl yer alınabileceği ile ilgilenmeye
başladılar. Ancak bu bağlamda bile Roman ‘müzisyenler’, ulus ötesi müzik festival-
lerinin ve ticari kayıtlardaki geniş dolaşım ağının yalnızca nasıl bir parçası olunacağı
ile değil müziksel kimliğin nasıl sunulacağı ile de ilgilenirler.

1. ‘İnce çalgı/saz” terimi, keman, klarinet, kanun, darbuka, cümbüş ya da ud’dan oluşan
çalgısal oturtumu ve bu oturtumda yer alan çalgılan tanımlar.
2. Gelinalma ve Çeyizaltı yalnızca erkeklerin katıldığı ‘ziyafet’ kavramı ile ilişkilenen tö-
renlerdir. Gelin alma, gelinin baba evinden alınıp güvey evine götürülmesi, Çeyizaltı ise
çeyizin güvey evine taşınmasıdır. Roman çalgıcılar için bu terimler işin niteliğini ve buna
bağlı olarak yapılacak icranın yapışım (seslendirilecek dağar, kullanılacak çalgılar vb.)
gösterir.
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3. Tartım kalıplarında ‘düm’olarak adlandırılan üst çizgideki nota değerleri kuvvetli vu-
ruşları, ‘tek’ olarak adlandırılan alttaki nota değerleri ise nispeten daha zayıf vuruşları
gösterir. Bu terimler Roman müzisyenlerin kendi terminolojisinden alınmıştır. Bazı
davul çalan Roman müzisyenler ‘düm’ yerine ‘güm’ terimini kullanırlar.
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