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‘RomancaÇalma'nınÜstünlüğü:
AlıırkanıBüyükRomanOrkestrasıörneği1

Z.Gonca Girgin Tohumcu
Bu alan çalışması2, popüler müzik piyasası içerisinde profesyonel anlamda yer

alan Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası çerçevesinde, onların gelenekler, alışkan-
lıklar ve sosyal duruşları açısından kültürel ve müzikal yaşamlarına odaklanarak,
‘toplumsal grup’olarak kabul edildikten hemen sonra gelen ‘toplumsal sorun’olma
hikâyelerini de geçmiş ve bugün şardarıyla incelemektedir. Aynı zamanda söz ko-
nusu grup-sorun ilişkisi, diğer azınlık kültürlerde de geçerli olan sosyal bir olgudur.
Bununla birlikte sosyal bilimlerde kabul edilen ‘müzikal yaşamda azınlık grupların
üst kültürlerinden daha baskın olduğu’gerçeğini de bir kez daha güçlendirmektedir.
Benim özellikli bir alan olarak bu orkestradan yola çıkmamın sebebi, “bir mahalle
şöyle bir silkelenince nasıl bir orkestra ortaya çıkar ve 3 ay içerisinde piyasada yer
alır?” sorusuydu. Ancak başlangıçtaki bu basit soru, alan araştırmam sırasında ken-
dimi çok farklı yerlerde, farklı şeyleri gözlemlerken bulmamı sağladı ve katıldığım
enteraktif ortamlar aracılığıyla, onların performans özellikleri ve müzikal yeterlilik-
lerinin ötesinde ‘müzisyen veya müzisyen olmayan bir Roman olmak’ durumunu
anlamaya çalıştım.
Romanlara yaratılışlarının doğası olarak yüklenen kavgacı, tepkili, yann kaygısı

olmadan yaşayan gibi toplumsal kimlikler, yalnızca genetik bir olgu değil, aynı za-
manda tarihsel ve kültürel geçmişleri ile şekillenen özellikleridir. Özümsedikleri ve
alışkın oldukları bu diğerlerinden ayırt edici nitelikler; önce kendi oluşlarını, sonra
da doğal bir yansıma olarak vücut dilleri, yaşamları ve müziklerini de şekillendir-
miştir. îşte popüler müzik piyasasında özellikle çalgı icrasında mudak hâkimiyetle-
rinin yüzeysel sebebi ‘doğuştan yetenekli olmaları’ da aslında, onların bu yıllarla
yoğrulan ve şekillenen sosyal duruşlarıyla ilişkilidir. Yani popüler müzik sektöründe
güçlü etkileri olan; kendi ürettikleri, destekledikleri ve tükettikleri bir müzik dünya-
sının tam ortasında oluşlan, olağanüstü yeteneklerden farklı bir takım dinamikleri
barındırmaktadır.
Sosyokültürel açıdan bir değerlendirme yapacak olursak, bugün İstanbul Tür-

kiye’nin en yaygın Roman yerleşimi olan şehri olma özelliğine sahiptir. İlginç bir
nokta ki; birçok bölgede genellikle mahalle olarak yaşayan bu insanların 10 km.
uzaklıktaki bir diğer grupla arasında birçok açıdan farklılıklar mevcuttur. Bu fark-
lılıkların nedenleri de kökenleri ile başlayıp tarihleri ile biçimlenen farklı ekonomik
ve sosyal yapılarından, geçerken uğradıkları diğer kültürlerden aldıkları bazı benim-
senmiş şekillerden kaynaklanmaktadır. Ancak dünyadaki hemen hemen her Roman
topluluğunda olduğu gibi ortak paydaları Roman olmaktır.
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Ahırkapı mahallesi de İstanbullun Avrupa yakasında, Sultanahmet ilçesine bağlı
farklı kimlikli Roman yerleşimlerinden biridir. Tarihte İstanbulin ilk mahallesi ola-
rak bilinen Ahırkapı’nın ismi, eski Bizans sur kapılarından Topkapı Sarayının ahırına
en yakın olanı olmasından gelmektedir. Ancak mahalle sakinlerine göre; aslında
Ahirkapı (son kapı) ismi zamanla dilde Ahır olarak değişikliğe uğramıştır.
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Resim1: Ahırkapı

35 hanelik mahallede cam kenarındaki kolon, sokakta asılı çamaşır v.b. figürler,
sanki İstanbulin ortasında değil de kendi yarattıkları farklı bir dünyada, kendi doğ-
rularıyla tüketilen, yoksul ama eğlenceli görünümlü bir hayata işaret etmektedir. Bu
gözlemlerden hareket ederek, bu şekli-yalnızca Romanlara özgü olmamakla bir-
likte- kozmopolit bir alanda toplumsal kodların görsel ifadesi olarak yorumlamak
mümkündür. Ancak, bu farklı manzaranın temelinde ie de olsa Roman mahallesi’
klişesinden daha fazla birtakım ‘şeyler’vardır ve bu bir takım şeylerin bileşkesinden
oluşan kültürel temsilleri de tüm dinamikleri ile beraber yaşamın her alanında fe-
nomenleşmiştir. Bu yargıların analizini yaparken ilk çıkış noktam ‘özgür ruha sahip
olma’ söyleminden çok, zorunlu başlayan tarihsel bir akış ve kabullenilmiş, hatta
bugünkü şardarda da artık tercih edilen yaşam tarzı arasındaki ilişki görünümleriydi.
Yaptığım gözlemler sonucunda; ilişkiler arasında, gelenekler ve zamanla dönüşen
alışkanlıkların en önemli kavramlar olduğu, ancak geleneklerin her zaman öncelikli
olduğu kanısına vardım.
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Bu noktada, konuya daha açıklık getirmek için, ilişkiler ve kazanılan alışkanlık-
lara tarihsel süreç içerisinde değinmek yararlı olacaktır. Göçebe ve yerleşik olarak
iki ana grupta toplanan Romanların 9.yüzyılda başlayan yolculukları ve kazanılan
yapısal özellikler arasındaki kesişim noktalan, yaşamaya çalıştıkları ve çoğu zaman
yerleşme girişiminde bulunduklan bölgelerle olan ilişkilerinden kazanılmış kodlardır.
Daha açık bir ifadeyle -bugün insan haklan felsefesi ile demokratik olduğunu sürekli
dile getiren ülkelerden, aleni bir şekilde azınlıklara yaptırım uygulayan örgütlenmiş
toplumlara kadar- ayak bastıkları her yerde dışlanma, işkence görme, kadedilme
olaylarına maruz kalan bir topluluk için bitmeyen yolculuğun sebepleri bu noktada
özgür ruhlarından daha çok, işsizlik, açlık, toplumsal baskı v.b. şekillerde sıralana-
bilir. Hatta çoğu zaman birlikte yaşadıkları baskın toplumlann kendi iradeleri ile
verdikleri cezaları -ki bu kundaklama v.b. şekillerde öldürmeye kadar varabiliyor-
devlet politikalan meşrulaştırmıştır. Hayatta kalabildikleri, mecburen kabul edildik-
leri toplumlarda da çoğu alt kültürde asimilasyon teorileri işe yararken, Romanlarda
kısmen çözüme ulaşılmış ya da yakın çevrelerindeki roman olmayan halkın onlara
uyum sağlamaya başlamasıyla sonuçlanmıştır. 'Öteki* olarak kabul edilmeleri onları
her çeşit potansiyel suçlu olarak karşımıza çıkarmış ve böylelikle toplumsal bir
sorun haline gelmişlerdir. Eğitim yoksunluğu, çalışma ve ikamet izinlerinin veril-
memesi, saygı ve sevgi eksikliği, onların 'suçlu ve ahlakı olmayan insanlar* olmala-
rım desteklemiş ve teşvik edici unsurlar olmuşlardır.
Diğer bir taraftan, ülkemizde de bu kabulleniş ve toplumsal mekanların payla-

şımı özellikle cumhuriyet döneminden itibaren bu derece zor olmamışsa da sonuç
aynı kalmıştır. Bir başka ifadeyle yine toplumsal sorun olarak kabul edilmişler ve
başka kültür içerisinde erimemişlerdir. Ancak, 'toplumsal sorun* olmalarının yanı
sıra 'toplumsal eğlence üreticileri’ olmaları da genellikle yadsınmıştır. Ahırkapılı
Romanlar da bu toplumsal sorunun bir parçasıdır.
Mahallede yaşayanlara göre ilk göçler,Türkiye’nin birçok noktasına olduğu gibi

1923 yılında yapılan nüfus mübadelesi ile gerçekleşmiştir. Selanik’ten gelen halk
önce Trakya’da yaşamış, bir süre sonra da İstanbul’a gelmiştir. Bu olay onların bit-
mek tükenmek bilmeyen yorucu yolculuklarından biri gibi gözükse de, aslında yeni
yerleşimlerinde diğerlerinden kolaylıkla üstünlük kurabilecekleri bir etiket olarak
aleyhlerine gelişen bir vakadır. Şöyle ki, Yunanistan kültürü ve folkloruna büyük
ölçüde hayranlık duyan mahalleliye göre, onlar tam anlamıyla AvrupalIdırlar. Bu
etiket görsel olarak yansımasa da, aslında onların ruhlarında vardır ve 'AvrupalI
olmak’ her cümlenin başında mutlaka belirttikleri, ayırımcılığa karşı kullanılabilecek
yeterli bir savunma mekanizmasıdır. O halde bu savunma mekanizmasını tetikleyen
sebepler nelerdir?1-Alt tabaka olarak görülmeyi engellemek, 2- Bir yere ait olmak.
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Bu söylem, aslında sadece kendilerini rahadatan, sosyal çevreyi çok İlgilendir-
meyen hatta 'birde AvrupalIyız diyorlar’ v.b. şekillerde eleştirilen bir düzeyden ileri
gidemez. Ancak üstünlüklerini mudak surede kanıtladıkları tek bir şekil ya da kalıp
vardır İd oda müzisyen olmak, bir çalgı çalmak, şarkı söylemek...
Mahalledeki her bir evden neredeyse bir-iki müzisyenin bir araya gelmesiyle cku-

ruluveren’ Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası Roman tarzı müzikalitenin temsille-
rinden biridir. Orkestranın kurucularından ve en yaşlı üyesi olan Pire Mehmet
'orkestra olma’ hikayesini şöyle anlatıyor:"Biz her zaman konuşmadan önce müzik
yaparız. Yani, biz bir enstrüman çalmadan ya da kendimizi eğlendirmeden yaşaya-
mayız. Herhangi bir müzikal ses duyduğumuzda, hemen hep beraber dans etmeye
başlarız. Bir gün müzik yaparken gelinim "hepiniz de hiç prova yapmadan çok güzel
çalıyorsunuz. Niye bir orkestra kurmuyorsunuz, büyük para kazanabilirsiniz” dedi.
Bu fikirle biz de toplandık, orkestra oluştu” (Tohumcu 2005). Gerçekten de, İstan-
bul’un küçük bir mahallesinde o mahalleye ait insanlardan oluşan bir 'orkestra’ oluş-
turmak belki sadece Romanların gerçekleştirebileceği bir eylemdi.

Orkestra kanun, ud, keman,
gg akordeon, ritim, klarnet, çello
H ve org gibi çeşitli Balkan ve Av-
la rupa enstrümanlarından oluşu-
jj yor. İcracıların tümü akraba ya
m da komşuluk ilişkisi ile genelde
jj birbirleriyle iç içe yaşıyorlar.
Kurulmasından kısa bir sure
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Orkestrası adıyla Sony müzikten
albüm çıkaran (2000) orkestra-
nın solisti ve tek kadın üyesi ise
Ahırkapı kadınlarından biri
değil3.
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Resim 2:Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası, 2004

Orkestranın Roman kimlikleri ve kültürel yaşamlarının müziksel temsili olarak
nitelendirilebilen albümleri üçü anonim diğerleri ise yeni bestelerden ve cover türün-
den oluşan4 12 parçadan oluşuyor.
Mahallede yaptığım gözlemlerden elde ettiğim sonuçların en önemlilerinden

biri, orkestranın etnik aidiyetin temsili bir simgesi olarak kullanılmasının yanı sıra
mahalleli için ifade ettiği önemi ve anlamı. Bu durum mahallede herhangi bir yaş
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ve statüde biriyle ilk tanışmanızda kendisinden önce orkestrayı tanıştırma eğilimi
ile dahi gözlemlenebiliyor. Orkestranın mahalleliye verdiği gurur ve mahalleli de-
yimiyle 'kaymak gibi müzik’ icraları üzerine saaderce sohbet etmek mümkündü.
Dahası orkestranın esas misyonu iyi müzik üretmek değil; kültürel yapıyı, temsilin
en etkili yollarından biri olan müzik aracılığı ile ayakta ve canlı tutmaktır. Bu bağ-
lamda, albümdeki Kornam dilinde yazılmış şarkılar onları 'gerçekten’ ifade eden
içerikleri iletmektedir. Komani dilinin aidiyetin ifadesi olarak bu kadar önem ka-
zanmasına karşın, günlük yaşam pratiklerinde hiç konuşulmayan hatta mahallede
sadece 2-3 kişinin orta düzeyde bildiği, anladığı fakat cümle kurarak karşılık ve-
remediği ironik bir yapıyı da ortaya koyar. Bu ironin alt metninde gizli olan fay-
dacı etnisite modeli5 , aslında günümüzde popülerleşen 'roman olma’ statüsünün
sanatsal alanındaki işlevselliğine de gönderme yapar ve temsili güçlendiren bir
durum olarak karşımıza çıkar. Mahallede orkestrayla güçlenen grup aidiyeti ve
kimliği artan popülerlikle beraber Roman müzisyen olanlar arasında da hiyerarşik
bir sistem yaratmaktadır. Müziğin gücü ile yapamayacakları şeyin olmadığına ina-
nan müzisyenlerin gerçeküstü söylemleri- bu yapıyı gözlemledikten sonra- abar-
tılı bir durumdan çok, mahallenin çalgıcılarının müziğin kullanım alanına ve
gücüne dair fikirlerini de tahmin edebilmeyi sağlamaktadır. Orkestranın en genç
üyesi klarnet icracısı 'köfte’Kenan hayatında hatta Roman’ın hayatında müziğin
yerini şu şekilde anlatmaktadır: " Ben bu kapıyı kendi fiziksel gücümle kaldıra-
mam, ama müziğimin gücüyle yaparım!, yani eğer müziği seversen ama çok se-
versen müzik olursun.” (Tohumcu 2005) Müziğin onlara verdiği güç ile ilintili
olarak mahallede kurulan mesleki statü hiyerarşisi de 'Roman olma’, 'Roman
müzisyen olma’ ve 'iyi müzisyen olma’ durumlarını gözler önüne sermektedir.
(Şekil 1) Onlara göre müzisyen olmak ilk aşamada karar verilmesi ve başlanması
en kolay işlerden biridir. Sonrasında geleneksel çalgıcılık ile yaşayan kuşaklardan
devralman bir esnaflık kolu olan müzisyenliği içselleştirme bireyin ciddiyetine
bağlıdır. Bu sayede zanaatın, sanatın pratikteki üstünlüğü de sıklıkla dile getirilir:
“Kalaycılık yapan bir Hüsnü ustamız vardı. Şimdi öldü. Allah rahmet eylesin.
Hemen üst tarafta caminin (Ishak Paşa cami) orada oturuyordu. Bize yakın diye,
annem bakır kapları ona götürürdü. Ama bir türlü tam parlamazdı, biz de on
kere geri götürürdük. Sonuçta onuncusunda parlıyordu. Ama müzik böyle değil.
Eğer bir şarkıyı sahnede bir harekette çakmazsan o biter artık. Ondan sonra 50
kere de çalsan fark etmez. Sanat hatayı affetmez. Zaten onun için en zor iştir”
(Tohumcu 2005).
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Şekil1:Ahırkapfda meslek-
ler arasındaki hiyerarşik yapı.

Bu durum bir bakıma
meslek ve statü kazanmaya
ilk adımın kolaylığının geti-
risi olarak zorunlu seçmeli
bir eğilimi de vurgulamakta-
dır. Müzik yeteneği herkeste
olabilir, ama her yetenekli
birey müzisyen ol(a)maz.

Farklı bir açıdan, Ro-
manlarının büyük bir çoğun-
luğunun
olmalarındaki nedenin do-

ğuştan gelen müzik yeteneğinin de ötesinde, zorunlu olarak statü kazanabilme yolu
olarak rol oynadığı bu noktada açığa çıkmaktadır. Romanlara karşı yapılan ayrımcı-
lığın uzun hikayesinde, müzik belki de Roman olmayanlar tarafından kabul edildik-
leri tek geçerli alandır (Silverman 2003: 119). Bu yaygın görüşün farkmdalığı ile
Roman müzisyenlerin Roman olmayan müzisyenler içerisinde üstünlük kurma eği-
limi kültürün dışından olanlara da kendini anlatma ifadesi olarak işlevseldir: “Biz
çirkin, eğitimsiz, toplumun en aşağı tabakasına ait olabiliriz, ama hiç kimse bizim
gibi enstrüman çalamaz. Bütün dünyada en yetenekli insanlar biziz. Özellikle, Ahır-
kapı Romanları diğerlerinden çok farklı” (Tohumcu 2005).
Albüm provaları sırasında katıldığım ortamlardan kazandığım çıkarımlarda mü-

ziksel temsillerinin kendi içlerinde ve aynı zamanda dışlarında oluşan şekli anlam-
landırmak hassas bir süreçti. Ancak ulaştığım sonuç bu hassasiyeti göstermemi
gerekecek kadar da ilginçti: Performansları sırasında fark ettiğim 'müzikal bir icrayı
en iyi biz yaparız5 fikrinin onlara kazandırdığı güven duygusu ve bunu çok net bir
şekilde gözlemleyebildiğim vücut hareketlerinin yanı sıra, vurguladıkları diğer özellik
'Romanlar bir orkestradır5 ki bunu açıkça dile getirmişlerdi. Ancak kastedilen or-
kestra icrası, kendi zevklerine göre yapılmış bir takım varyasyonlar, doğaçlama arpej
sesleri ve küçük keman partisyonlarından oluşuyordu. Kendilerini bir 'orkestra5
olarak adlandırmalarına karşın, bilinen batı orkestrası modeli ile yapılanmış bir grup
kimliğini yansıtmıyorlardı. Aslında 'orkestra5 olmalarını sağlayan şey birçok farklı
enstrümanla bir arada yapılan icranın orkestra müziği olarak algılanması. Bu bağ-
lamda grup orkestra olmaktan çok bir çeşit müzik topluluğu olarak nitelendirilebilir.
Bir diğer taraftan, ‘orkestra5 sıfatı izleyicinin dikkatini çekmek için kullanılan stratejik
bir etiket olarak kullanılıyordu. Bu açıdan bakıldığında, adlandırılmalarındaki bu
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orkestra teriminin seçimi yine kendilerince ürettikleri bir üstünlük kurma stratejisi
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Resim 3: Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası albüm kapağı, 2000

Mahalle sakinlerine göre farklılıklarının sebeplerinden bir diğeri de kendileriyle
özdeşleştirdikleri, müzikal bir fenomen haline gelen 9/8lik ‘Roman ritmi'dir6Onlara
göre, her müzisyen roman 9 vuruşluk ritim duygusuyla doğar ve bu sonradan ka-
zanılacak bir beceri değildir. Bunun da ötesinde, her melodinin 9/8lik şekli mutlaka
vardır. Ama bunu da ortaya koyabilen, işleyebilen farkı yaratan onlardır. Ancak ger-
çekten de belirtmek gerekir İd; ‘Romanca çalmak' yalnızca Romanlara mahsustur.
Sonuç olarak, daha öncede belirttiğim gibi popüler müziğin ve eğlence kültü-

rünün özellikle çalgıcılık kısmındaki hâkimiyetleri, onların zorunlu-seçmeli yaşam
hikâyeleri ile kazanılmış bir durumdur. Bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan
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bir Romanın 25 yıllık iş arkadaşlarından Roman olduğunu saklamasına karşın,
Roman bir müzisyen için kendini tanıtacak ilk cümlenin cben Romanım' olması, bu
zorunlu fakat çoğunlukla seçilen iş alanının cazibesini açıklar bir örnektir. Dolayı-
sıyla, kimliğin tamamıyla açık ve net olarak ortaya konulabildiği, kişinin kendini ye-
rilme duygusu taşımadan rahatlıkla sergileyebildiği bir alanda dominant bir karakteri
oluşturabilmek, bu noktada çokta zor olmasa gerek. Bir başka ifadeyle, onlar için
tarihsel koşullarla desteklenerek gizlice devam eden üstünlük savaşlarının en etkin
silahı, sosyal statü içerisindeki anlamsal ve bağlamsal ifadelerin aktarılmasını sağla-
yan müziksel temsilleridir.

1. Sempzoyumda ‘Bir Azınlığın Çoğunluğa Önemli Etkileri' başlığı ile sunulmuştur.
2. Bahsedilen alan çalışması henüz tamamlanmamış bir çalışmadır ve bildirinin içeriği
alan çalışması sırasındaki ön (başlangıç aşamasındaki ve hazırlayıcı) gözlem ve
deneyimlerden oluşmaktadır.
3. Ahırkapı'da kadın yaşamı genellikle ev içi-iç mekanla sınırlandırılmış ve ailesine hizmet
etmekle meşgul olan bir şekilde, aynı zamanda hiyerarşik sistemde erkeğin varlığım ve
çocuğun eğitimini destekleyen önemli rollerden birini üsdenmişti.
4. Mısırlı parçası, orjinali Pulp Fiction filminin soundtrack albümünden, Nicholas
Roubains tarafından bestelenmiştir.
5. Faydacı etnisite modeli koşullar gerektirdiğinde amaca ulaşmak için araç olarak
kullanılan grup aidiyetini ifade eder, (bkz Somersan 2004: 27-28)
6. 'Roman ritmi' mahalledeki halkın ifade ettiği bir tanımlama şeklidir.
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