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Öz 
Roman müzisyenlerin, ‘göçebelik’ ya da ‘gezginlik’ ile açıklanabilecek özelliklerine de 

ba�lı olarak, bir müzi�in yer de�i�tirmesinde; farklı müziksel ba�lamlara uyarlanacak biçimde 
dönü�türülmesinde; yeni biçim ve biçemlerinin ortaya çıkmasında; tarihsel süreç içinde korunması 
ve sonraki ku�aklara aktarılmasında; ve yeni toplumsal ve kültürel dönü�ümlere uygun biçimde 
yeniden formüle edilmesinde oynadıkları ba�at kültürel roller belki de en iyi biçimde ‘kültürel 
aracılık’ kavramı ile açıklanabilir. Bu makale, bir müzi�i ya da müziksel unsuru farklı bir müziksel 
ba�lama uyarlanacak biçimde nasıl dönü�türdüklerinden hareketle Edirneli profesyonel Roman 
müzisyenlerin Kırkpınar Ya�lı Güre�leri sırasındaki ‘kültürel aracılıkla’ ili�kili davranı�larına ı�ık 
tutmayı amaçlar. Bunun için, Kırkpınar Ya�lı Güre�leri sırasında seslendirilen bir güre� havası 
örne�inin analizi yapılır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel aracılık, Dönü�türme, Romanlar, Çingeneler, Ya�lı güre�, 
Güre� müzi�i, Ritüel. 

 
Abstract 
The “cultural mediation” possibly best conceptual key for identify to the predominant 

musical roles of Roma(n) musicians, act in a large cultural range. These musical roles contains: 
intercultural transferring or transporting; transforming to different contexts; production of new 
forms and styles; historically preserving and transferring to next generations; and reformulating 
according to new social and cultural conditions. This article aims to identify the cultural mediaton 
related musical roles of professional Roma(n) musicians, during the annual “Kırkpınar” Oil 
Wrestling rituals and to respond “how they transform a music or musical element from one cultural 
subsistence level to different one? Therefore, analyzes an example of oil wrestling music played by 
Roma(n) davul (drum) and zurna (shawn) players. 

Keywords: Cultural mediation, Mediator, Transformation, Roma, Gypsies, Oil wrestling, 
Wrestling music, Ritual. 

 
 
Giri� 
Geçimlerini müzik yaparak temin eden Roman/Çingene1 topluluklarının, yalnızca 

inançları ve konu�tukları diller bakımından de�il kültürel özellikleri bakımından da birbirinden 
farklı olan topluluklara sundukları profesyonel müzisyenlik hizmetleri, basitçe ‘e�lendiricilik’ 
olarak tanımlanamayacak kadar önemli ve kapsamlıdır. Roman müzisyenlerin, ‘göçebelik’ ya 
da ‘gezginlik’ ile açıklanabilecek özelliklerine de ba�lı olarak, bir müzi�in yer de�i�tirmesinde; 
farklı müziksel ba�lamlara uyarlanacak biçimde dönü�türülmesinde; yeni biçim ve biçemlerin 
ortaya çıkmasında; tarihsel süreç içinde korunması ve sonraki ku�aklara aktarılmasında; ve yeni 
toplumsal ve kültürel dönü�ümlere uygun biçimde yeniden formüle edilmesinde oynadıkları 

������������������������������������������������������������
•
�Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, E-Posta: iyavuz@deu.edu.tr.�
�
� Bu çalı�mada “Çingene” terimi, belirli bir ırkı ya da halkı tanımlayıcı olmayıp, ortak kültürel özelliklere sahip 
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ba�at rol(ler), belki de en iyi biçimde ‘kültürel aracılık’ (cultural mediation) kavramı ile 
tanımlanabilir. Bu makale evlilik, sünnet, asker u�urlama, hasat gibi birçok nedenle 
gerçekle�tirilen ritüellerden sanat ve popüler müzik alanlarındaki icralarına dek uzanan geni� 
bir erimde kar�ımıza çıkan profesyonel Roman müzisyenlerin, oynadıkları rolü anlamlandıran 
ev açıklayan ‘kültürel aracılık’ kavramının, aynı müzisyenlik modellerine sahip olup, 
dı�arıdakiler (outsiders) tarafından ‘Çingeneler’ olarak adlandırılan di�er grupların (Abdal, 
Mutrib, vb) oynadıkları rolleri de anlamamızı sa�layaca�ını öne sürer. 

Bu makalede tartı�ılacak konu, Edirne’de gerçekle�tirdi�im alan çalı�malarından elde 
edilen verilere dayanır ve iki kesitten olu�ur.2 Birinci kesit, “Çalgıcı Romanı” olarak 
adlandırılan profesyonel Roman müzisyenlerin “kültürel aracılık” kavramı çerçevesinde 
anlamlandırılacak müzisyenlik modellerini ya da daha açık bir söyleyi�le onları ‘kültürel 
aracılar’ olarak tanımlamamızı sa�layacak özelliklerini ortaya koymayı amaçlar. Bunun için ilk 
önce ‘kültürel aracılık’ üzerine olu�turulmu� yazından da yola çıkarak, bir kavramsal model 
ortaya konulacak, daha sonra Roman müzisyenlerin ‘aracılıkla ili�kili’ özellikleri tartı�ılacaktır. 
Davul-zurna çalan Edirne’li profesyonel Roman müzisyenlerin Kırkpınar ya�lı güre�lerindeki 
icraları sırasında sergiledikleri aracılıkla ili�kili rollerine odaklanılan ikinci kesitte, 2009 yapılan 
Kırkpınar Ya�lı Güre�leri sırasında seslendirilen ve kültürel aracılık yöntemlerinden biri olan 
‘dönü�türme’nin (transformation) somutlandı�ı bir güre� havasının analizi yapılacaktır. 

Kültürel Aracılık: Kavramsal Model 
Kültürel aracılık (cultural mediation) kavramı ilk kez Stephen Bochner’in (1981) The 

Mediating Person: Bridges Between Cultures (Aracı Ki�i: Kültürler Arasındaki Köprüler) 
kitabında ayrıntılandırıldı. Bochner’e esin kayna�ı olan ‘aracılık’ dü�üncesi aslında yeni 
de�ildi. Sözgelimi, George Steiner’in (1975: 45) belirtti�i gibi: “çevirmen, iki farklı dil 
toplulu�undan tek dilli katılımcılar arasındaki ileti�imin iki dilli ‘aracı vekil’dir (mediating 
agent)” (aktaran Katan, 1999: 12). Bununla birlikte, Steiner’in çalı�masında vurguladı�ı 
aracılık tipi dilsel aracılıktır. Oysa Bochner’in de ifade etti�i gibi, ‘kültürel aracılık’ bir 
çeviri ya da yorumlamadan daha fazlasıdır. Aracılık terimi, belirlenmi� toplumsal ba�lamı 
dı�ında pek çok anlama gelebilir.3 Bununla birlikte, terimin geni� kullanımına kar�ın, genellikle 
birkaç çekirdek dü�ünceye ve kavrama i�aret etti�i görülür. Aracılık, en yaygın biçimde iki 
uzak ya da kar�ıt kutup arasındaki orta noktayı i�gal etme kabiliyetidir. “Aracılık etmek” demek, 
temelde “iki farklı konum arasında bir temas noktası, bir kesi�im, ileti�im ve diyalog alanı” 
sa�lamaktır (Debrix 2003: xxi). 

 
�ekil 1. �ki farklı konumu (X ve Y) ba�lantılayan aracılık alanı. 

Bütünüyle ya da kimi yönleriyle birbirinden farklı iki konumun ba�lantı kurmalarını 
sa�layan aracılık belirli toplumsal alanlarda ortaya çıkar. Ticaret (tüccar, simsar, temsilci vb.), 
e�itim (ö�retmen), spor (hakem), sa�lık (terapist), diplomasi (çevirmen, elçi, arabulucu vb.) 
ve elbette bu çalı�manın konusu olan müzik4 (müzisyen, besteci, menajer, yapımcı vb.), 
aracılık rolünün sergilendi�i alanlardan ve bu alanlardaki aracı aktörlerden yalnızca 
birkaçıdır. 

������������������������������������������������������������
2 Bu makalede sonuçları sunulan ara�tırma “Profesyonel Roman Müzisyenlerin Kültürel Kimli�in Korunması, �fade 

Edilmesi ve Aktarılmasındaki Rolü” ba�lıklı ara�tırma projesi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel 
Ara�tırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından sa�lanan ödenekle desteklenmi�tir. Makale’de ele alınan 
ara�tırmanın sonucu ayrıca, II. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nda (26-28 Mayıs 2011, Kütahya) sunulmu�tur. 

3 Latince medius sözcü�ünden türeme olan ‘aracılık’ teriminin etimolojik kökeni “yansızlık”, “tarafsızlık”, “ba�ımsızlık” 
anlamına da gelmektedir (Runes 1970:194). 

4 Aracılık rolü, müzi�in yanısıra di�er tüm sanatsal yaratım alanlarında da görülebilir. 
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Aracılık, Runes’un (1970: 190) da vurguladı�ı gibi “aracısız etkile�imin mümkün 
olmadı�ı birbirinden oldukça farklı gerçeklik biçimlerine sahip sistemler için” gereklidir. Söz 
konusu sistemlerin kendi özgüllüklerini ço�u zaman kendi kültürel dizgelerini olu�turarak 
tanımladıkları gerçe�i göz önüne alındı�ında aracılı�a duyulan gereksinim daha da önem 
kazanır. Burada kastedilen ‘kültürel aracılık’tır. Çünkü, kültürel aracılı�ın en temel dayana�ı, 
kültürel nesnelerin kavranmasının bireysel ve yardımsız gerçekle�emeyece�i varsayımıdır. Bu 
nedenle bir anlam üretme aracı olarak müzi�in kavranması için de her zaman kültürel aracılara 
ihtiyaç vardır.  

A�a�ıdaki diagramda (�ekil 3) görülebilece�i gibi, bir kültürel nesnenin X ve Y olarak 
tanımlanan ve birbirinden kısmen ya da bütünüyle farklı olan konumlar/kutuplar (c) 
arasındaki kar�ılıklı de�i�-toku�u (iki yönlü aracılık), ya da yalnızca bir konumun di�er 
konuma ait kültürel nesneyi talebi (tek yönlü aracılık) A ile tanımlanan aracı tarafından 
sa�lanır. Dolayısı ile, aracılık konumunu i�gal eden aracı ki�i (mediating person), kültürel 
unsurların/anlamların belirli bir kültürel varolu� düzeyinden (X ve Y) di�erine kar�ılıklı 
geçi�ini sa�layan bir ‘arayüz’ (interface) olarak i� görür. Ancak bu anlamsal geçi� kimi zaman 
oldu�u gibi, ‘de�i�meden’ kimi zaman ise ‘de�i�erek’ ya da ‘dönü�erek’ gerçekle�ir. 

 
�ekil 2. Bir ‘arayüz’ olarak kültürel aracılık. 

Kültürel aracılık elbette yukarıdaki �ekilde gösterilen (�ekil 2, c) kar�ıtlıklarla sınırlı 
de�ildir. Ben ‘kültürel aracılık’ın, Runes’un aracılık tanımında oldu�u gibi, yalnızca birbirine 
bütünüyle kar�ıt kutuplar, konumlar ya da taraflar arasında kültürel bir ba�lantı kurulması 
gerekti�inde devreye girmedi�ini dü�ünüyorum. E�er öyle olsaydı, aracılık yalnızca kültürel 
olarak birbirinden bütünüyle farklı ve uzak özne ya da nesneler arasındaki ba�lantıyı sa�layan 
ve yalnızca ‘anla�mazlık çözümü’ (resolving conflict) yöntemi olarak ‘arabulucuk’ görevini 
üstelenen bir edimle sınırlı kalırdı. Oysa bu çalı�manın savundu�u gibi aracılık yalnızca 
anla�mazlıkların ortaya çıkmasında de�il, var olan kültürel uyumun ve uzla�ının sürdürülmesi 
için de gereklidir. Aynı iddia, belirli bir kültürel/toplumsal dizgeye göre olu�mu� bir 
toplulu�un ya da kültürel varolu� düzeyinin ‘beka’sı için de geçerlidir. Dolayısı ile kültürel 
aracılı�ın hangi amaç ya da amaçlar için i� gördü�üne ve aracılık sonucunda elde edilen 
kültürel çıktılara bakmak gerekir. 

Kültürel aracılı�ın amaçları nelerdir? Sorusuna verilebilecek olası yanıtlar, aracı ki�inin 
ırasının yalın bir biçimde tanımlanmasındaki güçlü�ü açı�a çıkarır. Kültürel aracılı�ın, 
a�a�ıdaki �ekilde gösterilen (�ekil 3) belli ba�lı görev ve amaçları, kimi zaman birbirinden farklı 
ya da kar�ıt beklentilerin de olabilece�inin gösterir ve bunlardan bazıları (belki de ço�u) 
e�güdümlü olarak gerçekle�ir. Bu noktada belirleyici olan �ey, aracılıktan kimin ya da neyin ve 
nasıl bir yarar sa�ladı�ıdır. Ayrıca aracılı�ın hangi kültürel/toplumsal alanlarda gerçekle�ti�i 
de dikkate alınması gerekti�i göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Kültürel aracılık, e�lence, kültürlenme, bölgesel barı�ın korunması, kültürel kimli�in 
ifadesi, kültürel sermayenin geni�letilmesi, bir toplumsal konumdan ba�kasına geçi�, göç 
sonrası entegrasyon ya da ba�ka bir �ey için midir? Belki de bu alanların her biri için farklı bir 
aracılık tipi ve yöntemi gereklidir. McLeod (1981: 39) etkile�im halindeki iki ya da daha fazla 
kültür arasında konumlanan aracı bireylerin ki�isel, i�levsel özellikleri ile aracılı�ın temel 
çıktılarına bakılması gerekti�ini belirtir. Bochner’e (1981: 6-36) ve McLeod’a (1981: 39) göre, 
kültürel aracılıktaki fayda ev sahibi kültür, konuk kültür, her iki kültür ya da insanlık yararına 
olabilir. Gerçek aracılık i�levi ise yalnızca son iki çıktıda söz konusudur. 

 

  
�ekil 3. Kültürel aracılı�ın görev ve amaçları. 

Aracılı�ın �ekil 3’de gösterilen belli ba�lı görev ve amaçlarından ‘aktarmak/ta�ımak’ 
(transferring/transporting), bir kültürün kısmen ya da bütünüyle bir yerden bir yere ta�ınması 
biçimindeki mekânsallı�a ya da kültürel bellek alanlarında (bireylerin biyolojik bellekleri ya da 
fiziksel mekânlarda) saklanarak geçmi�ten gelece�e aktarılması biçiminde zamansallı�a vurgu 
yapar. ‘Uzla�tırmak’ (reconciliation), iki farklı kültürel varolu� düzeyinin her birinin, 
kar�ısındaki kültüre duydu�u ho�görüyü arttırmayı oldu�u gibi, iki kültürün yeni bir varolu� 
düzeyinde, yeni bir ortak kültürel paydada bulu�abilmelerini de amaçlayabilir. ‘Güçlendirmek’ 
(reinforcement), ya sahip olunan kültürel dizgeye göre yenilerinin yaratılması ya da ba�ka 
kültürlere ait olanların sahip olunan dizge referans alınarak dönü�türülmesi yoluyla sa�lanır. 
Çünkü, bir kültürün devamlılı�ı ve dayanıklılı�ı elindeki ‘kültürel sermaye’nin gücüne 
ba�lıdır. Bu sermayenin arttırılması, yani ‘güçlendirilmesi’ ise kültürel aracılıkla mümkündür.  
Kültürel aracılı�ın ‘koruma’ (protection/preserving) görevi, ço�u zaman bir kültürün i�aretleyici 
özelliklerini ve nesnelerini onu adına muhafaza etmek ya da dı� etkilere kapatmak biçiminde 
olabilir. ‘Dönü�üm’ (transformation), ba�ka bir çevreye (mekânsal, kültürel, toplumsal vb.) ait bir 
özne ya da nesnenin (bir birey, kültürel unsur vb.) yeni bir çevre içinde yabancı olarak 
algılanmadı�ı ya da yabancılı�ının farkına varılmadı�ı zaman mümkündür. Dönü�üm iki yolla 
gerçekle�tirilir: Uyarlama/adaptasyon (adaptation) ve bire�tirme/sentezleme (synthesizing). Bir 
kültürü ‘yeniden in�a’ya (reconstruction) yönelik aracılık ise, kültürün devamlılı�ının yanı sıra 
dinamiklik ve de�i�ebilirlik özelliklerine vurgu yapar. Çünkü, ister ‘koruma’, ister 
‘dönü�türme’, isterse ‘güçlendirme’ amaçlı olsun her kültürel aracılık etkinli�i, öznesi olan 
kültürün yeniden ve yeniden üretilmesini gerekli kılar. 
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Debrix, (2003: xxvii) bir ritüel olarak tanımladı�ı aracılı�ı, yöntemlerine bakarak üç 
kategoriye ayırır: temsil ritüelleri, dönü�üm/dönü�türme ritüelleri ve ço�ulla�tırma ritüelleri. 
Anlamın oldu�u gibi aktarıldı�ı ‘temsil’ (representation), klasik ‘aracılık kuramı’nın 
dayandırıldı�ı üzere, iki yönlü bir süreç olup nesnelerin kar�ılıklı de�i�-toku�una (ileti�im ya da 
kültürel etkile�im) ya da anlamın tek yönlü ifade ve aktarımına dayalı aracılık yöntemidir. Bu 
yönü ile aracılık, özellikle uluslararası ili�kiler ba�lamında ve aracılı�ın ‘tarafsız/yansız’ olması 
gerekti�ine vurgu yapılan çalı�malarda oldu�u gibi daha çok ‘arabuluculuk’ görevi ile 
somutlanır. Bununla birlikte, kültürel ba�lamlardaki aracılık çok daha çe�itlidir. Kimi zaman 
tek bir etnikli�in ya da toplumsal statünün temsili olabilece�i gibi, evlilik ritüellerinde 
görülece�i üzere, kız tarafı ya da o�lan tarafı, gelin ya da damat, kadın ya da erkek ya da her iki 
kar�ıtlı�ı birden temsil etmek biçiminde ortaya çıkabilmektedir. Debrix’in ‘dönü�üm’ 
(transformation) olarak adlandırdı�ı aracılık ritüeli, yeni anlamların ve estetik duyarlıkların 
ortaya çıktı�ı bir aracılık yöntemi olarak temsilden farklıdır. Dönü�üm, “aracılı�ın nesne ve 
özne konumlarını ba�lantılandırarak ya da uzakla�tırarak yalnızca anlam aktarmaya hizmet 
etmedi�ini, ayrıca toplumsal gerçekli�i in�a edebilece�ini ve dönü�türebilece�ini” de öne sürer 
(Debrix 2003: xxv). Debrix’in ‘ço�ulla�tırma’ (pluralization) olarak adlandırdı�ı üçüncü aracılık 
ritüeli ise her seferinde yeni ya da birden fazla anlam üretilmesine olanak tanır. Anlamın 
aktarıldı�ı ba�lamdaki katılımcıların, aktarılan anlama ba�lı kalmadan, yan ya da dolaylı 
anlamlar üretebilmelerinin mümkün oldu�u bir aracılık modelini yansıtır. 

Ronald Taft (1981: 53), Bochner’in kitabına katkısında kültürel aracıyı, “dil ve kültür 
bakımından farklı ki�i ya da gruplar arasındaki ileti�imi, anlayı�ı ve eylemi/hareketi 
kolayla�tıran kimse” olarak tanımlar. Taft’a (1981: 53) göre, aracı ki�i rolünü, her kültürel 
grubun di�eri hakkındaki ifadelerini, niyetlerini, algılarını ve beklentilerini yorumlama yoluyla, 
gruplar arasında ileti�im kurarak ve dengeleyerek icra eder.  Dolayısı ile kültürel aracı, bir 
ba�lantı olarak hizmet vermek amacıyla bir ölçüde her iki kültüre de katılmak zorundadır. 
Bochner, bu durumu yani bir bireyin arayüz durumuna bula�tı�ı sıradaki ya da sonrasındaki 
de�i�imleri “kültür ö�renme” (culture-learning) olarak adlandırır. Bochner’e göre kültür ö�renme 
sürecinde kuramsal olarak dört ana sonuç mümkündür: (1) Bir ki�i, tüm yabancı etkileri 
reddedip kendi kökeninin kültürüne tutunarak tek kültürlü (monocultural) kalabilir. (2) Bir 
birey, kendi köken kültürünü reddedip yeni bir kültürü benimseyebilir: sonuç hala tek 
kültürlü ki�idir. (3) Bir birey, köken kültürünü elinde tutarak ikinci bir kültürü de ö�renerek 
iki-kültürlü (bicultural) olabilir. (4) Nihayet, bir birey köken kültürünü elinde tutup di�er birkaç 
kültürü ö�renerek çok-kültürlü (multicultural) olabilir (1981: 2). 

Tek kültürlü bireylerin farklı kültürel sistemler arasında oldukça etkili aracılar olmaları 
olası de�ildir. �ki kültürlü ve çok kültürlü bireyler do�ru niteliklere sahip olmakla birlikte bu 
insanların gerçekte aracı ki�iler olup olmayacakları karma�ık etkenler dizisine ba�lıdır. Birden 
fazla kültürü bilmek, kültürel aracılık için gerekli ancak yeterli bir ko�ul de�ildir (Bochner, 
1981:12). Daha açık bir ifadeyle kültürel aracılık, belirli bir kültürel alanda (sözgelimi müzik) 
aracılıkla ili�kili bilgi ve deneyime sahip olmayı gerektirir. Taft’a (1981: 73) göre, aracılık 
konumundaki ki�i her iki kültürdeki belirli yeterliklere sahip olmak zorundadır. Bunlar: (a) 
kültür ve toplum hakkında bilgi, (b) ileti�im becerileri, (c) teknik beceriler, (d) toplumsal 
becerilerdir. 

Çalgıcı Romanları ve Kültürel Aracılık 
Profesyonel Roman müzisyenlerin müzik özelindeki kültürel aracılıkları, tarihsel 

(geçmi�ten gelece�e aktarımı), co�rafi (bir yerden ba�ka bir yere ta�ınması), toplumsal (statü, 
ya�, cinsiyet belirleyici) ve etnik ba�lamlar arasındaki konumlarına ve rollerine bakılarak 
anla�ılabilir. Bununla birlikte, müzik merkezli ya�amları ve icraları incelendi�inde ‘kültürel 
aracı’ rolünü üstlenmelerini sa�layan birbirleriyle ba�lantılı altı ana özelli�e sahip oldukları 
görülür. �ekil 7’de gösterilen bu özellikler: (a) Müzisyenlik özelinde grup kimli�i: ‘Çalgıcı 
Romanı’; (b) Bilgi ve becerinin ‘informal’ aktarımı, (c) çok-kültürlü müzisyenlik modeli, (d) 
hareket halinde olma: devingenlik, (e) kültürel esneklik, (f) yaratıcı e�ilimler. 
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�ekil 4. Roman müzisyenlerin kültürel aracılıkla ba�lantılı özellikler. 

 
Müzisyenlik özelinde grup kimli�i: ‘Çalgıcı Romanı’ 
Dünyadaki tüm Çingenelerin özgül tarihleri incelendi�inde görülen en önemli �ey, 

yeryüzü sahnesinin çe�itli yerlerinde görüldükleri ilk andan günümüze dek, ‘toplayıcılık’ 
(gathering) ve ‘zanaatkarlık’ (craftsmanship, artisanship) ya da ‘esnaflık’a tanımlanabilecek belirli 
mesleklerle (çalgıcılık, kalaycılık, sepetçilik, demircilik, çiçekçilik vb.) u�ra�ıyor (ya da 
u�ra�mı�) olduklarıdır (Yükselsin 2009: 454). Toplayıcılık ve zanaatkârlıkla ili�kilenen belirli 
u�ra� alanlarının dünyadaki tüm Çingenelerin ortak karakteristi�i oldu�u yönündeki bu 
saptamanın müzik yapma üzerine kurulu örnekleri, farklı co�rafyalardaki (Makedonya, 
Romanya, Türkiye) profesyonel Çingene müzisyenlere odaklanan birçok çalı�mada ele alındı 
(Beissinger, 2001: 24-49; Duygulu, 2006; Pettan, 1992, 1996a: 33-62, 1996b: 233-245; Seeman, 2002, 
2006; Staiti, 1997; Yükselsin, 2000, 2001: 134-140, 2009: 452-463). �çinde ya da kenarında 
ya�adıkları Çingene olmayan toplumların müziksel ihtiyaçlarının kar�ılanmasına yönelik bir 
müzisyenlik modelini sürdürmeleri, Çingene müzisyenlerin “kültürel aracılar” olmalarını 
sa�layan ve bu yönüyle onları Çingene olmayan meslekta�larından ayıran en önemli özelliktir. 
‘Çalgıcı Romanı’ terimi, geçimlerini profesyonel müzisyenlik yaparak temin eden bir Roman 
toplulu�unun üyesi olanları nitelendirir ve onları ba�ka mesleklere (kalaycı, arabacı, çiçekçi, 
sepetçi vb.) göre grupla�mı� di�er Roman/Çingene topluluklarından ayırır.  

Çalgıcı Romanları toplulu�u (community) bugün Türkiye’nin daha çok batı bölgelerini 
kapsayan bir co�rafyada yerle�iktirler ve belirli mahallelerinde, farklı u�ra� alanları olan di�er 
Roman toplulukları ile bir arada ya�arlar. Sözgelimi, �zmir’deki Hilal ve �kiçe�melik; 
�stanbul’daki Dolapdere, Tarlaba�ı, Balat, Nesli�ah;  Edirne’deki Yıldırım, Küçükpazar, Yeni 
�maret, Kummahalle, Kıyık ve Karaa�aç; Bergama’daki Atmaca mahalleleri, geçimlerini müzik 
yaparak temin eden Romanların yo�unla�tıkları ve di�er meslek gruplarından (arabacı, 
kemikçi, sepetçi, çiçekçi, hamal vb.) Roman kom�uları ile birlikte ya�adıkları mahallelerdir. Bu 
mahalleler, aynı zamanda Çalgıcı Romanlarının hizmetlerini sundukları toplulukların aracılık 
gerektiren beklentilerine yanıt verecek bilgi ve becerinin depolandı�ı ‘kültürel bellek’ mekânları 
olarak da tanımlanabilir. Bu konuya daha sonra “hareket halinde olma” ba�lı�ı altında yeniden 
dönülecektir. 

‘Çalgıcı Romanı’ terimi geçimlerini profesyonel müzisyenlik yaparak temin eden bir 
Roman grubunu tanımlamaktan ba�ka, kültürel aracılı�ın kurumsal özelli�ine de göndermede 
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bulunur. Bu müziksel kurumu tanımlayan �ey, kültürel kimliklerinin adı olan Roman adının 
önüne eklenen mesleki bir sıfat olan ‘Çalgıcılık’tır. Terim, çalgı çalmak üzerine kurulu bir 
müzisyenlik modelinin yanısıra bu modele dayalı mesle�i yürüten insanların içinde yer aldı�ı  
grup kimli�ini tanımlar. Çalgıcılı�ı kurumsal bir aracılık olarak görmemiz, aynı zamanda 
benzer biçimde a�ırlıklı olarak ‘çalgı çalma’ üzerine kurulu müzisyenlik modelini sürdüren 
di�er tüm Çingene topluluklarının (Türkiye’de Abdal, Suriye’de Motribiya, Macaristan’da 
Ba�alde, Romanya’da Lautari vb.) da aynı kurumun (kültürel aracılık) üyeleri olduklarını 
anlamamızı sa�lar. 

Bilgi ve becerinin informal aktarımı 
 “Davul zurna” ve “ince saz/çalgı” topluluk tiplerinden biri ile ili�kilenen çalgıcılık 

mesle�ini nesillerdir soya dayalı olarak yürüten yerle�ik Roman aileler vardır. Bu ailelerden 
bazıları, yürütülen meslek (müzisyenlik) hatta temel üretim araçları (çalgılar) ile ili�kili 
soyadlarına sahiptir. Sözgelimi, Edirne’de “Zurna” ve “Zurnacı” soyadları, çalgıcılık mesle�ini 
soya dayalı olarak davul zurna topluluk tipinde yürüten Roman ailelere aittir. Benzer biçimde 
“�enlendirici” (Bergama), “Çalgı”, “Güzelel”, “Özüfler”, “Sesler” (Ke�an) de mesle�i 
(çalgıcılık/müzisyenlik) yansıtan Roman soyadlarıdır (Yükselsin 2001: 136). Bu durum, soya 
dayalılı�ın yalnızca grup kimli�ini de�il ‘Çalgıcı Romanları’nın aracılıkla ili�kili davranı�larını 
da besleyen en önemli özelliklerinden birisi oldu�unu ispatlar. 

Bunun bir örne�i a�a�ıdaki soya�acındaki (�ekil 8) ‘Zurnacı’ soyadını ta�ıyan Edirneli 
Roman müzisyenlerde görülebilir. ‘93 Harbi’ olarak adlandırılan (1877-78, Osmanlı-Rus sava�ı) 
dönemde Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden göç ederek Edirne’ye yerle�en �zzet ustanın 
o�lu zurnacı Osman’ın 1934’de çıkarılan 2525 sayılı soyadı kanunu ile birlikte çaldı�ı çalgıyı 
gösteren “Zurnacı” soyadı almasının ötesinde torunlarının çocuklarının bile bu çalgıda 
ustala�arak mesle�i sürdürmeleri dikkat çekicidir. 

 
�ekil 5. Zurnacı soyadını ta�ıyan ailenin soya�acı. 

Tıpkı yukarıdaki aile örne�inde oldu�u gibi, müzisyen bir Roman ailenin yeni üyesi 
olarak dünyaya gelmi� bir erkek çocu�un gelecekte yapaca�ı birincil i� daha en ba�tan bellidir: 
çalgıcılık/müzisyenlik. Ancak, müzik yapmayı resmi e�itim kurumlarında (konservatuvar ya 
da di�er sanat fakülteleri) ö�renmi� Roman/Çingene sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. 
Bunların, pek ço�u ise müzik yapmayı informal yollardan ö�rendikten sonra formal bir e�itim 
alma olana�ı elde etmi�tir. Bu nedenle, Profesyonel Roman müzisyenlerin genelde kültürel 
aracılık, özelde çok kültürlü olma özelliklerini anlamak istiyorsak, müzi�in ö�renilmesi ile ilgili 
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kültürlenme süreçlerini daha ayrıntılı incelememiz gerekir. Ben bu süreci ‘informal e�itim’ 
olarak adlandıraca�ım.  

Müzi�in içine do�mak ve ‘müzikle erken ili�kilenme’, Çalgıcı Romanlarının ve 
profesyonel müzisyenlik yapan di�er tüm Çingenelerin kendi içlerinde olu�turdukları ve 
payla�tıkları ‘informal’ e�itim sisteminin temelini olu�turur. Bilindi�i gibi, farklı müzik 
biçemlerini ya da kültürlerini ö�renme kabiliyetini belirleyen artalan etkenlerden biri 
ö�renmenin ya�ıdır. Çünkü müzi�i ö�renme süreci tıpkı dili ö�renme sürecine benzer. 
Dilbilimsel ara�tırmalar, iki dillili�in çe�it ve kapsamını belirleyen en önemli etkenin ya� 
oldu�unu göstermi�tir. Haugen’e (1956: 72) göre ikinci bir dilin ö�renilmesini belirleyen 
e�ilimler, olanaklar ve motivasyonlar ya�lara göre farklılık gösterir. Bebeklik iki dillili�i, iki 
dilin e�zamanlı olarak ö�renilmesi anlamına gelir (aktaran Taft, 1981: 66). Dolayısı ile müzi�in 
içine do�an bir Roman çocu�unun kaderini belirleyecek ve üyesi oldu�u toplulu�a biçilmi� 
çok-kültürlü aracılık rolüne yönlendirecek en önemli olgu ‘müzikle erken ili�kilenme’dir. 
Çocuk müziksel bir ortamda dünyaya geldi�i için, müzi�e kar�ı bir ilgi geli�tirir ve erken ya�ta 
çalmaya ba�lar. Kimi ailelerde çocuk do�ar do�maz be�i�ine çalgı koyulur, böylece “çocu�un 
ya�ı geldi�i zaman bu çalgıda usta olaca�ına” inanılır. Teneke ya da plastik kutular gibi 
nesneler, ya da gerçek çalgılar onları müzi�e yönlendiren oyuncakları olur (Yükselsin, 2000: 79). 

Formal e�itimdeki Batı kültürüne göre biçimlenmi� tek boyutlu (örne�in yalnızca Türk 
sanat müzi�i ya da yalnızca Batı sanat müzi�i) ve dura�an (kimi zaman tutucu kuralları olan) 
müzik ö�renmenin tersine Romanların informal müzik e�itim modeli, çok boyutlu ve 
dinamiktir. Tek bir kültürel toplulu�un müzik dizgesi yerine çok sayıdaki toplulu�un 
birbirinden farklı dizgeleriyle uyumluluk temeline dayanır. Çünkü müzi�in içsel niteliklerine 
ili�kin kültürel referanslarını kendi kimliklerinden (Roman/Çingene) çok ba�ka kimliklerden 
(Yörük, Pomak, Kürt, Çerkez, vb) ya da kültürel varolu� düzeylerinden (kırsal, kentsel, 
popüler, erkek, kadın vb.) almak zorundadırlar. Bu nedenle yalnızca çalgı çalma becerisine dair 
bilginin de�il, bu becerinin ardında yatan ‘aracılık’la ili�kili deneyimlerin de aktarılmasına özen 
gösterilir. 

Çok-kültürlü (multi-cultural) müzisyenlik modeli 
Çalgıcı Romanlarını müzik yapmaya yönlendiren temel neden, ya�am sürdürme 

stratejilerinin temelini olu�turan müzik yaparak ‘para kazanma’dır. Bununla birlikte, yukarıda 
vurgulandı�ı gibi müzi�in içine do�an Roman çocu�unun ileride yapaca�ı müzisyenlik 
mesle�inden geçim sa�laması, ‘grup içi’ (yalnızca Romanlıkla ili�kili) müzisyenlik hizmetine 
de�il ço�u zaman ‘grup dı�ı’ (Roman olmamakla ili�kili) müzisyenlik hizmetine bel ba�lamı� 
durumdadır. Grup dı�ı ya da ‘Roman olmayan’ ifadesinin ucu açıktır. Ya�adıkları çevredeki 
birbirinden farklı özelliklere sahip etnik grupların (Pomak, Yörük, Çerkez, Tatar, Kürt vb.) yanı 
sıra kentsel, Batılı, sanatsal, kutsal vb. sayısız kültürel çevreye ya da farklı ba�lamlara ait 
olanları kapsar. Bu nedenle, Çalgıcı Romanlarının aracılık rolünü üstlendikleri edimlerinin 
temelinde en az iki-kültürlülük (bi-cultural) ço�u zaman ise çok-kültürlülük (multi-cultural) 
vardır. 

Mesle�in müziksel olan ve olmayan sırlarını ö�renecek bir Roman çocu�una, müzik 
yapmaya (çalgıcılık) yönelik kültürlenme/ö�renme sürecinin daha en ba�ından ba�layarak 
ikiden fazla kültüre (en azından kendi çevresindeki) yönelik müzik yapma becerisi a�ılanmaya 
çalı�ılır. Büyüklerini izleyip taklit yoluyla müzik yapmayı ö�renmeye çalı�an çocuktan, 
özellikle geçi� (evlilik, sünnet, asker u�urlama) ve takvime ba�lı (�enlik, festival vb.) ritüeller 
içinde geçen ‘staj’ ve olgunla�ma döneminde kimin için, nerede, hangi müzi�in, nasıl 
seslendirilece�ini ö�renmesi ve çalgı çalma becerisini tüm bunlara yanıt verecek biçimde 
geli�tirmesi beklenir. Daha en ba�ta, belirli bir dans ezgisinin ya da içerden adlandırmayla 
“hava”nın de�i�mez bir kalıp olarak ö�retilmesi yerine, çok kültürlü icra modeline uygun 
biçimde belirli kültürel aracılık yöntemleri ile örtü�en teknik formülasyonların ö�retilmesine 
çalı�ılır. Çünkü icralarını belirleyen en önemli �ey, hizmetlerini talep eden kültürel 
toplulukların bedensel devinimleri (sözgelimi dans figürleri) ya da estetik tutumlarıdır. Belki 
bu nedenle, ara�tırmacıların kırsal kesimlerdeki ara�tırmalarında bir dans ezgisinin sayısız 
ba�kantıları ile kar�ıla�masının altında yatan en önemli neden yalnızca sözlü/yazısız bir 
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kültürün ürünleri olmaları de�il, aynı ezgi ile birbirinden farklı dans biçemlerine sahip 
toplulukların olmasıdır. Dolayısı ile profesyonel Roman müzisyenlerin çok-kültürlü olma 
özellikleri, müzi�in farklı beklentilere ya da ifade biçimlerine yanıt verecek biçimde 
ta�ınmasının, dönü�türülmesinin ya da yenilerinin yaratılmasının önünde, kültürel duvarların 
olmadı�ı bir aracılık alanı içinde konumlandıklarını gösterir. 

Bununla birlikte hem üyesi oldukları topluluk ile ötekiler (Roman olan ile olmayanlar) 
arasındaki, hem de görece öteki kültürlerin kendi aralarındaki diyalog gereksinimlerine sürekli 
çözüm sa�lamaya yönelik rolleri nedeniyle kültürel aracılık konumları ‘geçici’ (temporary) de�il 
‘kalıcı'dır (permanent). Çalgıcı Romanlarını marjinalli�e iten kimlikleri (Roman/Çingene) ve 
kültürler arasındaki aracılıklarının kalıcılık özelli�i, en iyi biçimde Victor Turner’ın geçi� 
ritüelleri için geli�tirdi�i ‘e�iksellik’ anlamındaki ‘liminalite’ (liminality) kavramı ile 
tanımlanabilir (1967: 94). Çünkü hizmetleri ve icraları göz önüne alındı�ında, sürekli kültürler 
arasında (bir kültürden di�erine) dola�an Çalgıcı Romanları, hem kimlik, zaman ve mekân 
bakımdan hem de aracılı�ın do�asına uygun biçimde; Turner’ın liminalite olarak tanımladı�ı 
‘ikisinin ortası’ (betwixt and between), ‘ne burada ne orada’ (neither-here-nor-there), ‘ne bu ne o’ 
(neither-this-nor-that) konumundadırlar. Kültürlerarası e�iklerde (thresholds) icra ettikleri aracılık 
rollerini anlamlandıran ‘liminalite’, Çalgıcı Romanlarını kültürler arasındaki e�iklerin bekçileri 
(gatekeepers) olarak görmemizi de sa�lar. Ancak Turner’ın (1967: 96) geçi� ritüellerindeki “geçici 
ve belirsiz alan” olarak tanımladı�ı liminalitenin tersine, Çalgıcı Romanlarının kültürel 
aracılıklarındaki devamlılık nedeniyle liminal kimlikleri (Çalgıcı Romanı) de kalıcıdır. 5 

Hareket halinde olma: devingenlik (mobility) 
Çalgıcı Romanlarının kültürel aracılar olmalarını sa�layan en önemli özelliklerinden 

birisi de yerle�ik icraya dayalı müzisyenlik modelinin tersine devingen (mobile), hareket halinde 
oldukları bir müzisyenlik modeline ba�ımlı olmalarıdır. Daha önce bir makalemde (Yükselsin, 
2009: 455) de vurguladı�ım gibi, Çalgıcı Romanları’nın yerle�ik ya�am sürmelerine kar�ın 
tecimlerinin göçebeli�i içermesi her zaman akılda tutulmalıdır. Yaptıkları müzi�i mü�terinin 
aya�ına götürülen bir meta biçiminde sunan profesyonel ya�amları, müzi�in mü�teriye 
ta�ınması biçimindeki yapısından dolayı, Çingenelere özgü göçebeli�in karakteristik 
özelliklerini ta�ır. Ya�adıkları mekânlardan hizmetlerinin talep edildi�i ba�ka mekânlara do�ru 
kimi zaman günübirlik ya da birkaç günlük, kimi zamansa mevsimlik yapılan bir göçtür. Bu 
göç, Roman mahallesindeki evlerden izlerkitlelerinin kutlama yaptıkları evlere, mahallelere ya 
da piknik alanlarına; geçi� ritüellerinin hala özenle düzenlendi�i köylere; meyhane, pavyon ve 
konser alanlarındaki sahneye; ya da “ki�iye özel” parça talep eden mü�terinin masasına do�ru 
gerçekle�ir. Seçkin bir izlerkitle tarafından sık sık gidilen sabit ve duvarlarla çevrili mekânları 
pek yoktur. Bu yönüyle Çalgıcı Romanları’nın müzisyenlik davranı�larının Batılı ‘sanat müzi�i’ 
icracılarının davranı�larına benzemedi�i söylenilebilir. Yarattıkları ve geli�tirdikleri müzi�in de 
göçebesel bir karakteri vardır: ta�ınabilir (esnek bir da�ar her zaman çevreye duyarlıdır); 
uyarlanabilir (güncel taleplere yöneliktir); ve satı�ı kolaydır (e�lenmeye çabalayan, kar�ılı�ında 
para verecek mü�terilere arz edilir). Bu nedenle çalgıcılıkla ili�kilenen Roman müzi�i, yerle�ik 
müzik pratiklerinin tutucu normlarından oldukça ba�ımsızdır. 

Roman müzisyenlerin, yukarıda ‘kültürel bellek mekânı’ olarak tanımladı�ım 
mahalleleri ile hizmet mekânları (köy meydanı, piknik alanı, otobüs terminali, restoran, konser 
sahnesi vb.) arasında gerçekle�en ‘koruma’, ‘ta�ıma’, ve ‘yeniden üretme’ temeline dayalı 
aracılık durumları belki de en iyi biçimde bilgisayar bilimleri terminolojisi, özellikle de a� 
(network) teknolojisi ile kurulacak analoji açıklanabilir. Buna göre, Çalgıcı Romanları’nın 
yerle�ik oldukları mahalleler hizmet pazarlarını nitelendiren co�rafi sınırlar içindeki ba�ka 
mahalle ya da köyleri birbirine ba�layan kültürlerarası a�ın (intercultural network) ‘i� 
istasyonları’ (workstation) olarak tanımlanabilir. Bu bakı� açısıyla ‘Çalgıcı Romanları’ grubu, 
hizmet verdikleri kültürlerin birbirinden farklı müziksel de�erlerinin (da�ar, tını, biçem vb.), 
gerekti�inde yeniden ve yeniden üretilmek üzere üyelerinin biyolojik belleklerinde kolektif 

������������������������������������������������������������
5 Bu konunun kavramsal ve etnografik ayrıntıları “Kültürel Aracılı�ın Ritüelleri: Bergamalı Profesyonel Roman 

Müzisyenlerin Geçi� Ritüellerindeki Aracılık Rolleri” (Kınlı ve Yükselsin, 2012) ’de görülebilir. 
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olarak saklandı�ı bir sunucu (server) olarak i� görür. Herhangi bir kültürel varolu� düzeyi 
(kentli, köylü, göçmen, Yörük, Mardinli vb) ile örtü�en istemci (client) kültür konumundaki 
mü�teriden gelen istem/talep (request), bizzat arayüz (interface) durumundaki aracı Roman 
müzisyen tarafından analiz edilir ve biyolojik belle�inde sakladı�ı müziksel unsurlar (da�ar, 
biçem vb.) istemci kültürün beklentilerine (estetik, sembolik ve pragmatik) göre yeniden 
i�lenerek/kodlanarak sunulur. Bu sunum, bir köy evinin avlusunda, meyhane masasında, 
piknik alanında ya da konser salonunda olabilir. Aynı tarihsel geçmi�i, aynı kültürel özellikleri 
payla�an birbirinden farklı bölgelerdeki Çalgıcı Romanları, hem kültürel, hem de kurumsal 
olarak aynı kültürlerarası a� teknolojisi ile birbirine ba�lı oldu�u da söylenilebilir. Müzik 
hemen her durumda Roman müzisyenlerle birlikte kültürlerarası a� üzerinde ta�ınarak yer 
de�i�tirir. 

Kültürel esneklik (cultural flexibility) 
Aracılık rolünü, kapalı ve de�i�mez kültürel duvarların olmadı�ı bir diyalog alanı 

içinde oynayan Roman müzisyenlerin bu rolü oynayabilmelerinin zorunlu (belki de gönüllü) 
ko�ulu atalarından kendilerine miras kalan; önceden tanımlanmı�, tutucu olmayan, de�i�im ve 
dönü�üme açık bir mesleksel davranı� modelini sürdürüyor olmalarıdır. Çalgıcı Romanları için 
müzik yapmak demek, çe�itli kaynaklardan edinilmi� müziksel gerecin potansiyel alıcılara 
satılmak üzere ta�ınması, alıcıların kültürel beklentileri do�rultusunda i�lenmesi ya da 
dönü�türülmesi anlamına gelir (Yükselsin, 2009: 453). Bu nedenle Çalgıcı Romanlarının 
müzisyenlik modelleri, kültürel bakımdan farklı beklentilere yanıt verebilecek bir esnekli�e 
(flexibility) sahiptir. Çünkü ekonomik kazançlarının düzeyi ço�u zaman becerilerini 
dinleyicilerine be�endirmelerine ba�lıdır.  

Profesyonel müzik sa�layıcıları olarak hizmetlerini çok-kültürlü bir çevrede sunmaları 
nedeniyle kendilerini farklı isteklere ve beklentilere uyarlamak zorundadırlar. Bir Roman 
çalgıcının seslendirdi�i müzi�in içsel nitelikleri (tını, tempo, ezgisel gidi�, vb.) ço�u zaman 
kendisinin de�il, o müzi�i talep eden birey ya da toplulukların estetik tutumlarına göre 
biçimlenir. Bu nedenle, birbirinden farklı kültürel topluluklar için müzik yapıyor olmak farklı 
biçemlerde çalabilmeyi gerektirir. Bir müzi�i farklı biçemlerde çalabilme becerisi Roman 
müzisyenlerin önemli bir özniteli�i olarak görülür ve gurur duyulur. Sözgelimi, “düz çalmak” 
ve “a�dalı/süslemeli çalmak” söylemi, bir havanın iki farklı estetik ba�lamın gerektirdi�i 
biçimde seslendirildi�i bir aracılık edimine göndermede bulunur.  

Yaratıcı e�ilimler (creative tendencies) 
Çalgıcı Romanlarının yeni kültürel ve toplumsal dinamiklere uyum sa�lamadaki 

esneklikleri, onlara kültürel aracılı�ın icra edildi�i diyalog alanındaki (müzik) yaratıcılı�ın da 
kapısını aralar. Aracılıkla ili�kili mesleklerini, yukarıda açıklanan özellikleriyle ili�kili belirli 
yeterliklerle donanmı� olarak icra ederken, anlamın oldu�u gibi aktarımı biçimindeki tek 
boyutlu ‘statik aracılık modeli’yle de�il, yeni anlamların yaratılmasına olanak tanıyan ‘dinamik 
aracılık modeli’yle açıklanabilecek davranı�lar sergiledikleri görülür. Da�arlarını olu�turma ve 
seslendirme süreci içinde tüm müziksel parametreleri de�i�tirirler: müzikte ba�lam de�i�ikli�i 
(dönü�türme) yapılabilir, ezgi yalınla�tırılabilir ya da zenginle�tirilebilir, tartım basitle�tirilebilir 
ya da karma�ıkla�tırılabilir, tempo a�ırla�tırılabilir ya da çabukla�tırılabilir. De�i�im ya da 
dönü�üm ço�unlukla do�açlama/emprovizasyon, kar�ı ezgi/kontrpuan ve 
ba�kama/varyasyon gibi tekniklerle ortaya çıkar. Bu teknikler, Çalgıcı Romanlarından beklenen 
müziksel biçemlerin formüllerini içerir. Bu nedenle kırsal ya da kentsel, içinde bulundukları 
tüm müziksel yapıların (ya da geleneklerin) yalnızca kültürel ta�ıyıcıları ya da koruyucuları 
de�il aynı zamanda biçimlendiricileri ve yenilerinin yaratıcılarıdır (Yükselsin 2009: 455-6). 

Bir Aracılık Ritüeli Olarak Kırkpınar Ya�lı Güre�leri 
�ster ya�amdöngüsel (do�um, evlilik, sünnet, ölüm) isterse takvime ba�lı olsun bütün 

ritüeller aracılık olmadan gerçekle�tirilemez. Bu nedenle, Çalgıcı Romanlarının içinde 
bulundu�u her ritüelin aynı zamanda bir aracılık ritüeli oldu�unu söylemek yanlı� olmaz. 
Debrix’in (2003: xxvii) de vurguladı�ı gibi “Aracılık, içinde gerekli ayinlerin icra edildi�i e�siz 
mekânı temsil eder”. Bunun bir örne�i de Edirne’de en azından 1925 yılından bu yana 
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düzenlenen Kırkpınar ya�lı güre�leridir.6 Kırkpınar ya�lı güre�leri, takvime ba�lı bir ritüel 
olmanın dı�ında, Edirneli davul-zurna çalıcısı Roman müzisyenlerin ba�rolde oldukları bir 
aracılık ritüelidir. Onların aracılık ritüeli, geçmi� ile gelecek, eski ile yeni, geleneksel ile ça�da� 
olan arasında konumlandıkları, geçmi�e ait olanın (kalıpla�mı� güre� havaları) bugüne (ve 
gelece�e) ta�ımanın yanı sıra farklı kültürel kaynaklardan edindikleri ezgilerle besleyip 
güçlendirdikleri bir diyalog alanı içindeki performansları/icraları ile gerçekle�ir.  

Kırkpınar ya�lı güre�lerinde seslendirilen müzik (güre� müzi�i) yalnızca Edirne’li 
davul zurna çalan Roman müzisyenlerden7 olu�an 40 davul-zurna çalıcısının görev aldı�ı bir 
ekip tarafından seslendirilir. Belediye tarafından açılan ihaleyle her yıl 1 haftalı�ına kiralanan 
ve ‘Kırkpınar’ adına uygun biçimde 20 davul çalıcısı, 20 zurna çalısından olu�an ekibin �enlikler 
kapsamında dört ana müziksel görevi vardır. Bunlar sırasıyla:  

1. Sabah, ö�le ve ak�am vakitlerinde belediye önünde “Nöbet” çalmak, 
2. Gruplar halinde tüm kenti dola�arak Edirne’lileri bu Kırkpınar �enlikleri 

haftasındaki etkinliklere ‘müzikle davet’ etmek, 
3. Güre�lerin yapılaca�ı ilk gün (Cuma) Kırkpınar a�asını müzikle ‘kar�ılamak’ ve 

resmi törenlerin ba�lama yeri olan Belediye’ye kadar e�lik etmek,  
4. Yalnızca ya�lı güre�lere özgü ‘güre� müzi�i’ seslendirmek. 
Nöbet 
Haziran ayı sonu ya da Temmuz ayı ba�ında düzenlenen �enliklerin ilk günü olan 

Pazartesi sabahı kentte duyulan davul-zurna sesleri Kırkpınar Ya�lı Güre� ve �enlikleri 
haftasının ba�ladı�ını habercisidir. Sabah erkenden üzerlerine gelene�in (ya�lı güre�) Osmanlı 
döneminden günümüze sürdü�ünün simgesi olan ritüel kıyafetlerini giymi� olarak ‘çalgıcı 
kahvesi’nde8 toplanan ekip üyelerinin ya�lı güre�lerin ba�layaca�ı güne (Cuma) dek (�lk dört 
gün) yürüttükleri ilk görev olan “nöbet”, aslında Osmanlı �mparatorlu�u döneminde mehter 
toplulukları tarafından yürütülmü� bir seslendirme ediminin (Nevbet) bugüne ta�ınarak, 
yeniden canlandırıldı�ı bir aracılık durumudur.  

 
Resim 1. Kırkpınar ekibi belediye önünde 'Nöbet' çalarken, Edirne, 03.07.2009. 

������������������������������������������������������������
6 Türkiye’nin çe�itli yerlerinden gelerek bu yıldönümsel ritüele katılan pehlivanlara göre, Kırkpınar ya�lı güre�in 

“Kâbesidir” (Kahraman 1995:5). Sava�lar nedeniyle arada kesintiye u�raması dı�ında, Osmanlı’dan günümüze kadar 
sürdürülen en önemli ya�lı güre� etkinli�i olan Kırkpınar, Osmanlı kimli�inin/gelene�inin simgesi olarak kabul edilir 
ve bugün, hem yerel yönetim hem de devlet tarafından desteklenir (Yükselsin 2000:123). 

7 2009’daki Kırkpınar ya�lı güre�lerinde ekip �efi olarak görev yapan Fahrettin Zurnacı, kendisi ile yaptı�ım görü�mede 
dedesi Osman Zurnacı’nın ölümüne (1977) dek Kırpınar’da ekip �efli�i yaptı�ını, Edirneli olmayan hiçbir davul-
zurnacının ekipte yer alamayaca�ını belirmi�ti. 

8 Edirne’de davul-zurna ve ince saz/çalgı topluluk tiplerinde yer alan profesyonel Roman müzisyenlerin devamlı 
gittikleri ‘çalgıcı kahvesi’, kent merkezini Karaa�aç kasabasına ba�layan ana caddede, Ali Pa�a Çar�ısı’nın kar�ısında 
bulunan dar bir sokak içinde yer alır. 
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Giydikleri ritüel kıyafetleri ile tarihsel bir geçmi�e konumlandırılan ekip, kendi 
rolünden beklenilen ve me�ru kabul edilen bir aracılık davranı�ı içine girmi�tir artık. 20 davul 
20 zurna mehtere öykünen bir görünümde ve seslendirdikleri müzikle geçmi� ve bugün 
arasında bir köprü kurmu� olur. A�ırlıklı olarak “tarihi” olarak adlandırılan havaların 
(Kırkpınarla özde�le�mi� kalıpla�mı� güre� havaları, “Rumeli” havaları ve Osmanlı’nın simgesi 
kabul edilen mehter mar�ları), seslendirildi�i nöbet’de ba�ka kültürlere ait (Haydar Haydar) ya 
da güncel (Osman Aga) �arkıların çalgısal icralarına da yer verilir. 

Müzikle ‘Davet’ 
Edirne’de bulunan herkesi (yerle�ikler ve yabancı turistler dahil) bir hafta süresince 

“geçmi�e geri dönme” ya da “Osmanlı ile bulu�ma” olarak tanımlanabilecek kültürel geri 
dönü� algısı içine sokan ekibin ikinci görevi tüm Edirne’yi sokak sokak, hatta kapı kapı dola�ıp 
‘müzikle davet’ etmektir. 

 
Resim 2. Sanayi sitesindeki esnafı müzikle ya�lı güre�lere davet ederken, Edirne, 02.07.2009 

Belediye önündeki ‘nöbet’ görevlerinin ardından takımlara ayrılıp kente da�ılan ekip 
üyeleri, öncelikle nöbet sırasında seslendirdikleri “tarihi” olarak tanımlanan havaları çalarak 
halkı �enliklere davet ederler. Ayrıca, iste�e göre bu da�ar dı�ındaki müzikleri de seslendirirler. 
Bunda, bu görevleri sırasında bah�i� yoluyla elde ettikleri hatırı sayılır gelirin etkisi oldu�u da 
söylenilebilir. Bununla birlikte bu edim ‘davet’in özünde yattı�ı gibi organizasyon görevini 
üstlenen belediyeyi ve ritüel özneleri olan güre�çileri temsil etmek ve bir hafta süresince geçerli 
olacak “geçici toplumsallık” hali olan komünitasa (communitas) (Turner, 1974: 231) katılmaya 
ça�ırmak amaçlı bir aracılık rolünü yansıtır.9  

A�anın kar�ılanması 
Cuma sabahı belediye önünde son nöbetini yapmaya ba�layan ekip, a�anın geldi�i 

haberi ile birlikte mehter mar�ları seslendirmeye ba�layarak a�anın kar�ılanaca�ı yere do�ru 
(Selimiye Camii önünden kentin ana giri�ine do�ru) hareket eder. Bir yıl önce açık arttırma 
yöntemiyle seçilen güre� a�ası kar�ılanır ve belediyeye varmasına dek e�lik edilerek mehter 
mar�larının seslendirilmesine devam edilir. Son model arabasıyla da olsa, ritüele özgü 
kıyafetini giymi� olarak kente giren a�anın konumuna uygun görülen müzi�in yine ritüele 
özgü konumdaki davul-zurna ekibince seslendirilmesi statünün ve geçmi�le ba�ın 
vurgulanmasına yöneliktir. 

������������������������������������������������������������
9 Turner’a göre ‘komünitas’ (communitas), aynı yerde ve aynı �artlar altında ya�ayan bir insan toplulu�undan 

(community) farklı olarak; belirli/özel anlarda ve durumlarda ortaya çıkan bir toplumsalla�ma biçimidir (1974:231). 
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Protokolün de yer aldı�ı tören alayının toplanması ile birlikte ritüel (ya�lı güre�) öncesi 
‘hazırlık törenleri’ olarak da tanımlanabilecek güre� öncesi törenler ba�lar. Bu törenler için 
gerekli müzik, alayın önünde yer alan belediye bandosu tarafından seslendirilir. 2009’daki 
törenlerde oldu�u gibi alayın arkasında toplanan davul-zurna ekibinin güre� öncesi görevleri 
Adalı Halil ve Kara Emin’in mezarlarının bulundu�u “Pehlivanlar Mezarlı�ı”na varılmasının 
ardından sona erer. Ekip, ö�leden sonra ya�lı güre�lerin yapılaca�ı Sarayiçi’ndeki güre� 
sahasında toplanmak üzere da�ılır. 

Güre� müzi�i icrası 
Davul-zurna ekibinin Kırkpınar’daki asıl ve en önemli görevi, ya�lı güre�lere özgü bir 

edim/pratik olan ‘güre� müzi�i’nin icrasıdır. Bu görev, güre�lerin ba�lama anonsunun 
ardından ba�layıp ‘ba�pehlivanlık’ güre�inin sonuçlandı�ı ana kadar aralıksız olarak güre� 
havaları çalmak biçiminde gerçekle�tirilir. Osmanlı’nın kurulu�u ile ili�kilendirilen tarihsel bir 
miras olarak tanımlanan ya�lı güre�ler için çalınan güre� havalarının da tarihsel ve ritüele özgü 
bir karakteri olması gerekti�i dü�ünülür. Bu nedenle, üç gün süren güre�ler sırasında yalnızca 
ya�lı güre�lere e�lik eden güre� havalarından ba�ka bir �ey seslendirilmez. Güre�çileri ve her 
bir boyda yapılan güre�leri �iirsel bir ifadeyle tanıtarak güre�i ba�latma görevini üstlenen 
cazgırın, güre�çileri “salavatlama” adı verilen pehlivan duasının ardından güre� alanına 
salması ile birlikte güre� müzi�inin kesintisiz icrasına da ba�lanır. Güre� müzi�i hakem 
anonsları ve cazgırların yeni boylara ili�kin tanıtımları dı�ında sabahtan ak�ama dek hiç 
kesilmez. Müzi�in aralıksız çalınmasının bir nedeni boylara göre onlarca güre�çinin aynı anda 
güre� sahasına çıkmaları ve bir boy bitmeden di�erlerinin sahaya salınmalarıdır. Bu nedenle, 
güre�lerin normal akı�ı içinde ekip, 5 zurna 10 davul biçiminde kümelenerek dönü�ümlü olarak 
çalarlar. Ekibin 40 ki�i birden çalması ba�langıçta ve özellikle de son güre� olan ba�pehlivanlık 
güre�i sırasındadır. 

 
Resim 3. Kırkpınar ekibi Sarayiçi’ndeki güre� sahasında güre� müzi�i icra ederken, Edirne, 04.07.2009. 

Davul-zurna çalan Edirneli Roman müzisyenlerden olu�an ekibinin güre� müzi�i icrası 
öncelikle Kırkpınar güre� sahasında kurulan komünitasın (geçici toplumsallık) olu�masına ve 3 
gün boyunca sürdürülmesine aracılık eder. Takvime ba�lı olarak her yıl kurulan komünitas, 
hem ritüelin bugünden uzak belirsiz bir geçmi�e konumlanması hem de ya�lı güre�lerin ritüel 
içeri�i nedeniyle zamandan ve saha dı�ındaki toplumsal gerçeklikten ba�ımsızdır.10 Davul-

������������������������������������������������������������
10 Turner (1974:231) komünitas anını “toplumsal yapı kar�ıtı” olarak tanımlar. 
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zurna çalan Edirneli Roman müzisyenlerin geçmi�ten bu yana nesilden nesile aktararak 
belleklerinde korudukları güre� havalarının Edirne özelinde yalnızca yılda bir kez Kırkpınar 
ya�lı güre�lerinde seslendirilmesi, aslında müziksel olarak her yıl yeniden kurulmak üzere 
komünitasın da korundu�unu gösteriyor. 

Davul-zurna ekibinin di�er aracılık rolü, ritüelin merkezinde yer alan ya�lı güre� 
ba�lamındadır. Ya�lı güre�, bir spor olarak tanımlansa da Kırkpınar’ın ritüel içeri�i daha çok 
sava� (özgün adlandırması ile ‘cenk’) ile ili�kilendirilir. Bu nedenle Edirne Sarayiçi’ndeki 
Kırkpınar güre� sahası, saha dı�ındaki toplumsal düzene kar�ıt, geçici kurulmu� bir sava� 
alanını gösterecek biçimde “Er meydanı” olarak tanımlanır. Güre�enlerden birinin galip 
di�erinin ise ma�lup gelece�i er meydanında ya�ananlar bir geçi� ritüelini ve buna ba�lı olarak 
‘liminal’ (e�iksel) bir süreci, yansıtır. Kazananın ya da kaybedenin henüz belli olmadı�ı bu 
sürece e�lik eden müzi�in içeri�i de ritüele özgü karakterdedir. Güre�çilerin sahaya çıkıp 
pe�reve ba�lamalarıyla birlikte ba�layan a�ır akı�lı güre� havası icrası güre�in ba�lamasından 
belirli bir süre sonra bütünüyle de�i�ir. “Ceng-i harbi” olarak adlandırılan ve güre� havalarına 
ba�lı olarak çalınan kesit, güre�çilere rakiplerine saldırmak ve ala�a�ı etmek yönünde duygusal 
motivasyon sa�lar. Nitekim, oldukça dinamik ve hızlı karakterdeki ceng-i harbinin hem 
güre�çileri hem de izleyenleri co�turdu�u görülür. Davul-zurna çalan Edirneli Roman 
müzisyenlerin o yılki Kırkpınar ya�lı güre� ritüeli ba�lamındaki aracılık rolleri ba�pehlivanlık 
güre�i sonunda rakiplerden birinin yenilmesi ile birlikte, bir sonraki yıl yeniden icra edilmek 
üzere sona erer. Bununla birlikte hem ba�ka yerlerdeki (sözgelimi Antalya) ya�lı güre�lere 
katılmaları, hem de bir sonraki yıl yeniden kurulacak Kırkpınar’a kadar, ya�lı güre� ritüeli ile 
ilgili müziksel bilginin belleklerde korunmasına yönelik kültürel aracılıklarını sürdürürler. 

Bir kültürel aracılık örne�i: güre� havasına ‘dönü�türme’ 
Edirne’de davul ve zurna ile seslendirilen ya�lı güre� müzi�i, biri “güre� havası” di�eri 

“Ceng-i harbi” olarak adlandırılan ve birbirine ba�lı olarak çalınan iki ayrı bölümden olu�ur. 
Her ikisinin de kendine özgü saptalı (de�i�mez) tartım kalıpları (�ekil 6 ve 7) vardır. Kavramsal 
bakımdan, ceng-i harbi, ezgi ve tartım bakımından görece de�i�meyen yapısı ile güre� 
müzi�inin ayrılmaz bir parçası olarak görülmekle birlikte ‘güre� havası’ndan ayrı tutulur: 
Edirneli davul-zurnacılara göre “Kırkpınar’da çalınan bir tane ceng-i harbi vardır ve ya�lı 
güre�lerde hep o çalınır”. Buna kar�ın, yine kendine özgü tartım kalıplarının (�ekil 6) 
kullanıldı�ı “güre� havası” birbirinden farklı havaların/ezgilerin çalındı�ı bir icra biçemini 
tanımlar. 
 a) 

 
b) 

 
 c) 

 
�ekil 6. Güre� havasının tartım kalıpları. 

  

 
�ekil 7. Cengi harbi'nin tartım kalıbı. 

1997’de yaptı�ım alan çalı�ması sırasında, o sırada en ya�lı zurnacı olan Osman Biber, 
Edirne Televizyonu (Etv) tarafından gerçekle�tirilen güre� müzi�i konulu programın 
çekimlerinde “Da�lı” ve “Divan” olarak adlandırılan güre� havaları dı�ında bir de “Balkan” 
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güre� havası oldu�unu belirterek bunu da icra etmi�, ancak ertesi gün çalgıcı kahvesinde bazı 
zurnacılar böyle bir havanın olmadı�ını belirtmi�lerdi. Dahası, herkes “Da�lı”da hemfikirken 
bazıları “Divan” güre� havasının adının “Muhacir” güre� havası oldu�u öne sürmü�lerdi. O 
günkü televizyon çekimlerinde Osman Biber’e dem tutan Fahrettin Zurnacı 2009’daki alan 
çalı�mam sırasında ekip �efiydi. Kendisine bu tartı�mayı hatırlattı�ımda yanıtı “yalnızca iki 
hava var, biri ‘Da�lı’ öteki ‘Divan’dır” oldu. Güre� havalarının sayısı ve adlandırılmaları ile 
ilgili problemin yanıtı, güre� havalarını farklı adlarla adlandıran zurnacıların Edirne öncesine 
uzanan tarihsel geçmi�lerinde yatmaktadır. “Da�lı” terimi, Osmanlı-Rus sava�ı sırasında 
Bulgaristan’dan (Deliorman bölgesi) göç eden toplulukların üyelerini ve güre� havası 
adlandırmalarını, “Muhacir” terimi ise mübadele döneminde Yunanistan’dan (Selanik, 
Serez’den) göç eden toplulukları ve güre� havası adlandırmalarını tanımlar. Bununla birlikte, 
Kırkpınar ya�lı güre�leri ba�lamında 1998 ve 2009’da yaptı�ım gözlem ve görü�melerim, 
Kırkpınar’da çalınan ya�lı güre� müzi�inin yalnızca yukarıda anılan “tarihi havalar”la sınırlı 
olmadı�ı anlamamı sa�ladı. Kırkpınar’da görev alan ekibin zurna çalan üyeleri üç gün aralıksız 
süren ya�lı güre�ler sırasında yalnızca bu iki havayı ve ceng-i harbi’yi de�il, ba�ka kültürel 
ba�lamlara ait ezgileri de güre� havasına dönü�türerek seslendirirler. 

Rumeli havaları/türküleri olarak sınıflandırılan, “Davullarım çalar çaydan a�a�ı”, 
“Alaybey”, “Kara Yusuf”, “Çıkayım gideyim Urumeli’ne” ya da sözgelimi Ne�et Erta�’ın 
“Hapishanelere güne� do�muyor”u gibi bir bozlak, hatta kimi kaynaklarıma göre az da olsa 
Roman havaları bile ba�lamsal dönü�türmeye gereç olarak kullanılan belli ba�lı örneklerdir. Bu 
örneklerden birinci grup (Rumeli havaları) görece yakın kültür özellikleri ta�ırken di�erleri 
uzak kültür (Kır�ehir tavrı, Abdallık, Roman kimli�i) olarak tanımlanabilecek farklı 
etnisitelerden ve kültürel çevrelerden alınma örnekleri yansıtır. Zurna çalıcısı görü�me 
ki�ilerim, özellikle ‘uzun hava’ tipinde olan her müzi�in rahatlıkla güre� havası olarak 
çalınabilece�ini belirttiler. 

Dönü�türme öncesi 

  
�ekil 8. Dönü�türülecek Rumeli Türküsü’nün ezgisel kesiti. 

“Davullarım Çalar Çaydan A�a�ı” adıyla bilinen Rumeli havası, Edirneli davul-zurna 
çalıcılarının sıklıkla güre� havasına dönü�türdükleri ezgisel gereçlerden biridir. Özellikle 
geçmi�leri Balkanlar (Yunanistan, Bulgaristan, eski Makedonya) ile ba�lantılı toplulukların 
kültürel kimlikleri ile ili�kilendirdikleri bir da�arın parçası olması nedeniyle tüm Trakya 
bölgesinde oldu�u gibi Edirne’de de hem davul-zurna hem de ince çalgı/saz topluluklarının 
evlilik ritüellerinden piknik alanlarına dek birçok alandaki kültürel etkinliklerde 
seslendirdikleri, herkes tarafından bilinen bir örnektir. Ezgisel gerece kaynaklık eden havanın 
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yukarıda gösterilen notası (�ekil 8), TRT kayıtlarına “Çalın Davulları Çaydan A�a�ya” adıyla 
geçmi� türküden alınmı� olup yalnızca dönü�türmeye gereç olarak kullanılan ezgisel kesitleri 
verilmi�tir. 10 vuru�luk (10/8) tartımsal yapıdaki özgün ezgisel gereç, 3’er ölçüden olu�an dört 
ezgisel kesiti (A, B, C, D) içerir ve metronom de�eri 200’dür. 

Dönü�türme sonrası 
Herkesçe bilinen yukarıdaki ezgi güre� havasına dönü�türüldükten sonra (�ekil 9), 

dönü�türme eylemin farkında olanlar dı�ında tanınmayacak bir görünüme kavu�ur. Eylemin 
farkında olanlar da (ço�u zaman birkaç ki�i ile sınırlıdır) içinde ya�anılan kültürel çevreye 
(Rumeli) ait oldu�u için bu durumdan rahatsızlık duymazlar. Güre� havalarının de�i�mez 
tartım kalıpları üzerine ustaca yerle�tirilen ezgi, artık yeni ba�lamı (ya�lı güre�) içinde, o 
ba�lamın içselle�tirildi�i bir hava olmu�tur. 

Ba�ka ba�lamlara ya da kültürlere ait ezgileri güre� havasına ‘dönü�türme’ye odaklı 
aracılık ediminin ana aktörleri, zurna çalıcıları olmakla birlikte, davulcuların seslendirmeleri 
olmadan dönü�türmeyi gerçekle�tiremezler. Davulcular ana kültürel bile�eni (güre� havası 
tartımı) de�i�tirmeksizin sürdürme görevini üstlenirken, zurnacılar ba�ka kültürlerden uygun 
gördükleri ezgileri davulcuların seslendirdikleri ve güre� havasının ana eksenini belirleyen 
de�i�mez tartım kalıplarının üzerine yerle�tirerek seslendirirler. Bu durum, profesyonel Roman 
müzisyenlerin aracılık eylemlerinin bireysel olmayıp kolektif bir yapı içinde gerçekle�ti�ini 
gösterir. ‘Tarihi’ olarak nitelendirilen özgün havalara (“Da�lı” ve “Divan”) adını veren ezgiler 
yalnızca belirli kesitlerde (ba�langıç ve yineleme kesitlerinde) tüm zurna çalıcılarınca 
sesde�/ünison sayılabilecek bir biçimde seslendirilir. Dönü�türülen ezgiler ise genellikle icraya 
liderlik yapan zurna çalıcıları tarafından üretilir. Bununla birlikte, Güre� havalarının sesde� 
çalma dı�ındaki kesitlerinin icrası, ço�u zaman lider zurnacının yönlendirmesine ba�lı olarak 
di�er zurnacılardan bazılarının (genellikle daha az çalma becerisine sahip olanlar) dem tutması 
di�erlerinin lider zurnacının üretti�i ezgisel gidi�i takip etmesi biçimindedir. A�a�ıdaki nota 
(�ekil 9), dönü�türmeye gereç olan ezginin (�ekil 8), dönü�türme sonrasındaki görümünü 
yansıtması amaçlı olup icranın yalnızca küçük bir bölümünün çevriyazımı yapılmı�tır. 

�ekil 9’da da görülebilece�i gibi dönü�türülen ezgisel gerecin çekirdek ezgi ve 
seyir/gidi� dı�ındaki dönü�türme öncesine ait tüm parametreleri (tempo, ölçü, tartımsal yapı) 
de�i�mi�tir. Her biri birer ölçü ile gösterilen 12 vuru�luk (12/2) dört tartımsal döngü (T) üzerine 
yerle�tirilen ezgisel kesitler (�ekil 8, A, B, C, D) dönü�türme öncesinde oldu�u gibi 2’�er ölçülük 
yapıdan ba�ımsızdırlar. �ekil 8’deki ilk kesit (A), �ekil 9’da ilk ölçü tamamlanmadan sona erer. 
Buna ba�lı olarak ikinci (B) ve üçüncü (C) kesitlerin öne çekildi�i görülür. Üçüncü ölçünün 
yarısından itibaren zurnaların oldukça uzun süre çatkı sesinde (sol) kalması ile, dördüncü 
kesitin (D) son ölçüde tartımsal döngünün ba�ına getirilmesi sa�lanır. Zurna 2 olarak gösterilen 
dizek, lider zurnacıya e�lik eden zurnacıların çekirdek ezgiyi izleyen bir dem e�li�ini yansıtır. 
Sonuç olarak davulcuların ürettikleri tartım kalıplarının özgün güre� havalarında oldu�u gibi 
de�i�meden sürdürülmesi, dönü�türülen ezginin ise bazı unsurlarından arındırılarak içine 
sokuldu�u yeni ba�lamın temel dizgesine uyarlandı�ı görülür. 
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�ekil 9. Rumeli türküsünün güre� havasına dönü�türülmü� hali. 

Sonuç 
Edirneli davul zurna çalan Roman müzisyenlerin Kırkpınar ya�lı güre�lerindeki 

icralarından hareketle, Çalgıcı Romanı olarak adlandırılan profesyonel Roman müzisyenlerin 
kültürel aracılıkla ili�kili rollerine odaklanılan bu çalı�manın ortaya çıkardı�ı birkaç sonuç 
vardır. Geçimlerini nesillerdir müzik yaparak temin eden Romanların (ve di�er Çingene 
gruplarının) müzisyenlik hizmetleri, hizmetlerini sundukları toplulukların kültürel kimliklerini 
ifade edebilmelerini sa�lamanın yanı sıra, farklı kültürel dizgelere sahip toplulukların bir arada 
ve yan yana ya�amaları sa�layan uzla�ma kültürünün olu�turulması ve sürdürülmesi 
bakımından da oldukça de�erli ve önemlidir. Çalgıcı Romanlarının görev aldı�ı her ritüel aynı 
zamanda bir aracılık ritüelidir. Bu ritüel, ritüelin temel bile�enlerinin (komünitas ve geçi� 
özneleri) geçi�lerine rehberlik etmek oldu�u gibi, kültürel kimli�e ili�kin tanımlayıcı 
de�erlerden bazılarının korunması, bazılarının eksiltilmesi ya da yenilerinin katılması 
biçimindeki de�i�im-dönü�üm sürecine de katkıda bulunma görevini içerir. Çalgıcı 
Romanlarını kültürel aracılıkları, yalnızca iki kültür arasında de�il ço�u zaman aynı anda 
birçok kültür arasında aracılık etmek üzerine kuruludur. Bu nedenle, onların aracılıkları iki 
kültürlü de�il çok-kültürlüdür. Aracılıkla ili�kili kültürel rolleri ve konumları tarihsel, kültürel 
ve ekonomik nedenlere ba�lı olarak önceden belirlenmi� olup geçici de�il kalıcıdır. Çalgıcı 
Romanı adı, yalnızca bir Roman grubunu de�il aynı zamanda kurumsal bir kültürel aracılık 
kimli�ini tanımlar. Aracılık rolleri ço�u zaman bireysel de�il i�birli�ine dayalı kolektif bir 
aracılık olarak görülmelidir. Bir ‘takım’da görev alan Roman müzisyenlerden görece en 
“beceriksiz” olanı bile bu i�birli�ine katkıda bulunur ve yeri geldi�inde aracılık rolünü sırtlanır. 
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