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ÖNSÖZ

Sekiz yıl Ankara’da sokak müzisyenliği yaptıktan sonra pro-
fesyonel müzik hayatı içinde buldum kendimi. Santurum-
la sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok farklı ülkesinde 
konserler verdim. Şunu fark ettim: Albüm çalışmaları yapıp 
büyük salonlarda konserler vermeye başlayınca insanlar “Bu 
daha önce sokakta çalıyordu, dileniyordu. Adam kaldırım 
müzisyeniyken buralara gelmiş, şaşırdım valla” diye arka-
nızdan konuşuyorlar. Gerçekten yüzlerce kez karşılaştım bu 
çirkin sözlerle. Üstelik bu tip sözleri, kültür-sanat etkinlik-
leri yapan resmî ve özel kurumların başındaki koordinatör-
lerden, müdürlerden dahi duydum. Konserde monitör iste-
diğimiz zaman “Ya zaten sokaktan gelmiş buralara, monitör 
bulamam, sanki sokakta monitör kullanıyordu” diyen in-
sanlar bunlar! Yalnız bununla kalsa iyi. Solo santur albüm-
leri yapıp, santur hakkında Türkiye’deki tek kaynak kitabı-
nı yazmama rağmen yıllardır takip ettiğim ve hayranlık duy-
duğum müzisyenlerin ve müzik yazıları yazanların santur-
dan bahsederken benden özellikle bahsetmediklerini de gör-
düm. Çünkü ben bir sokak müzisyeniyim; onların gözünde 
müzisyen bile değilim!
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Sokak müzisyenlerini aşağılayarak egolarını tatmin eden 
bu insanları anlayamadım. Sokakta maruz kaldığım saçma 
sapan durumlardan bahsetmiyorum bile. Sonuçta eğer bir 
sokak müzisyeniyseniz ve sonrasında Türkiye’de adı az çok 
bilinen bir müzisyen olmuşsanız, incitici tavır ve sözleriyle 
ruh halinizi olumsuz etkileyen çok insanla muhatap olmak 
zorunda kalırsınız. Bu konuyu kitabın önsözünde özellikle 
belirtmek istedim.

Türkiye’de insanların büyük bir çoğunluğu zarfla ilgileni-
yor, mazrufa bakmıyor. İşte tam da buna karşı çıktım hep. 
Sahneye takım elbise ve kravatla çıktığınız zaman icra ettiği-
niz müzik daha muhteşem bir hale bürünmüyor. Ben sokak-
ta müzik yaparkenki kıyafetlerimle çıktım sahneye. Hatta sa-
lonlarda konserler vermeye başlayınca seyirciden daha yük-
sekte durmak da beni rahatsız etti hep. Sokakta yaptığımı, sa-
lonlarda da yapmaya gayret ettim. Yani dinleyicilerimle ara-
ma mesafe koymadan müziğimi icra ettim. Egosu kendilerin-
den önce yürüyen bazı müzisyenler gibi konser bitince he-
men arka kapıdan kaçmadım; sahnede kalıp muhabbet ettim 
dinleyicilerimle. Kısacası sokağın ruhunu, elimden geldiğin-
ce konser verdiğim salonlarda da yaşatmaya çalıştım.

Türkiye’deki sokak müzisyenlerinin de bir hikâyesinin ol-
duğunu insanlara anlatma çabam her zaman devam edecek. 
“Peki bunun için ne yaptın?” diye sorabilirsiniz. 2018 yılın-
da İletişim Yayınları’ndan çıkan Sokaknâme - Bir Sokak Mü-
zisyeninin Kaleminden adlı kitabımda bir sokak müzisyeni-
nin yaşadıklarını etraflıca anlatmaya çalıştım. Benimle ya-
pılan her söyleşide, yaptığım konserlerde ve katıldığım te-
levizyon programlarında sokak müziğini ve müzisyenliğini 
anlatmaya çalıştım. Şimdi de bu kitapta, Türkiye’de 1990’lı 
yıllardan günümüze kadar sokak müzisyenliği yapmış bir 
dizi güzel insanın hikâyesine aracılık etmeye çalıştım: Her 
biriyle ayrı ayrı söyleşiler yaptım, yaşadıklarını aktardım.
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Kitabın söyleşiler kısmından önceyse kısaca sokak mü-
ziğinin Osmanlı’dan günümüze kadarki sürecini ele alma-
ya çalıştım: Doğal olarak öncelikle İstanbul’la ilgili sosyal ve 
kültürel tarih çalışmalarını inceledim. Ancak Osmanlı İm-
paratorluğu’nda sokak müzisyenlerine dair bilgi edinebile-
ceğim kaynakların yok denecek kadar az olduğunu fark et-
tim. Yine de yaklaşık beş yıl boyunca Osmanlı’da saray dı-
şında meydanlarda, sokaklarda, mesire alanlarında, şenlik-
lerde, Anadolu’da kimlerin müzik yaptığına dair, sokak mü-
zisyenleriyle ilgili ne buldumsa toplamaya çalıştım.

Türkiye’de sokak müziğinin 1990’lı yılların sonundan iti-
baren artmaya başladığını, Avrupa’ya nazaran çok geç ka-
lınmış bir kültür olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Türki-
ye’de akademik birkaç çalışma dışında sokak müziği üzerine 
araştırma da bulunmuyor maalesef. İşte bu çalışmayla Tür-
kiye’de sokak müziği üzerine bir literatür oluşmasına katkı-
da bulunmayı; sokak müzisyenlerinin yaşadıkları sıkıntıları, 
zorlukları, sokakta müzik yapmayı neden tercih ettiklerini, 
sokak müziğinin ve müzisyenlerinin Türkiye’deki durumu-
nu, zabıta ve polislerin sokak müzisyenlerine karşı tavır ve 
davranışlarını aktarmayı amaçladım.

Elbette Türkiye’deki tüm sokak müzisyenleriyle söyle-
şi yapmam imkânsızdı. Sokakta bazı sanatçıların taklitlerini 
yaparak şov yapan ve sonra da ünlü olan sokak müzisyen-
lerini, pahalı ses sistemini sokağa taşıyıp sokağın akordunu 
da bozan ve sırf eğlenmek için sokakta müzik yapanları de-
ğil de, gerçekten müziği sokakta yapmak isteyen ve sokağa 
renk katan müzisyenlerle sohbet etmeyi seçtim. Tüm zor-
luklara rağmen sesinin ve sazının sesini sokakta tüm gücüy-
le, akustik olarak duyurmaya çalışan müzisyenlerle1 sohbet 

1 Belirtmeden geçmeyeyim: Farklı illerde “Sokak Sanatçıları Derneği” adıyla 
dernekler kurulmuştur. Ama bu dernekler maalesef –belediyelerin sınırlama-
larının, yasaklamalarının da  etkisiyle– ya aktif çalışmalar yapamamakta ya da 
kısa süreli izinlerle çalışmalar yapmaktadırlar.
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ettim. Tabii sohbet ettiğim isimlerin çoğu yıllardır yakından 
tanıdığım ve takip ettiğim dostlarım. Çünkü onlar bir yan-
dan da sokakta müzik yapabilmek için ödedikleri bedellere 
yakınen şahit olduğum insanlar. Türkiye’deki sokak müzis-
yenlerinin yanı sıra Almanya ve Fransa’da sokak müziği ya-
pan iki müzisyenle de konuştum. Amacım Türkiye’yle Av-
rupa’nın gelişmiş ülkelerindeki sokak müzisyenlerinin ya-
şadıklarını karşılaştırmaktı. “Bizon” Murat ve Zakaria Haf-
far’la yaptığım söyleşilerin giriş kısmınaysa konunun da-
ha iyi anlaşılması için bir şeyler yazmayı özellikle tercih et-
tim. Bazı söyleşilerde araya girip kendi sokak deneyimlerim 
üzerinden yaşadıklarımı anlatmaya gayret ettim. Yine An-
kara’daki sokak müziğini, kendi grubum olan Grup Masala 
üzerinden anlatmaya çalıştım ve grup arkadaşım Orçun Atil-
la’yla söyleşi yaptım.

Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını anlatmama zaten 
gerek yok. Hele bir de sokak müzisyeniyseniz durum da-
ha da zor bir hale geliyor. Dolayısıyla konunun daha da net-
leşmesi için kadın sokak müzisyenleriyle yaptığım söyleşi-
leri ayrı bir başlık altında topladım. Bu vesileyle, bütün zor-
lukları üstlenip sokakta müzik icra ettikleri için kadın sokak 
müzisyenlerine ayrıca teşekkür ederim.

İçinden çöp arabası geçen dünyanın en güzel sahnesi so-
kaklarda müzik yapan insanların sesini duyurabilirsem ne 
mutlu bana. Notalarıyla sokağa renk katan müzisyenlere se-
lam olsun...


