
  
 

NEYZEN FATİH KABAKÇI 
 

1976 yılında Mersin'in Mut ilçesinde doğdu. 
  
İlkokulu Almanya'da, liseyi Mut Lisesi'nde

tamamladıktan sonra Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Müzik Bölümü'nü kazandı. 

  
 
Küçük yaştan beri meraklı olduğu Ney'le 1996

yılında ağabeyinin teşviki ile tanıştı. Üniversitede daha çok
ilgilendi. Eğitimini Bülent KOYUNCU'dan aldı. Süleyman
KOYUNCU ve Bülent KOYUNCU'yla Türk Müziği Nazariyatı
çalıştı.  

  
 
Sayısız konserde görev aldı. Adana'da Müzik

öğretmenliği yaparken Adana Müzik Merkezi'nde Faik
KASAPOĞLU ile uzunca bir süre çalışmalarda bulundu.
Burada da birçok konserde neyzenlik yaptı. Adana'da Eyüp
HAMİŞ, Erdinç ŞENYAYLAR, Hamdi AKATAY gibi ünlü
müzisyenlerden faydalandı. 

  
 
Çok sayıda bestesi olan Fatih KABAKCI şu anda

Kahramanmaraş'ta Tasavvuf müziği ve Ney'in kullanımının
yayılması için çalışmalarına ve müzik öğretmenliğine devam
etmektedir. Ayrıca Kahramanmaraş‘ta ilk çoksesli çocuk
korosunu kuran kişidir. 

  
Evlidir ve Toprak YİĞİT adında bir oğlu vardır. 

He was born in 1976, in Mut, Mersin.  
 
He completed his primary school education in

Germany and high school education in Mut High School.
Then he entered the Music Department at Niğde University,
Faculty of Fine arts. 

 
He first met Ney, in which he had a special interest

since his childhood, in 1996 with the encouragement of his
brother. He had a deeper interest in Ney during his college
years. He took ney lessons from Bülent KOYUNCU.
KABAKÇI studied the Theory of Turkish Music with
Süleyman KOYUNCU and Bülent KOYUNCU.  

 
He performed in numerous concerts. When he

worked as a music teacher in Adana, he practiced music for
a long time with Faik KASAPOĞLU in Adana Music Center.
He participated in several concerts as neyzen. He also
benefited from the experience of well-known musicians in
Adana such as Eyüp HAMİŞ, Erdinç ŞENYAYLAR and
Hamdi AKATAY.  

 
Fatih KABAKÇI, who has many compositions, at

present is continuing his activities for the recognition of Sufi
Music and Ney in Kahramanmaraş and has been working
as a music teacher. Besides, he is the founder of the first
polyphonic children chorus in Kahramanmaraş.  

 
He is married and has a son named Toprak YİĞİT. 

  
neyzenkabakci@gmail.com  

  
  
  
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Filiz YALÇINKAYA Turkish to English translation by Filiz YALÇINKAYA.
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