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NEYZEN HÜSEYİN KUDSİ SEZGİN
1965
Yılında İzmir'de doğan SEZGİN, orta
öğrenimini tamamladıktan sonra İ.T.Ü. TÜRK MûSİKîSİ
DEVLET KONSERVATUARI'na
girdi. Aynı dönemler
içerisinde
küçükten beri eğitiminde bulunduğu babası,
Merhum Bekir Sıdkı SEZGİN'den Türk Mûsikîsi repertuarı,
üslup, tavır ve usûl meşkinde bulundu. Mûsikîmizin diğer
bir üstadı olan Prof. Dr. Alaeddin YAVAŞÇA'dan aynı
dönemlerde repertuar, üslup ve tavır meşk etme fırsatını
buldu. Yine öğrencilik yıllarında Tülun KORMAN ve Ender
ERGÜN, repertuar ve usûl ve Necdet VAROL 'dan
nazariyat dersleri alan SEZGİN, neyzen ve şair Ümit
GÜRELMAN'dan ise ney meşk etti. Mezuniyetini
müteakiben
İstanbul Üniversitesi Türk Mûsikîsi
İcra
Heyeti'nde ve İstanbul Radyosu'nda neyzen olarak görev
yaptı.

After graduating from secondary school, SEZGIN,
who was born in İzmir in 1965, started to study at
ACADEMY of TURKISH MUSIC at İ.T.Ü. At the same time,
he exercised Turkish Music repertory, style, mode and
rhythmic pattern with his deceased father, Bekir Sıdkı
SEZGIN, who had educated him since his early childhood.
He also found the opportunity to study repertory, style and
mode with Professor Doctor Alaeddin YAVAŞÇA, who is
another master of Turkish Music. While studying at the
academy, he took repertory and rhythmic pattern lessons
from Tülun KORMAN and Ender ERGÜN and theories of
music lessons from Necdet VAROL. In addition, he
exercised the ney with Ümit GÜRELMAN, who is a poet and
neyzen. After graduating from the academy, he worked as a
neyzen at İstanbul University Turkish Music Performance
Group.

1993 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra
açılan sınavla Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'na
neyzen olarak giren SEZGİN, sonraki zamanlarda aynı
toplulukta genel yönetmen yardımcılığı ve genel yönetmen
vekilliği görevlerinde bulundu.

After completing his military service in 1993,
SEZGİN was accepted as a neyzen at Edirne Turkish Music
Society. Later, he worked as an assistant to general director
and deputy of general director at the same society.
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1998 yılında görevini İstanbul Devlet Türk Müziği
Topluluğu'na nakleden SEZGİN, 2003 yılında Bursa Devlet
Korosu şefliğine atandı.

SEZGİN, who started to do the same job at İstanbul
Turkish Music Society in 1998, was appointed to Bursa
National Chorus as a conductor.

2010 yılından itibaren görevini İstanbul Devlet
Türk Müziği Toğluluğu'nda sürdürmektedir. Özlem SEZGİN
ile evli olup, Eren ve Zeren isimli iki evlat sahibidir.

He has been working at İstanbul Turkish Music
Society since 2010. He is married to Özlem SEZGİN, and
they have two children, Eren and Zeren.

Kültür Bakanlığı adına birçok proje üreten SEZGİN,
ülkemizi yurt dışında; Almanya, Hindistan, Japonya, İtalya,
Mısır, İsveç, K.K.T.C., Makedonya gibi ülkelerde temsil etti.
2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nda
ülkemizi temsil eden
SEZGİN, Boyut Yayın Grubu'nun yayımladığı Türk Mûsikîsi
Külliyatı'nda Türk Mûsikîsi Vakfı'nın yayımladığı Bekir
Sıdkı SEZGİN cd’lerinde yer alan SEZGİN, birçok özel
konserde mûsikîmizim önemli üstadlarına eşlik etmiştir.

SEZGİN, who produced a lot of projects on behalf
of Ministry of Culture, represented our country in many
countries like Germany, India, Japan, Italy, Egypt, Sweden,
Northern Cyprus Turkish Republic and Macedonia. He also
represented our country at 2008 Frankfurt Book Exhibition.
He played part in Bekir Sıdkı SEZGİN cds which were
issued by Turkish Music Foundation. He also accompanied
to important masters of our music in many concerts.

kudsisezgin@gmail.com
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Çiğdem KURT

Translated from Turkish into English by Çiğdem KURT

