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NEYZEN SELMAN ÇAKTIR
1989 yılında Mardin’de doğdu.
İlk orta ve lise öğrenimini aynı kentte tamladıktan
sonra Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nü bitirdi.

Hi was born in mardin in 1989 after finishing his
primary school and middle school hi had graduated from
Anatolia university turkish language and literature
department.

Çocukluk yıllarında Amatör müzik yaşantısını
ağabeyinin aldığı bağlama ile başladı. Çalgılara olan ilgisi
ileriki yıllarda onu nefesli sazlara yöneltti. Hoca bulamaması
sebebiyle tek başına ney üflemeye fiili olarak 2008
yıllarında başladı.

Hi began his amateur music life by the musical
instrument called ( bağlama) which was belong to his elder
brother.his interests on musical instruments focused him on
wind instruments.as hi couldnt find a wind instrument
teacher he tried to learn ney ( traditional wind instrument )
by himself in 2008.

Nota solfej ve repertuar derslerinin yanı sıra 2012
yılında ileri düzey gelişimlerinin hocasız olmayacağını
düşünerek neyzen Ahmet Şahin‘in talebesi Muhammed
Fatih KILIÇ ile tanışıp nazari ve pratiğe dayalı eğitim aldı.

By noticing that hi cant improve himself
professionaly without having education from a well qualified
master he began to take private lesson and practice from
fatih KILIÇ who is the student of neyzen Ahmet ŞAHİN
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Müzisyen bir kişiliğe sahip olan ÇAKTIR, Elazığ
Mûsikî Konservatuarı’ndan yeterlilik derecesi aldı. Çeşitli
eğitim kurumlarında ve okullarda müzik eğitimi verdi.
Müziğin daha da yaygınlaşmasını sağlamak için 2011
yılında Mardin’de hizmet veren Anatolia Müzik Eğitim
Merkezi’nin işletmesini devir alıp burada ney ve gitar eğitimi
vererek öğrencilerle birebir çalışma fırsatı buldu.

As a musician selman ÇAKTIR had a aufficiency
document from elazığ musiki conservatory.he worked as a
music teacher in several different kinds of institutions.in
order to improve music in mardin hi opened Anatolia music
house and had opportunity to work with student privately
and teach them guitar and ney lessons.

Sazı ile, klasik ve tasavvuf mûsikîsi alanlarında bir
çok resital, solo konserler verdi. Değişik müzik toplulukları
ile yurt içi ve yurt dışında konserlere iştirak etti.

With his musical instruments hi performed many
solo concerts and recitals. With different music band he
performend concerts both in turkey and abroad

2013 yılında TRT İstanbul Radyosu sanatçıları
Ahmet ŞAHİN ve İbrahim Metin UĞUR’ la beraber
"Seyreyle Güzel" klip çalışmasında yer aldı. Bu arada
stüdyo müzisyeni olarak çeşitli sanatçıların albümünde ney
icra etti. Ney icrasındaki çalışmalarına Tanbûrî Cemil Bey’
den intikal eden Türk Mûsikîsi anlayışı ve Neyzen Niyazi
Sayın’ın üslubu ile devam etmeye gayret etmektedir.
Necdet Yaşar, Münir Nurettin Selçuk, Bekir Sıtkı Sezgin,
Hâfız Kâni Karaca, Hâfız Sadettin Kaynak, Hâfız Sami,
Hâfız Kemal, Hâfız Ali efendi, Hâfız Mecid Sesigür gibi
üstatların eserlerini dinleyerek kendini geliştirdi.

İn 2013hi performed in a clip ( seyreyle güzel )with
İstanbul radio artists Ahmet ŞAHİN and metin UĞUR also hi
performed ney to different musicians as a studio
musician.he still continues his Works by foloving tanburi mr
cemil and and neyzen niyazi SAYIN. Hi improved himself by
listening : Necdet yaşar,münir nurettin Selçuk,bekir sıtkı
sezgin,hafız kani karaca,hafız sadettin kaynak,hafız
sami,hafızkemal,hafız ali efendi,hafız mecit sesigür.

Ney sazını ve Klasik Türk Müziği’ni genç kuşaklara
gereken hassasiyetle tanıtabilmek amacı ile, bu güne kadar
pek çok talebe yetiştirmiştir. Daha geniş kitlelere
ulaşabilmek için “Dinle Neyden” adlı ney repertuar
çalışması devam etmekte olan ÇAKTIR, evli ve 1 çocuk
babasıdır.

With the aim of promoting younger generations
with ney and clasical turkish music he trained many
students and in order to reach more people hi still continues
to his (dinle neyden) repertoire work .SelmaÇAKTIR is
maried and has got a son.

selmancaktir@hotmail.com
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Sabri ŞAHİN
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