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NEYZEN ERGÜN SÖNMEZ
Babasının iddiasına göre 1936, Annesinin iddiasına
göre 1938 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu.

According to his father, he was born in 1936 and
according to his mother; he was born in 1938, in Ergani,
Diyarbakır.

Ergani İlkokulu, Ergani Ortaokulu, Diyarbakır Ziya
Gökalp Lisesi’ni bitirdi.

He went to Ergani Primary School, Ergani
Secondary School and Diyarbakır Ziya Gökalp High School.

1958 yılında İstanbul İktisat Fakültesi’ne girdi ve
okurken 1960 yılında İstanbul Yüksek Gazetecilik
Enstitüsü’nün sınavını kazanarak iki okulda birden okumaya
başladı. 1962 - 1964 yıllarında Yedek Subay Öğretmen
olarak askerliğini yaptı. 1964 yılında İstanbul Yüksek
Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. 1965 yılında İktisat
Fakültesi’ni bitirdi.

In 1958, he entered the School of Economics,
Istanbul University. While he was studying at the university,
he also passed the exam of Institute of Journalism in the
same university in 1960 and studied two majors at the same
time. Between 1962 and 1964, he did his military service as
a reserve officer and teacher. In 1964, he graduated from
the Institute of Journalism at Istanbul University and in 1965
graduated from the School of Economics.

1965 yılında Türkiye İş Bankası İstanbul Şişli
Şubesi’nde bir yıl çalıştı.

In 1965, he worked for a year in Istanbul Şişli
branch of Türkiye İş Bank.

1966 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde MAN
Şirketi’nde işçi statüsünde çalışmaya başladı. 1969 yılında
girdiği tekstil firmasında tercüman olarak bir yıl çalıştı.

In 1966, he worked as an employee in MAN
Company in Hamburg, Germany. In the textile company he
had entered in 1969, he worked as a translator for a year.

1970 yılında Berlin’de Siemens Firması’nın işçi
yurdunda tercüman olarak bir yıl çalıştı.

In 1970, he worked for a year as a translator in the
workers’ dormitory building of Siemens Company in Berlin.

1971 yılında Alman Devlet’i tarafından Türk
çocuklarına eğitim vermek üzere öğretmen olarak tayin
edildi, ilkokuldan meslek okullarına kadar çeşitli okullarda
26 yıl öğretmenlik görevini severek sürdürdü.

In 1971, he was appointed by the German
government as a teacher in order to teach Turkish children.
He continued to work as a teacher for 26 years with
pleasure in several different schools ranging from primary to
technical schools.

1971 yılında Almanya’da mastır yapmak için dil
eğitimine başladı iki yıl dil eğitimi aldıktan sonra 1973
yılında mastıra başladı ve 1975 yılında mastırını bitirerek,
doktora çalışmalarına başladı, 1979 yılında doktorasını
bitirdi.

In 1971 he began to take language classes in
Germany so as to do his master’s degree. After taking
language classes for two years he started doing his
master’s degree in 1973. Upon receiving his degree in
1975, Sönmez studied for his doctorate and achieved his
doctorate degree in 1979.

Almanya’da bulunduğu
dernek ve partilerde görev aldı.

sürede

çeşitli

sendika

Müzik yaşamı:
Diyarbakır’da kurban bayramlarında, yöre sakinleri,
kutsal olarak bilinen Zülküf Dağına çıkarak kurban kesip
eğleniyorlardı. Ergün SÖNMEZ 1947 yılında Zülküf Dağı’na
giderek eğlenceye katıldı. Arabana ismi verilen yedi ayrı
büyüklükte vurmalı çalgıç eşliğinde kavalla halay müziği
çalınıyordu. Hayatında ilk kez kadın ile erkeğin kol kola
girerek halay çektiklerini gördü, bu durumdan çok etkilendi,
kadınla erkeği kol kola biraraya getiren büyünün müzik
olduğunu düşünerek, babasına uzun süren yalvarmalar
sonucunda bir kaval aldırdı. Ergani’nin ünlü kavalcısı
Baygürlü Hafız’dan, ona babasından çaldığı buğdayları
vererek, beş altı yıl kaval dersleri aldı. Ayrıca akrabası olan
Kavalcı Hanifi Subaş’ından da dört beş yıl istifade etti.

1990 yılında Berlin’de Neyzen Dündar ATALAY ile
tanıştı, dinlediği ney onu çok etkiledi ve geçen zamanda
ney üflemediği için üzüldü. Neyzen Dündar ATALAY’dan
nota ve solfej dersleri almaya başladı.

During the time he had been in Germany, he took
an active role in various unions, associations and political
parties.
His music career:
During the feasts of sacrifice in Diyarbakır, the local
people would climb up the Zülküf Mountain which is
believed to be sacred. SÖNMEZ went to one of these fests
in 1947 and joined the celebrations. Halay was being
played with kaval (reed pipe) accompanied by percussion
which is called ‘Abana’ and in seven different sizes. It was
the first time he had ever seen that a man and woman were
dancing halay arm in arm and he was totally impressed.
Thinking that it was the magic of music that brought the
man and woman together dancing arm in arm, he insisted
on his father purchasing a kaval for himself and in the end
he obtained his goal. He took kaval lessons for 5 or 6 years
from Baygür’lü Hafız, the famous kaval player of Ergani,
paying for the lessons with the wheat that he stole from his
father. He also benefited from the experience of his relative
Kavalcı Hanifi Subaş for 4 or 5 years.
In 1990 he met Neyzen Dündar ATALAY in Berlin.
The sound of ney he heard impressed him a lot and he felt
sorry for not playing the ney until that time. Then he began
to take solfeggio and music lessons from ATALAY.
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1996 yılında Almanya’dan özel olarak İzmir’e gelip
Ney Yapımcısı Mehmet YÜCEL’den bir Mansur bir de Kız
ney alarak neyzen olabilmek için ilk adımını attı. Ney üfleme
çalışmalarına başladı. Almanya, İsviçre Türkiye üçgeninde
ney çalışmalarına devam etmektedir.

In 1996 he came to Izmir from Germany and took
the first step to become a neyzen by purchasing a Mansur
Ney and a Kız Ney from ney maker Mehmet YÜCEL. He
started to practice ney and has been improving his skills
within the Germany, Switzerland and Turkey triangle.

“Türkiye ve Avrupa Birliği” ve “Türkiye Atatürk’ten
Bu Güne Kadar” isimli kitapları Almanca yayımladı.

He published his books entitled “Türkiye ve Avrupa
Birliği” and “Türkiye Atatürk’ten Bu Güne Kadar” in German.

Dr. Mustafa DEMİR’le birlikte “40 Yıllık Türkiyeli
İşçilerin Tarihi” ve “40 Yıllık Türkiye’li Öğrencilerin Eğitim ve
Öğrenim Sefaleti” isimli kitapları Almanca yayımladılar.

He also published the books “40 Yıllık Türkiyeli
İşçilerin Tarihi” and “40 Yıllık Türkiye’li Öğrencilerin Eğitim
ve Öğrenim Sefaleti” together with Dr. Mustafa Selim in
German.

Halen Berlin’de kitap yazma çalışmalarını sürdüren
Ergün SÖNMEZ evli ve Devrim isimli bir kız evlat babasıdır.

Türkçeden İngilizceye Çeviren: Filiz YALÇINKAYA

Ergün SÖNMEZ, who continues writing in Berlin, is
married and has a daughter named Devrim.

Turkish to English translation by Filiz YALÇINKAYA.

