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NEYZEN FARUK AKYIL 
 

1967 yılında Kastamonu ili Araç İlçesi’nde doğdu. 
 
İlk ve orta öğrenimini ilçesinde tamamlayan AKYIL 

Yükseköğrenim görmek üzere 1988 yılında Kayseri’ye gitti. 

He was born in 1967 in Araç in Kastamonu 
province. Akyıl, who completed his primary and secondary
school in his town, went to Kayseri in 1988 to study his
higher education. 
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1989 yılında Belediye Konservatuarı sınavını 
kazanarak müzik eğitimine başladı. İlk olarak ney ile burada 
tanışan AKYIL, ud, kanun sanatçısı ve ustası olan İsmail 
EDİZ ’den ud dersleri aldı. 

In 1989, he began to study music by winning the 
Municipal Conservatory exam. AKYIL, who first met here
with ney, received oud lessons from İsmail EDİZ who is a
virtuoso and master of oud and qanun. 

 

 
Müzikle ilgili bilgi birikimini Kastamonu’ya atandıktan 

sonra buradaki müzikseverlerle paylaşmaya başladı. Küçük 
büyük birçok kişinin neyle tanışmasına öncülük etti. 

He started to share his profound knowledge about 
music with music lovers after he attended Kastamonu. He
pioneered many people from different ages to introduce to
ney. 
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2015 yılında Kastamonu Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü bünyesinde Tasavvuf Müziği Korosu’nu çalıştırdı. 

In 2015 he directed the Sufi Music Choir within 
Kastamonu Culture and Tourism Directorate. 

 

 
13 Haziran 2015 yılında “Kastamonu Meşk-i Ney 

Topluluğu’nu kurdu. “Her eve bir ney girsin, Her aileden bir 
neyzen çıksın” sloganı ile üç yıl içerisinde yaklaşık 500 kişinin 
ney üflemesine yardımcı oldu. 

On June 13, 2015 he established the "Kastamonu 
Meşk-i Ney Band". In three years time, he helped nearly 
500 people play ney with the slogan "Let the ney enter
every home, let one household to be neyzen". 
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Kastamonu il ve ilçelerinde kendi yetiştirmiş olduğu 
sazendelerle konserler verdi. 

He performed in many concerts with the saz 
players whom he trained. 
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Geliştirmiş olduğu özel metodlarla kısa sürede ney, 
ud, keman ve kanun öğreten AKYIL, halen Kastamonu’da
kurs vermeye devam etmektedir. 

AKYIL, who teaches ney, oud, violin and qanun in 
a short time with special methods that he has developed,
still continues to give courses in Kastamonu. 
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fakyil37@hotmail.com 

 
 

  
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Ahmet Hakan YAZ  Turkish to English translation by Ahmet Hakan YAZ. 
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