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NEYZEN MUSTAFA KOÇAK 
 

1986’da Antalya’da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini 
Antalya’da tamamladı. 

 He was born in 1986 in Antalya. He completed his 
primary, secondary and high school education in Antalya. 
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Müzik hayatına hobi olarak klasik gitar ile 1999 yılında 
başladı. Çevresinde müzikle ilgilenen kimse olmamasına 
rağmen çocukluğundan beri, duyduğu ney kayıtları ve Neyzen 
Ahmet Şahin’in bir uşşak taksimi, ney sesine hayran olmasını 
sağladı. Fakat asıl olarak bu eşsiz sazla 2003’te tanıştı. 

 He started his music career with classical guitar as 
a hobby in 1999. Although there was no one around him 
who was interested in music, the ney recordings he had 
heard since his childhood and an Uşşak taksim (Turkish  
maqam) of Neyzen Ahmet Şahin made him fascinated by 
the sound of the ney but he actually met this unique 
instrument in 2003. 

 
 

2004’te Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji bölümünü kazandı. Hemen ardından ilahiyat fakültesi 
Türk Din Mûsikîsi araştırma görevlisi Neyzen Ubeydullah 
Sezikli ile ney dersleri meşk etmeye başladı. Hocasından 2 
sene kadar nazariyat ve Niyazi Sayın tavrı hakkında bilgi ve 
tecrübe kazanma imkânı buldu. 

 In 2004, he got into the Biology Department of Gazi 
University, Faculty of Arts and Sciences. Immediately after, 
he started to practice ney lessons with Neyzen Ubeydullah 
Sezikli, who was a research assistant at the Faculty of 
Theology, Turkish Religious Music. He had the opportunity 
to gain knowledge and experience about theory and Niyazi 
Sayın's style for 2 years from his teacher. 

 
 
 

 
 
 
 

2005’ten itibaren etrafındaki ney meraklılarına ney 
açarak ney yapımına da başlamış oldu. Açtığı neylerin ve ney 
icralarının beğenilmesiyle daha da iyilerini yapmak için 
uğraşmaya başladı. Sürekli bir hocası olamadı fakat 
araştırmaları ve azimli çalışmaları sayesinde kendisini bu 
konularda daha da geliştirdi. 

 Since 2005, he has started to make neys to the ney 
enthusiasts around him. With the appreciation of the neys 
he made and ney performances he performed, he began to 
strive to do better. He could not have a permanent teacher, 
but he improved himself in these subjects thanks to his 
research and determined work. 

 
 

Üniversite yıllarında biyoloji bölümünde okumasına 
rağmen bir yandan sürekli neyi düşünmekteydi. Bitirme tezini 
küfler üzerine yaptı, bu konularda yayınlar çıkardı ve çeşitli 
yayınların çıkmasına büyük katkılarda bulundu. Bu sıralarda 
neydeki küfleri de inceledi fakat bilim hayatına son vermeye 
karar verince bu araştırmalarını sonuçlandırma fırsatı olmadı. 

 Although he studied at the biology department 
during his university years, he was constantly thinking 
about ney. He wrote his graduation thesis on molds, 
published publications on these subjects and contributed 
greatly to the publication of various publications. At that 
time, he also studied the molds in the ney, but when he 
decided to end his scientific career, he did not have the 
opportunity to conclude his research. 
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2008 de lisans eğitimini tamamladı ve hemen 
ardından askere gitti. Vatani görevini Erzurum Merkez 
Komutanlığı/ Bando Bölüğü/ Moral Ekibi’nde neyzen olarak 
yaptı. Bu sırada Erzurum Mûsikî Cemiyeti'nde, Niyazi Sayın 
ekolünden Neyzen Ahmet Karcıoğlu ile tanışıp meşk etme 
fırsatı yakaladı. 

 He completed his undergraduate education in 2008 
and immediately joined the military. He served in his military 
duty as a neyzen (ney performer) in Erzurum Central 
Command / Marching Company / Morale Team. Meanwhile, 
he had the opportunity to meet and practice with Neyzen 
Ahmet Karcıoğlu from the Niyazi Sayın school at the 
Erzurum Musical Society. 

 

 
 

Çorum, Erzurum ve Antalya’da çeşitli TSM korolarında 
ney üfledi. Kasım 2009’dan itibaren Antalya Mûsikî 
Derneği’nde ve çeşitli kurumlarda düzenli olarak ney dersleri 
verdi. 2010-2014 yılları arasında 4 yıllık konservatuar eğitimini 
birincilikle tamamladı.  Kutb-î Nâyî Niyazi Sayın’ın son 
öğrencilerinden Neyzen Ozan Köroğlu’nun Antalya Devlet 
Konservatuarı’na atanmasıyla kendisinden uzun bir süre ders 
alma fırsatı yakalamış oldu. 

 He played ney in various TSM choirs in Çorum, 
Erzurum and Antalya. Since November 2009, he has given 
regular ney lessons at Antalya Music Association and 
various institutions. He completed his 4-year conservatory 
education in the first place between 2010-2014. With the 
appointment of Neyzen Ozan Köroğlu, who is one of the last 
students of Kutb-î Nâyî Niyazi Sayın, to Antalya State 
Conservatory, he had the opportunity to take lessons from 
him for a long time. 
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Niyazi Sayın Tavrı’nı benimsemiştir. Neyzen Ahmet 
Şahin’den feyz almış ve Niyazi Sayın Ekolü’nden çok değerli 
neyzenlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nden gelen bir konser teklifi vasıtasıyla 
arkadaşlarıyla beraber 2010 yılında “Grup Beyaz” tasavvuf ve 
TSM grubunu kurdu ve birlikte halka tasavvuf konseri verdiler. 
2011 yılında bendir ve santur çalmayı öğrendi. 

 He has adopted Niyazi Sayın’s style. He took a leaf 
from Ahmet Şahin the neyzen and had the opportunity to 
work with very valuable neyzens (ney performers) from the 
Niyazi Sayın School. Through a concert offered by Antalya 
Metropolitan Municipality, he and his friends founded the 
"Beyaz the band" Sufi and TSM band in 2010, and they 
gave a Sufi concert to the public together. He learned to 
play  the bendir and the santur in 2011. 

 
 

 
 
 

2012 de ve 2015 de birer aylığına ney icra etmek ve 
sema programları yapmak üzere Dubai’ye gitti orada yüze 
yakın konserler ve dinletiler yaptı. 2012’de Andeva 
Hastanesi’nde müzikle tedavi amaçlı çalışmalara katıldı. 

 In 2012 and 2015, he went to Dubai to perform ney 
and semah programs for a month, and gave nearly a 
hundred concerts and performances there. He participated 
in music therapy studies at Andeva Hospital in 2012 for 
medical purpose. 

 
 

Birincilikle bitirdiği İsmail Baha Sürelsan Belediye 
Konservatuarı’nda 1,5 yıl, Antalya Büyükşehir Belediyesi İcra 
Heyeti neyzeni olarak çalıştı. 

 He worked at the İsmail Baha Sürelsan Municipal 
Conservatory, where he graduated with the first place, as 
the neyzen of the Antalya Metropolitan Municipality 
Executive Committee for one and half years. 
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2012 yılından itibaren Vuslat isimli Ney atölyesinde 
ney açıp, öğrencileriyle çalışmalarına devam etmekteyken, 
2018 yılında Atölyesi’ni kapattı. Şuan hâlen öğrencilerine ders 
vermeye devam etmektedir. 

 While he had been making the ney in the ney 
workshop named Vuslat since 2012 and continuing to work 
with his students, he closed his workshop in 2018. He still 
continues to teach his students. 

 

 
 

   
   

mustafakocakney@hotmail.com 
   

  Türkçeden İngilizceye Çeviren: Alper YILDIRIM  Turkish to English translation by . Alper YILDIRIM 
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