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NEYZEN SADREDDİN ÖZÇİMİ
1955’te Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini
Konya’da tamamladıktan sonra İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet
Konservatuarı’nın Temel Bilimler Bölümü’ne ilk giren
öğrenciler arasında yer aldı. Eğitimini ney sazı üzerine
tamamlayarak 1979 yılında mezun oldu. Konservatuar
öğrenimi sırasında Aka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayın’ın
öğrencisi oldu.

He was born in 1955, in Konya. He went to primary
and secondary school in Konya. Then he became one of
the first students who entered the Department of Basic
Sciences at Istanbul Technical University State
Conservatory of Turkish Music. He majored in Ney playing
and graduated in 1979. In the Conservatory, he became a
student of Aka Gündüz Kutbay and Niyazi Sayın.
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Mezuniyetinden önce 1977 yılında Dr. Nevzad Atlığ
yönetiminde yeni kurulan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu’na ney sanatkârı olarak girdi. 1980 yılında döndüğü
Konya’da, dönemin belediye başkanı Mehmet Keçeciler’in
isteği üzerine, belediye bünyesinde bir konservatuar kurmak
amacıyla çalışmalarına başladı. Önce Konya Belediyesi Türk
Müziği Korosu’nu kurdu. Bu koroda, lise seviyesindeki Konyalı
gençlere Türk Mûsikîsi öğretti. Bu öğrencilerinden bir bölümü,
hâlâ, müzik dünyasında başarılı çalışmalarını sürdürmektedir.

Before graduation, in 1977, he began to serve as a
neyzen in newly founded Istanbul State Classical Turkish
Music Chorus conducted by Dr. Nevzat Atlığ. He returned
to Konya in 1980 and at the request of the mayor of the
time Mehmet Keçeciler, he began to work with the aim of
founding a conservatory within the Municipality. First he
founded Konya Municipality Turkish Music Chorus. In this
chorus he taught Turkish Music to high school students.
Some of these students are still continuing their musical
activities successfully.
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1984 yılına kadar Konya Belediyesi bünyesinde
çalıştıktan sonra 1984 sonunda Selçuk Üniversitesi’nde müzik
okutmanı olarak göreve başladı. Daha sonra Cinuçen
Tanrıkorur ile birlikte Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Bölümü’nün kuruluş çalışmaları içinde yer aldı.

He served for Konya Municipality until 1984 and at
the end of the year he started to work as a music lecturer
at Selçuk University. Later together with Cinuçen
Tanrıkorur he took an active part in foundation process of
Selçuk University, Faculty of Education, and Department of
Music Education.
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1986 yılında İstanbul’a gelerek Marmara Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dinî Mûsiki Kürsüsü’nde master çalışmasına
başladı. Master tezini, XV. yüzyıla ait Hızır bin Abdullah’ın
‘Kitâbü’l-Edvâr’ adlı nazariyat kitabı üzerine hazırladı.
Özçimi’nin çalışması, Mûsikî Mecmuası’nın 1999 ve 2000
yıllarında çıkan sayılarında bölümler halinde yayımlandı.

In 1986, he came to Istanbul and began his
master’s degree at Marmara University, Faculty of Divinity,
Religious Music Chair. He wrote his master’s thesis on a
15th century music theory book of Hızır bin Abdullah
entitled “Kitâbü’l-Edvâr”. This study of Özçimi was
published in chapters in the issues of Musiki Mecmuası
(Music Magazine) in1999 and 2000.
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Çalışmalarını, hâlen, 1987 yılında ney sanatkârı
olarak atandığı, Necdet Yaşar tarafından kurulup yönetilen
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda sürdürmektedir.

He is still continuing his musical activities in
Istanbul State Turkish Music Ensemble founded and
conducted by Necdet Yaşar and where he was appointed
as a neyzen in 1987.
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Sadreddin Özçimi, müzik hayatı boyunca yurtiçinde
ve yurtdışında çok sayıda konser turnesine katıldı. İlk olarak
1981 yılında UNESCO tarafından Güney Kore’nin başkenti
Seul’da düzenlenen müzik konferansına Necdet Yaşar ile
birlikte katılarak konserler verdi. Bu ilk yurtdışı turnesini, yine
UNESCO’nun düzenlediği ve İngiltere’de gerçekleştirilen bir
diğer uluslar arası konferans izledi. Necdet Yaşar’la beraber
konser verdiği ülkeler arasında başta ABD olmak üzere
Avrupa’nın bütün ülkeleri, Hong Kong ve Irak da yer
almaktadır.

Throughout his music career, Sadreddin Özçimi
went on numerous concert tours in Turkey and abroad. For
the first time in 1981, he participated in a music conference
organized by UNESCO in Seoul, South Korea with Necdet
Yaşar and gave concerts there. After his first concert tour
abroad, he participated in another international conference
that took place in England and held by UNESCO again.
Among the countries he gave concerts with Necdet Yaşar,
there have been primarily USA and then whole Europe,
Hong Kong and Iraq.
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Özçimi, ayrıca, Mevlevî musikisi yapan sema
topluluklarıyla
ayinlere
katılmak
ve
başka
müzik
topluluklarının içinde yer almak suretiyle de çeşitli ülkelere
düzenlenen turnelere katıldı. Konyalı olmasının da etkisiyle,
1971-1999 yılları arasında, küçük aralıklar dışında, hemen
her yıl, Konya’da düzenlenen Mevlânâ İhtifalleri’nde neyzen
olarak yer aldı. Bu görevini son yıllarda “Neyzenbaşı” sıfatıyla
sürdürdü.

Besides, Özçimi also went on other concert tours
organized in various countries by playing within different
music groups and performing in religious ceremonies
together with sema groups playing Mevlevi music. As he is
from Konya, between 1971 and 1999, he performed
regularly as a neyzen in remembrance days of Mevlana
held in Konya. In recent years, he has been serving as the
“Chief Neyzen” in the remembrance days.

Solist ve topluluk içinde yer almak suretiyle çok
sayıda plak, kaset ve CD çalışması yapmış olan Özçimi’nin,
‘Trance-1’ adını taşıyan albümünde olduğu gibi, bazı kalıcı
nitelikteki çalışmaları yabancı yapımcılar tarafından
gerçekleştirilerek yurtdışında yayımlandı.

Özçimi made numerous tape and CD recordings
as a soloist and together with several groups. His
significant and artistic works were released by foreign
producers abroad as his music album “Trance-1”.
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Sadreddin Özçimi müzik çalışmalarının yanı sıra,
klasik sanatların diğer bazı dalları ile de ciddi seviyede
ilgilenmektedir. Bunlardan ilki, hocası Niyazi Sayın’dan
etkilenerek ve onun yolunda gitmek azmiyle başladığı tespih
yapma çalışmalarıdır. Bu konuda dikkate değer eserleri
bulunmaktadır. Öte yandan 1993 yılından itibaren, Hezârfen
Necmeddin Okyay’ın talebesi, ebrû sanatkârı Mustafa
Düzgünman’dan icazetli olan ve günümüzün önde gelen ebrû
ustaları arasında sayılan Alpaslan Babaoğlu’ndan meşk
ederek icâzet aldığı ebrû sanatıyla ilgili çalışmalarını ciddi bir
çizgide sürdürmektedir. Bu sahada verdiği eserler, yurtiçinde
ve yurtdışında çeşitli karma sergilerde değerlendirilmiştir.

Apart from his musical activities, Sadreddin Özçimi
is also interested in other branches of classical art
professionally. The first one of them is rosary making
which he was inspired from his teacher Niyazi Sayın and
then decided to follow his footsteps. In this sense, he has
produced notable art works. On the other hand, since
1993, he has been professionally involved in marbling art
in which he received his icazet from Alpaslan Babaoğlu,
one of the prominent masters in marbling art, who also
received his icazet from marbling artist Mustafa
Düzgünman and the pupil of Hezarfen Necmeddin Okyay
at the same time. His works on this field have been
displayed in Turkey and abroad in various group
exhibitions.

Sadreddin Özçimi evli ve Hakkı, Fatih ve Yâsin
adlarını taşıyan üç erkek evlat babasıdır.

Sadreddin Özçimi is married with three children
named Hakkı, Fatih and Yâsin respectively.
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Türkçeden İngilizceye Çeviren: Filiz YALÇINKAYA

Turkish to English translation by Filiz YALÇINKAYA.

