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NEYZEN A. ORHAN SELEK 
 

19.01.1942 tarihinde Karşıyaka İzmir’de doğdu. 
 
Babası Cemal Selek’in Ankara TCDDY Genel

Müdürlüğünde müfettiş olması nedeniyle İzmir’de teftişte olduğu
bir tarihte dünyaya geldi. Aslen yedi göbek İstanbullu bir ailenin
oğludur. 

He was born in İzmir on 19/01/1942. 
 
His father Cemal Selek was working as an 

inspector in Ankara TCDDY General Directorate and was
inspecting in İzmir at the time he was born. Originally, he
is the son of a İstanbul resident family going back seven 
generations. 
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Babası devrinin konservatuvarından mezun, Keman
çalan, dinî ve Lâdini Türk mûsikîsi dersleri veren bir kişiydi.
Görev hitamında Ankara’ya döndükten sonra da mûsikî
faaliyetlerine devam etti. 

His father was a graduate of conservatory of his 
time, a violinist, giving religious and ladini Turkish music
lessons. After returning back to Ankara, he continued his
musical activities. 

 
1945- 1952 yıllarında Ankara’daki evin bir dairesini, O

zamanın tanınmış müzisyenlerinin (Bestekar Fehmi Tokay,
Münir Mazhar Kamsoy, Dr. Nevzat Atlığ vs. Hanendeler Radife
Erten, Mualla Gökçay, vs. Sazlardan Neyzen Selami Bertuğ,
Kemençeci Ali Sabuncu, İsmail Baha Sürelsan, Ankara’da
olduğu zamanlarda da Dede Neyzen Süleyman Erguner vs.)
devam ettiği bu toplantılara yaklaşık 30-40 kişi katılırdı. Ayrıca 
cumartesi günleri rahmetli Neyzen Selâmi Bertuğ ve Kemençeci
Ali Sabuncu evlerine gelir ve birlikte meşk ederlerdi. 

Between 1945 and 1952, he was organising 
meetings in his house in the times when he was in 
Ankara with the well-known musicians of that time
(Composer Fehmi Tokay, Münir Mazhar Kamsoy, Dr.
Nevzat Atlığ, Singers Radife Erten, Mualla Gökçay, etc.
Nazan Selami Bertuğ, Kemanche Player Ali Sabuncu,
İsmail Baha Diyar Neyzen (Flute Player) Süleyman 
Erguner, etc.), and about 30-40 people were attending 
these meetings. Also on Saturdays, they were practising
with the late Neyzen Selami Bertuğ and the Kemanche
Player Ali Sabuncu together. 

 

 
İlk, orta ve lise tahsilini Ankara ve İstanbul’da yaptı. 

İstanbul Haydarpaşa lisesinde Fikret Bertuğ ve Şekerci Cemil
Bey’in torunu Cemil Sangan da sıra arkadaşları idi. 

He completed his primary, secondary and high 
school education in Ankara and Istanbul. He was also
friends with Cemil Sangan, grandson of Şekerci Cemil 
Bey and Fikret Bertuğ in Istanbul Haydarpaşa High
School. 

 
1950 tarihinde Kızılay’daki evden Bahçelievler son

duraktaki evlerine taşındılar. Ancak artık burada bu toplantılar
tam kadro devam etmedi. Buradaki evleri Bahçelievler son
durakta idi ve Subay Lojmanlarına komşu oldular. O tarihte
Ankara’da görevli olan ve Lojmanlarda oturan rahmetli Neyzen
Ulvi Erguner’le komşu oldular ve yakınlık o derece oldu ki ailece
çok sık görüşmeye başladılar. İşte ne olduysa bundan sonra
oldu ney O’nu çok etkilemişti. 

In 1950, they moved to another  house  from 
Kızılay to Bahçelievler Province. But the meetings could
not continue with full attendance there. Their house in
Bahçelievler was located in the last bus stop and they
became neighbours with the Officers' Lodgings in 
Subayevleri Province.  At that time, they became
neighbours with Neyzen Ulvi Erguner, who was living in
the lodgings, and the close friendship started. It  was the
moment that he was impressed with Ney. 
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Özellikle Neyzen Ulvi Erguner’in  tavrı, seslerin
duygusallığı ve yumuşaklığı karşısında önceden çok sevdiği ve
çalmak istediği tamburdan vaz geçti. 

 
Neyzen Ulvi Erguner’in kendisine denemesi için verdiği

bir neyden ilk seferde ses çıkarması üzerine “Sen bu işi
başaracaksın” diyerek babası Süleyman Erguner’e ait bir
sipürde neyi hediye etmesi ile 1952 yılında ney üflemeye
başladı. Ancak neyin boğazı çatlaktı. 10 yaşında bir çocuktan
beklenmeyecek bir el becerisi ile çatlak boğazı keserek yeni bir
boğaz geçirdi ve halen aynı sipürde neyi kullanmaktadır. 

In particular, with Neyzen Ulvi Erguner’s attitude, 
sensitivity and softness of sounds, he decided to give up
to play tambour he liked very much before.  

 
In 1952, upon his first succesful trial, Neyzen  Ulvi 

Erguner gave his father Süleyman Erguner’s Ney as a
present believing that "He will do this job" and he started
to play Ney But Ney’s chord was not proper. With a hand
skill that would not be expected from a 10-year-old kid, he 
set the chord properly and still using the same Ney 
Chord. 

 

 
Küçük neyzen bir bakıma şanslıydı çünkü babası derin

bir mûsikî bilgisine sahip usul, makam ve nota bilen bir kişiydi.
Dolayısıyla mûsikî derslerini babasından, ney derslerini de
Rahmetli hocası Neyzen Ulvi Erguner’den aldı. 

 
1957 senesine gelindiğinde artık topluluklarda ney

üflüyordu. Bu arada Rahmetli Neyzen baba dostu Hayri
Tümer’in katkıları da inkâr edilemezdi. Eline geçen kamışlardan
ney açarak kendisine hediye ederdi. Bunlardan 4.11.1961 tarihli
bir Kız ney, 27.02.1962 Ankara, Hayri Tümer imzalı bir sipürde 
ve 23 Nisan 1963 Orhan Selek’e imzalı bolâhenk bir ney halen
kullandığı neyler arasındadır. 

 
Bahsi geçen kız ney, 8 boğum olmakla birlikte akordu

tam ve sesi kusursuz bir neydir ve bu neyi halâ üflemektedir. 

Little Neyzen was lucky in a way because his 
father was a man who had a profound knowledge of
music, mode, and note. So he took his music lessons
from his father and 

ney lessons from his late teacher Neyzen Ulvi 
Erguner. 

 
In 1957 he had already been playing Ney among 

groups. In the meantime, the contributions of the late
Neyzen Hayri Tümer who was his father’s friend could not
be denied. He was always giving him reed Neys as
presents. Among them are a Kız Ney dated 4.11.1961,
Ankara dated 27.02.1962, a Ney chord signed by Hayri
Tumer and a rhythm Ney signed “For Orhan Selek” are 
the ones that he still uses.  

The above mentioned Kız Ney has a perfect 
sound and complete chord even with 8 knots and he still
plays this Ney. 
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1952 yılında babasının emekli olması ve memleketi olan
İstanbul’a taşınmasına rağmen Ankara ile bağları kopmadı.
1957-1963 yılları arasında Ankara’da bulunduğu dönemlerde
Rahmetli Neyzen Andaç Arbaş ve Mahmut Ekrem Vural ile
birlikte oldu. Ayrıca Kemanî Zihni Derçin de dost ve arkadaşları
arasındaydı. Gene aynı yıllarda rahmetli Hayri Tümer vasıtasıyla
Soysev Ailesi’yle tanıştı. Nezahat Soysev Hanımefendi, oğlu
İlgün, kızı Nilgün hanımla da birlikte toplanıp meşk ettiler. 

Altough they moved to İstanbul his father’s 
hometown after his retirement in 1952, his ties with 
Ankara was never broken. Between 1957 and 1963 he
was with  late Neyzen Andaç Arbaş and Mahmut Ekrem
Vural in Ankara. They were also friends  with  the violinist
Zihni Derçin. In the same year he was also introduced
with Soysev Family by late Hayri Tumer. They were 
coming together and practising with Mrs. Nezahat Soysev
, her son İlgün, her daughter Nilgün 

 
1960-1963 yılları arasında Konya Hz. Mevlânâ’yı anma

törenlerinde heyete dahil edildi. Üstat neyzenler Neyzenbaşı
Halil Can Hoca, Hayri Tümer, Ulvi Erguner, Niyazi Sayın, Selâmi
Bertuğ,  Doğan Ergin, Fikret Bertuğ, Aka Gündüz Kutbay ile
birlikte neyzenler gurubunda ayine iştirak etti. Ayrıca heyette
bulunanlar arasında Halûk Recai gibi kemençe üstadı, Tamburi
Fahrettin Çimenli ve Cahit Gözkan gibi üstatlar da vardı. Nat-ı 
Mevlânâ, rahmetli Kanî Karaca tarafından okunurdu. Babası da
ayinhanlar arasındaydı. 

Between the years 1960-1963 he was included in 
the delegation of the commemoration ceremony of
Mevlana in Konya. He participated in ceremonies with 
Master Neyzens; Head of the Neyzens Halil Can Hoca,
Hayri Tümer, Ulvi Erguner, Niyazi Sayın, Selami Bertuğ,
Doğan Ergin, Fikret Bertuğ and Aka Gündüz Kutbay
There were also other masters like  kemanche master
Haluk Recai, Tamburi Fahrettin Çimenli and Cahit 
Gözkan. Nat-i Mevlânâ was performed by the late Kanî 
Karaca. His father was also among the performers. 

 

 
1960 yılında Pendik Mûsikî Derneğinin nüvesini teşkil

eden ilk guruba neyzen olarak katıldı. Burada da Sonradan TRT
kadrosuna katılan Ertan Ersoylu ile birlikte oldu ve bir çok konser
verdiler. 

In 1960, he joined as a Neyzen  in the core and 
the first group of the Pendik Music Council. Here he was
together with Ertan Ersoylu who joined in TRT  and they
gave many concerts together. 

 
1962 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı

İmtihanına girerek hazırlık sınıfına kaydoldu. Burada değerli
hocalar: Rahmetli Melahat Pars, Naime Batanay, Süheylâ
Altmışdört, Şefik Hürmeriç ve Muazzam Sepetçioğlu gibi
hocalardan ders aldı. Bu arada hem konservatuvar korosunda
hem de önce Dr. Şemsettin Kodal, daha sonra ise Sn. Süheyla
Altmışdört yönetiminde Üniversite Korosu’na saz sanatçısı
olarak katıldı. Gene bu dönemde Üniversite Korosunun Radyo
programlarında da saz sanatçısı olarak iştirak etti. 

He entered the Istanbul Municipal Conservatory 
Examination in 1962 and enrolled in the preparatory
class. Here he took lessons from worthy masters like
Melahat Pars, Mehmet Pars, Naime Batanay, Süheylda
Altirdir, Şefik Hürmeriç and Muazzam Sepetçioğlu.. In the 
meantime,he joined both in the Conservatory Choir and
the University Choir under the direction of first Dr.
Şemsettin Kodal, then Süheyla Altmışdört as saz artist.
During the same period he also participated in radio
programs of University Choir as a saz artist. 
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1966 yılı mart ayında askere gitti. Tesadüfen Ankara

Etimesgut Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığına
düşmüştü. Acemi eğitiminden sonra dağıtımı da aynı yere çıktı.
Dolayısıyla Ankara’dan ayrılmamış oldu. Bu arada Ankara 
Radyosu 1966 yılı mart ayında stajyer  ses ve saz sanatçısı
alınacağını ilan etti. Başvuruyu yaptı ve ilk sınava girdi. Heyette
bulunan Rahmetli Ziya Taşkent’in “Şöyle bir dolaş.” demesi
üzerine yaptığı kısa bir taksimle finale kaldı. Ama ne varki final
imtihanının yapılacağı gün bir türlü belli olmadı. Aşağı yukarı
1966 yılı mart ayının her günü komutanların anlayışı ve bunu
istikbâl olarak nitelemeleri nedeniyle günlerini Ankara’da geçirdi.
Ama kötü talih mi yoksa kısmet mi bilinmez izin alamadığı gün
Final yapıldı. O tarihte Ankara Radyosu Türk Mûsikîsi Yayın Şefi
olan Rahmetli Neyzen Selâmi Bertuğ’a durumu anlattığında
“Neden imtihana gireceğini bana önceden söylemedin?“ demesi
üzerine “ Selâmi ağabey o zaman tavassutta bulunmanı
istediğimi zannederdin.” Dedi ve hayatının akışı değişti. Bu
arada aynı tümende binbaşı rütbesinde olan Bestekâr Kemânî
Sami Serimer’le tanıştı. Bestekârın kışla nöbetçi amiri olduğu
gecelerde birlikte eser geçerlerdi. 

 
Bu tarihlerde hocası Rahmetli Neyzen Ulvi Erguner’in de

Trakya’daki birliklerimizden birinde görevli olması nedeniyle ve
Pendik’inde o tarihlerde sayfiye mekânı olması sonucu hafta
sonlarını birlikte geçirirlerdi. 

He started his military service in March 1966 in 
Ankara Etimesgut Armored Corps Training and Division 
Command. After the beginner's training,he completed his
military service in the same division. So he still stayed in
Ankara. In the meantime, Ankara Radio announced in
March 1966 that an apprentice sound and saz artist
would be employed. He made his application and entered 
the first test. The late Ziya Taskent was in the jury and
asked him to play a short tune and following that he was
in the finals. But the day when the final exam would be
held was vague. Almost every day in March of 1966, he
spent his days in Ankara as it was regarded as his future 
by the understanding of his commanders. However, the
final was held when he could not get permission and it
was uncertain whether it was considered as bad luck, or
kismet. When he told about the situation to late Neyzen 
Selami Bertuğ, who was the head of the Turkish Music
Department of Ankara Radio, he said, "Why didn’t you tell
me beforehand that you would enter the exams?" His
answer was, "You would thought I wanted you  to
mediate." and the flow of his life stream changed. In the 
meantime, he met Composer Kemani Sami Serimer  ,
who was in the same division. At night when the
composer was on duty during night shift, they were
practising together. 

 
At that time, he was spending the weekends in 

Pendik, a summer resort in those days, together with his 
teacher Neyzen Ulvi Erguner who was in the troops
located in Trakya. 
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Hulki ve Kudsi Ergunerler de daha o zaman çok
küçüktüler. Bahçede oynarlar ailece denize girerler, mûsikî,
sohbet ve üstadın ney taksimleri ile hafta sonu geçer, gelecek
haftanın özlemi ile uğurlanırlardı. 

Hulki and Kudsi Erguner were also very small 
kids at that time. A weekend full of playing in the garden,
swimming in in the sea, music, chatting and the master's
ney transitions made them long for the next meeting 
when they were leaving. 

  
Sonuç olarak 1968 yılı mart ayında terhisi müteakip

1968 yılı Kasım ayında İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’nde
çalışmaya başladı. O tarihte İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’nün
sorumluluk sahası  çok büyüktü ve Adapazarı, Balıkesir, Bursa
gibi iller de sorumluluk sahası içindeydi.1968 yılı Aralık ayında
Bursa yeraltı şebekesini yapımını kontrolle görevlendirilerek
geçici görevle Bursa’ya gönderildi. Tesadüfe bakın ki burada da
Bursa’nın Yeşil semtinde bulunan mûsikî derneğine gitti ve
burada koro şefi olan Bestekâr Erdinç Çelikkol ile tanışarak
burada görevli olduğu süre içinde bu derneğin çalışmalarına
iştirak etti. Bursa’daki görevin tamamlanmasının ardından 1969
yılı Mayıs ayında İstanbul’a dönerek buradaki görevine devam
etti. 

As a result, following the completion of his military 
service in March 1968, he started working at the Istanbul
Telephone Headquarters in November 1968. At that time
the responsibility of Istanbul Phone Headquarters was 
covering a large area including Adapazarı, Balıkesir,
Bursa. In December 1968, he was placed in Bursa on a
temporary basis for the control of the construction of
Bursa underground network. Luckly, he went to the music
association in Yeşil district of Bursa where he met the 
composer Erdinç Celikkol, who was the chief of the choir,
and participated in this association during his time in
Bursa. After the completion of his duty in Bursa, he
returned to Istanbul in May 1969 and continued his duty
there. 

 

 
1970-71 yıllarında İstanbul İleri Türk Mûsikîsi

Konservatuvarı  kurucu ve yöneticisi olan Sn. Laika Karabey’in,
Bestekar Kemanî Edip Yücelen ile haber gönderip birlikte bant
doldurma daveti üzerine Laika Karabey’in Kurtuluş’taki evlerinde
toplanıp çalışmalara başladılar. Burada Rahmetli Safiye Ayla ile
de tanışma fırsatı buldu. Daha sonra bu toplantılar katılımın
artmasıyla çoğaldı. Ancak Selek’in Pendik’te, Edip Yücelen’in
ise Kartal’da oturuyor olmaları ve ertesi gün işe gitmelerindeki
zorluk nedeniyle  bu toplantılara katılamaz oldular. 

 
Bu ayrılık aynı nedenlerle ufak tefek dost meclisleri

dışında emekli olana kadar uzun bir süre devam etti. 

In 1970-71 on the invitation of Laika Karabey the 
founder and the manager of Istanbul Advanced Turkish
Music Conservatory for recording a tape together with 
Composer Kemani Edip Yücelen for recording, they
gathered in Laika Karabey’s house in Kurtuluş and began
working. In there he also had a chance to meet with the
late Safiye Ayla. Later, they started meeting more often 
with  increasing participation. However, Selek was living
in Pendik and Edip Yücelen was living in Kartal, they
could not attend these meetings because because of the
difficulty of going to work the next day. 

 
For the same reason, this separation continued 

for a long time until his retirement, except for the small
friendly assemblies. 
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Halen yazlığının bulunduğu Balıkesir Burhaniye
ilçesinde Ali Osman Çakır yönetimindeki Gönül Dostları Mûsikî
Derneği, İstanbul Pendik’te Sn. Melda Kuyucu Kılıç Hoca’nın
yönetimindeki PEFHEM Mûsikî Derneği gene Pendik’te Sn. İlter
Burak Kalay’ın yönetimindeki PEKSAD Mûsikî Derneği,
Kadıköy’de bulunan Ramazan Calay Sanat Atölyesinde Sn.
Kanûnî Osman Aksu Yönetimindeki Cuma Fasıl Topluluğu’nda
neyzen olarak amatör çalışmalarına devam etmektedir. 

He is currently playing Ney amateurly and 
member of the Music Association of Friends under the
supervision of Ali Osman Çakır in Balıkesir Burhaniye
where his summer house is located, The PEFHEM Music
Association under the supervision of Melda Kuyucu Kılıç,
again in Pendik PEKSAD Music Association under the
supervision of İlter Burak Kalay and in Kadıköy the
Ramazan Calay Art Workshop under the supervision of
Kanuni Osman Aksu Friday Fasıl Society. 
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a.orhanselek@ttmail.com 

  
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Didem ÇELEBİ Turkish to English translation by Didem ÇELEBİ. 
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