NEYZEN İBRAHİM ERTEN PAKER
Mesut Paker ile Nedime Paker’in çocuğudur.
26.03.1943 tarihinde Fatih Karagümrük’te dünyaya geldi.

Son of Mesut Paker and Nedime Paker, he was
born on March 26, 1943 in Karagümrük, Fatih, Istanbul.

Neyle tanışması küçük yaşta oldu. İlkokul ve
ortaokulu Eyüp Ebusuut okulunda, liseyi Eyüp Lisesi’nde
okudu. İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden (şimdiki İ.İ.B.F)
1971 yılında mezun oldu.

He first met ney when he was a small child. He
went to primary and secondary school at Eyüp Ebusuut
School and completed his high school education at Eyüp
High School. He graduated from the Academy of
Economics and Commercial Sciences (now Faculty of
Economics and Administrative Sciences) in 1971.

Çocukluk ve okul yıllarında babasının yanında
kunduracılık yaptı. Babasından ilk ney derslerini aldı.
Babasının katıldığı bütün müzik çalışmalarına katıldı.

During his childhood and school years, he worked
with his father as a shoe maker. He took his first ney
lessons from his father and attended all activities and
workshops related to music that his father joined as well.

Üniversite
yıllarında
Süheyla
Altmışdört
yönetimindeki üniversite korusuna askere gidene kadar
devam etti. Ayrıca aynı yıllarda Eyüp’teki bir dokuma
fabrikasında muhasebe yardımcısı olarak çalıştı.

In his college years, he attended the university
chorus conducted by Süheyla Altmışdört until he did his
military service. Also, during the same years he worked in a
textile company in Eyüp as an assistant accountant.

Mezuniyetinden sonra 1971 yılında yedek subay
olarak askerlik hizmetini tamamladı. Askerlikten dönüşte
1973 yılında evlendi. Bir firmada bir buçuk yıl muhasebe
müdürlüğü yaptıktan sonra ayrılarak kendi bürosunu kurdu.
Beşiktaş Mûsikî Derneği’ne 1980 yılına kadar devam etti. İş
hayatı yoğunluğundan dolayı neye gereken ilgiyi pek
gösteremedi. Şu anda ney ile ilgili çalışmalarına ve ders
vermeye devam etmektedir.

After graduation in 1971, he completed his military
service as a reserve officer. When he returned home in
1973, he got married. Paker worked as an accounting
director for a year and a half in a company then he left the
job and opened his own office. He attended Beşiktaş
Turkish Music Association until 1980. Due to his busy
business life, he could not spare the necessary time for ney.
Now he is continuing to play and teach ney.

Mali müşavirler derneğinde aktif görevlerde
bulundu. Yeminli mali müşavir olarak iş hayatını sürdüren
Erten PAKER, halen Cripton Kuri Korosu’nda müzik
yaşantısını devam ettirmektedir. Buradan önce Rıdvan
Aytan yönetimindeki Kadıköy Musiki Derneği’ne de devam
etti.

He took an active part in the Association of Certified
Public Accountants. Erten PAKER, who has been working
as a sworn-in certified public accountant, has still pursuing
his music career in Cripton Kuri Chorus. Before this chorus,
he also performed in Kadıköy Turkish Music Association
conducted by Rıdvan Aytan.
He has a son and a daughter.

Biri erkek biri kız iki çocuk sahibidir.

İertenpaker@ttnet.net.tr
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