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NEYZEN SELİM GÜMÜŞ
1982 yılında Denizli’de dünyaya geldi.

He was born in 1982 in Denizli.

Babasının memur olmasından dolayı ilköğrenimini
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tamamladı. Orta öğrenimini
de Manisa’nın Sarıgöl ilçesi İmam Hatip Lisesinde
tamamladı.

I completed my primary education in different cities
of Turkey because my father was an officer.I had my
secondary education in Religious Vocational School in
Sarıgöl, Manisa

Ney enstrümanına da o yıllarda gönül verdi. Lise
yıllarında okul bünyesinde kurulan mehter takımında zurna
ile başlayan müzik serüveni babasının Ödemişe tayin
olmasıyla bambaşka bir hal aldı. Ödemişte ünlü Neyzen ve
Ney yapımcısı merhum Sencer DERYA ile Ney meşkleri
yaptı. Ardından Deryadan basit makamlar ve usuller
hususunda dersler aldı.

I loved the Ney instrument in those years.
In my high school years, I started to play Zurna in
Ottoman Band which was established in the school. But
later on everything has changed because of assignment of
his father ( as an officer ) to Ödemiş. In Ödemiş I had
practiced the Ney with Sencer DERYA was very famous
and deceased. After that, I had some private lessons from
Sencer DERYA about simple maqams and techniques
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Bu süre zarfında lisans eğitimini tamamlamak üzere
Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce sanat Üniversitesi’ne
gitti. 5 yıllık Lisans eğitimi süresince birçok Azeri sanatçının
albümünde Ney üfledi.

Later, in order to have bachelor degree, I went to
Azerbaijan State University of Culture and Fine Arts.Within
those years , I performed the Ney for a lot of Azebaijani
artists in their albums.

Selim Gümüş lisans eğitiminin ardından Türkiye’nin
çeşitli illerinde müzik öğretmenliği yaptı.

After my university education, I worked as a music
teacher in different cities of Turkey

Yüksek Lisans eğitimini Süleyman Demirel
Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk
Din Musikisi üzerine çalıştı. Yüksek lisans eğitiminin
sonunda “Neyzen Sencer Derya’nın Hayatı ve Ney
yapımcılığı “ adlı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

I had my master degree about Turkish Religion
Music in Department of Islamic History and Arts, in
Süleyman Demirel University. At the end of my master
degree, I graduated by doing a research about life of
Neyzen Sencer DERYA and How to make a NEY as a
thesis.
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Çalıştığı kurum bünyesinde Isparta ilinin tanıtımı
için “Isparta İçin Çal” adlı bir projenin mimarlığını yaptı. Bu
projede Mersin Türküsü olarak bilinen ancak aslında
Isparta/Gönen’e ait olan “Evlerinin Önü Mersin” türküsünün
klip çalışmasını yaptı.

I was the coordinator for the Project which was “
Play for ISPARTA”in Public Education Center and evening
School. In this Project I made the clip for “ Evlerinin Önü
Mersin” which originally belongs to ISPARTA / GÖNEN but
is known as a Türkü of Mersin.

Gümüş halen Isparta ilinde ikamet etmekte olup
musiki yaşantısına Isparta Halk eğitim Merkezi ve Akşam
Sanat Okulu’nda Ney ve Musiki dersleri vererek devam
etmektedir.

I still live in Isparta and perform his music career in
Public Education Center and Evening School in ISPARTA.

gumusselim@hotmail.com
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