NEYZEN ÇAĞIN AYDIN
15.09.1975 tarihinde İstanbul Üsküdar’da doğdu.

He was born on September 15, 1975, in Üsküdar,
Istanbul.

İlkokulu, Gazi Mustafa Kemal Paşa İlk Öğretim
Okulu’nda, ortaokulu, Gebze Ortaokulu’nda, Liseyi,
Sarkuysan Lisesi’nde tamamladı.

He completed his primary school education in Gazi
Mustafa Kemal Paşa Primary School, his secondary school
education in Gebze Secondary School and his high school
education in Sarkuysan High School.

1993 yılında İ.T.Ü. Türk Mûsikîsi
Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’ne girdi.

In 1993, he entered the Department of Basic
Sciences at Istanbul Technical University State
Conservatory of Turkish Music.

Devlet

1994 yılında Ney üflemeye başladı.

He began to play the Ney in 1994.

1996 yılında Neyzen Ahmed ŞAHİN’den Ney
dersleri aldı.

In 1996, he started to take Ney lessons from
Neyzen Ahmed ŞAHİN.

1999 yılında İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı Temel
Bilimler Bölümü’nden iyi derece ile mezun oldu. Adı geçen
üniversitede aldığı branş eğitimleri Türk Halk Müziği, Türk
Sanat müziği bölümleridir. Bu branş bölümlerinde Ney,
Tanbur ve bağlama eğitimleri, koro şefliği eğitimi ve müzik
öğretmenliği için gerekli olan formasyon kredilerini aldı.

In 1999, he graduated with a high degree from the
Department of Basic Sciences in Istanbul Technical
University State Conservatory of Turkish Music. At the
university, he studied in the field of Turkish Folk Music and
Classical Turkish Music. In these fields of studies, he got
the required formation credits for instrument training on
Ney, Tanbur and Baglama, for the conductor training and
for music teaching.

Lisans bölümü mezuniyetinden sonra 2000 yılında
İ.T.Ü Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda bir yıl İngilizce
eğitimi aldı. Aynı zamanda Neyzen Sadreddin ÖZÇİMİ ile
Ney derslerine de devam etti.

After graduation, in 2000, he took English courses
for a year at Istanbul Technical University School of Foreign
Languages. In the meantime, he continued to take Ney
lessons from Neyzen Sadreddin ÖZÇİMİ.

Sonraki
yıllarda
Neyzen
Niyazi
sohbetlerinde bulunup bilgilerinden istifade etti.

SAYIN’ın

In the following years, he attended the
conversations of Neyzen Niyazi SAYIN and he benefited
from his knowledge and experience.

Kazanmış olduğu Proficiency sınavının akabinde,
2001 yılında İ.T.Ü M.İ.A.M (Müzik İleri Araştırmalar
Merkezi)'da Yüksek lisans eğitimine girdi. Yüksek lisans
branşları ses mühendisliği ve tonmaysterlik üzerinedir. Aynı
okulda iki sene boyunca Batı Müziği Teorisi, Batı Müziği
Tarihi derslerinin yanı sıra esas meslek enstrümanı olarak
Bülent EVCİL’den ''Flute Transversiere'' (Yan Flüt) eğitimi
aldı.

After passing the Proficiency exam, in 2001, he
began to do a Master degree at Istanbul Technical
University M.İ.A.M (The Center for Advanced Musical
Studies). His areas of specialization have been on the audio
engineering and tonmeister. At the same university, he took
lessons of Western Music Theory and History of Western
Music for two years. In the meantime, he learnt to play
''Flute Transversıere'' (Transverse flute) as his main
profession from Bülent EVCİL.

AYDIN, yıllardır özel kurum ve kuruluşlarda icra
ettiği enstrümanların eğitmenliğini yapmanın yanı sıra
kurmuş olduğu iki müzik topluluğu ile konserler vermektedir.
(Musikar Ensamble:17.yy Osmanlı Mûsikîsi ve Çağdaş trio:
Klasik Batı Müziği repertuarı).

In private associations and institutes, AYDIN has
been teaching to play the instruments that he plays at the
same time and in addition to this, he has been giving
concerts together with the two music groups that he
founded. (Musikar Ensamble: 17th-Century Ottoman
Turkish Music and Çağdaş trio: Western Classical Music
Repertoire).

Ney, tanbur, bağlama, yan flüt, ve Türk Müziği Şan
dersleri vermekte olan AYDIN, Galata Mevlevihânesi’nde de
Ney üflemektedir.

AYDIN, who has been teaching ney, tanbur,
baglama and transverse flute and vocal training, has also
been playing the Ney in Galata Mevlevi Lodge.

neyzencagin@yahoo.com.tr
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