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NEYZEN MUSTAFA ÇAM 
 

1982 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu.  He was  born in 1982 in Kahramanmaras. 
 

 
 

Ocak 1998 yılında Ney e gönül verdi. 

Bu yıllarda özel sektörde farklı işlerde de çalışmaya 
devam ediyordu. 

 In January 1998, has committed to Ney.  
 
During these years in the private sector would        

continue to work in different jobs. 
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1998 yıllarında hiçbir hoca yardımı olmadan Ney 
üflemeye başladı. 

 He started playing Ney in 1998, without help of any 
teacher or instructor.  

 

 
 

Bir süre sonra Kahramanmaraş Mûsikî Cemiyeti’yle 
tanıştı.  Mûsikî cemiyeti başkanı Bahaeddin BİLGİNER ’den 
yardımlar alarak ünlü neyzenleri araştırdı. Neyzen Niyazı 
SAYIN, Neyzen Sadreddin ÖZÇİMİ ve Neyzen Ahmed 
ŞAHİN gibi üstatların kasetlerini dinleyerek Ney’i ilerletmeye 
çalıştı. 

 He attended Kahramanmaras Turkish Music 
Association. With guidance of Kahramanmaras Turkish 
Music Association president Bahaeddin BİLGİNER, he 
researched famous Neyzen’s. He tried to improve his 
performance by listening to records of Neyzen Niyazi 
SAYIN, Neyzen Sadreddin ÖZÇİMİ, Neyzen Ahmed ŞAHİN. 
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2002 yılında Vatani görevini yapmak için görev 
yerine teslim oldu. Kısa bir süre sonra KKTC Girne 1 No’lu 
Ordu evine Neyzen olarak gönderildi. 12 ay boyunca 
Neyzen olarak vatani görevini tamamladı. 

 He joined army for military service in 2002. He was 
assigned as Neyzen in Girne Officer’s Club in Turkish 
Republic of Northern Cyprus. He completed his military 
service as Neyzen for 12 months.  

 

 
 

Tekrar memleketine döndükten sonra Mûsikî 
Cemiyeti ile faaliyetlere devam ederek her yıl Tasavvuf 
Musiki ve Türk Sanat Mûsikîsi konserlerinde İcracı Neyzen 
olarak görev aldı. Bu görevleri devam ederken 2006 Ocak 
ayında Kahramanmaraş Belediye Konservatuarı kuruldu.  
Bu konservatuarda belediye personeli olarak göreve 
başladı. Aynı zamanda konservatuarda ney dersleri 
vermeye başladı. Tasavvuf ve Türk Sanat Mûsikî’si 
bölümlerinde neyzen olarak göreve başladı. 

 He attended musical activities within 
Kahramanmaras Turkish Music Association, and took place 
as Neyzen in classical Turkish music concerts and in Sufi 
music concerts. Meanwhile Conservatoire of 
Kahramanmaras Municipality was established in 2006. He 
joined the conservatoire as staff and he started training Ney 
learners within the conservatoire. He also took place in the 
concerts as instrumentalist.  
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2009 yıllarında ileri düzey gelişimlerinin hocasız 
olmayacağını düşünerek Konya Kültür Bakanlığı Ney 
Sanatçısı Neyzen Süleyman Yardım’dan ders almaya 
başladı. Hemen hemen ayda bir defa Kahramanmaraş’tan 
Konya’ya gidip orada 2 gün boyunca kalarak Neyzen 
Süleyman Yardım’dan Ney dersleri aldı, bu dersler halen 
devam etmektedir… 

 In 2009, he started taking courses from Neyzen 
Süleyman Yardım, Ney artist of Ministry of Culture. 
Frequently he went to Konya to attended the trainings, and 
he still takes courses from Neyzen Süleyman Yardım.  
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2006 Ocak Ayında Başladığı Kahramanmaraş 
Büyük Şehir Belediye Konservatuarı’nda, ney dersleri ve 
icracı neyzen olarak görevine devam etmektedir. 

 Since 2006, He has been still a member of 
Kahramanmaraş Municipality Conservatoire, as Ney player 
and as Ney instructor.  

 

 
 

2010 Yılının Ocak Ayında Kahramanmaraş 
merkeze bağlı Kapalı Çarşı’nın içinde bulunan Tarihi 
Taşhan Çarşısı’nda Neyhane adını verdiği bir mekân açan 
ÇAM, ney gönüllülerine burada hizmet vermeye devam 
etmektedir. 

 In January 2010, he opened place named 
“Neyhane”, located in Kahramanmaras Historical Covered 
Bazaar, in “Taşhan”. He provides service to volunteers of 
Ney also in Neyhane. 

 
cam.mustafa@hotmail.com 

   
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Cevdet ÜSTÜN  Turkish to English translation by Cevdet ÜSTÜN 
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