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NEYZEN SELÇUK BAKACAK
1978 yılında Karabük’te doğdu.
İlkokul, imam hatip ve liseyi Safranbolu’da
tamamladıktan sonra, Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Lisans Bölümü’nden mezun oldu.
İstanbul'un
kentleşmede
oluşan
risklerini
değerlendirmek ve sorunlarına parmak basmak istediği için
Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde Kentleşmede Risk
Yönetimi Bölümü’nü dereceyle bitirerek yüksek lisans
eğitimini tamamlamıştır.

He was born in 1978 in Karabük.
After graduating from elementary school, imam
hatip and high school in Safranbolu, he graduated from
Anadolu University, Faculty of Economics, Department of
Labor Economics and Industrial Relations.
As he wanted to focus on Istanbul's risks and
problems in urbanization, he preferred the Urbanization
Risk Management Department at Eskişehir Technical
University. He successfully completed master's degree.
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Ayrıca denizi ve dalgıçlık yapmayı çok sevdiği için
kaptanlık belgesini de alarak hobilerinden birini
gerçekleştirmiştir. İkinci en büyük hobisi olarak neyle
tanışma hikâyesi şöyledir.

He also took the captain's certificate and realized
his one of hobbies because he liked the sea and diving. The
second biggest hobby of him is ney instrument. The story of
meeting with the ney instrument is as follows.
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2010 yılında arkadaşlarıyla çay sohbetinde hasbihal
ederken ney üfleyen arkadaşına hayranlıkla bakarken,
bende neyi böyle üflemek istiyorum diyerek neyle tanışmış
ve biran önce bu enstrümanı öğrenme arzusuyla ney
üfleme serüveni başlamıştır.

In 2010 he was inspired by a friend who blows his
ney. He said what I want to blow like that and so he met this
instrument.
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Sırasıyla Vedat Yeşilce, Serkan KAMACI, Ali Özkan
DEMİR ve Başar DİKİCİ gibi üstatlardan nazariyat ve musiki
dersler alarak ney üflemesini ileriye taşıyan Bakacak, 2016
yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Eyüp Cafer Paşa
Kültür ve Sanat Merkezi’nde ramazan etkinliğinde sahneye
çıkarak ilk konserini vermiştir.

He took lessons from the masters such as Vedat
Yeşilce, Serkan KAMACI, Ali Özkan DEMİR and Başar
DİKİCİ and carried the ney into progress. In 2016, he gave
his first concert at the Istanbul Metropolitan Municipality's
Eyüp Cafer Paşa Culture and Art Center during the
Ramadan

Ümraniye’de arkadaşı Neyzen Ersin YILMAZ ile
çalışmalarını
sürdürmektedir.
Fasıllar
ve
meşkler
düzenleyerek Ney üzerine kurulu hayatını devam
ettirmektedir.
Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev
yapmakta olup Evli ve bir çocuk babasıdır.

He works with his friend Neyzen Ersin
YILMAZ in Ümraniye. He continues his life based on Ney by
organizing chapters and lessons.
He is still working in Istanbul Metropolitan
Municipality. He is married and father of one child.

Yüreğimi yak neyim
Sen benim her şeyim
Duygularım nefesim
Derdim kederimsin
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Mevlüt ÇINAR
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