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Türk mOsikisinde kullanılan 
nefesli bir saz. 
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Farsça'da "kamış" anlamına gelen nay 
kelimesi Türkçe'de uzun süre bu şekilde 
kullanıldıktan sonra zamanla neye dönüş
müştür. Ney üfleyene nayl (neyzen), ney
zenler topluluğunun başına da semayl (ser
neyzen) denir. Kamıştan yapılmış müzik 
aletlerinin en eski örneklerine Mezopotam
ya'daki kazılarda rastlanmıştır. Sumerler 
yukarıdan aşağıya doğru üfleyerek çalınan 
kamış boruları "ka-gı", "tigi", "ni", "na" gi
bi kelimelerle ifade etmişlerdir. Dilli boru
lara Sumerce'de "na" ismi verildiğine göre 
nay kelimesinin bu isimden geldiği söyle
nebilir. Anadolu'nun birçokyerinde kamı
şa "kargı" denildiği göz önüne alındığında 
"ka-gı" kelimesinin de neyin yapıldığı ka
mış bitkisiyle olan benzerliğinden söz edi
lebilir. Eskiçağ'lardan bu yana Doğu'da ka
mıştan yapılan dilsiz sazlar için ney kelime
si kullanılagelmiştir. Uygurlar dönemine 
ait Turfan ve Hoço kazılarında bulunan ba
zı resimlerde dikey ve yatay tutuş şekille
riyle ney benzeri üflemeli çalgılar çalan in
san figürlerine rastlanmıştır. Mısırlılar ve 
İbraniler'den kalan çeşitli kabartma ve oy
ma resimlerle fresklerde de ney benzeri ba
zı sazları görmek mümkündür. Ayrıca eski 
Mısır'da Nil nehri deltasında bolca rastla
nan kamışın müzik aleti olarak kullanıldığı 
yine taş kabartmalarda görülmektedir. 
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MOsiki tarihinde ney kelimesinin geçtiği 
en eski kaynaklardan biri Ya'küb b. İshak 
el-Kincfı'nin (ö 252/866 1?]) Kitabü'l-Mu
şavvitati'l-veteriyye min ?,ati'l-veteri'l
val)id ila ?,ati'l-veteri'l-'aşreti'l-evtar adlı 
risalesi olup burada ney "nay-ı Rumi ale'z
zıkk" (Rum ülkesinde yaşayanların keseli 
neyi) adıyla kaydedilmiştir. Bu da "torbalı 
mizmar" (gayda, tulum) ismiyle tanınan 
sazdır. Tutumun ucundaki kamış kısmına 
da ney isminin verildiği kaynaklarda belir
tilmektedir. İbn sına, Kitabü'ş-Şita' adlı 
eserinde Arapça'da kamıştan yapılmış alet
lerin ortak adı olan ''yeraa" kelimesiyle içine 
nefes üflenerek çalınan ney sazından ve sur
nay çeşidinden SÖZ etmektedir. Safiyyüd
din el-Urmevl er-Risaletü'ş-Şerefiyye'sin

de ney konusunda açıklayıcı bilgiler vermiş
tir. Urmev'i, Farabl'nin, bir cismin diğerine 
vuruş şiddeti ne kadar kuwetli ise sesin 
o kadar tiz, ne kadar zayıfsa sesin o kadar 
pes olacağı yönündeki görüşünü eleştirir
ken nefesli sazlar dışında tek tele yapılan 
vuruşun şiddetli yahut hafif olmasının tiz
liği veya pesttiği etkilemediğini, fakat ka
mıştan yapılmış nefesli aletlerde delikiere 
kuwetli veya hafif üfleyişle tiz veya pest 
seslerin elde edilebileceğini söyleyerek ney
deki delikler arasındaki mesafe ile üflenen 
kısımla delikler arasındaki mesafenin uzun 
veya kısa olmasının ve kamıştaki iç boşlu
ğun geniş veya dar olmasının pesttik yahut 
tizliğin sebebi olduğunu anlatmış, ayrıca 
kamıştan yapılan sekiz delikli bir sazdan 
bahsetmiştir. Abdülkadir-i Meragi Ma~a
şıdü'l-elJ:ıan'da nay adı altında şu nefesli 
aletleri sıralamaktadır: Nay. nay-ı balaban, 
nay-ı sefid, nay-ı çavur, zemr-i siyeh-nay, 
nay-ı hiyk, surna (surnay). Cami'u'l-el
J:ıan'da ise bu sazlar hakkında açıklayıcı 
bilgiler verir. Kırşehirli Nizameddin oğlu Yu
suf Dede'nin Risale-i İlm-i Musiki adlı 
eserinde neyin öğretiminden ve yapısından 
söz edilmiş, Seydl'nin el-Matla'ında yine 
neyin perde isimleri ve üflenişiyle ilgili bil
giler yer almıştır. Abdülbaki Nasır Dede'nin 
Tedkik u Tahkik adlı eserinde ses siste
mi neyin deliklerinden çıkan seslerle izah 
edilmiştir. Matbu Haşim Bey Mecmua
sı'nda da neyin şekli üzerinde deliklerinden 
çıkan seslerin isimleri olan perdeler kay
dedilmiştir. Rauf Yekta Bey'in Türk Mu
sikisi adlı eserinde ney hakkında verdiği 
bilgiler şu şekilde özetlenebilir: Ney bir ka
mış olmasına rağmen nefesli sazların en 
gelişmişidir. Ses rengi ve arınonikierinin 
zenginliği dikkat çekicidir. Nefes kuweti ve 
d udak hareketleriyle her notanın beşiisi ve 
üst üste gelen iki sekizlisi elde edilebilir. 
Halbuki Batı flütlerinde aynı usulle ana se-

sin iki sekizlisi veya bir ara sesi meydana 
getirilebilir. 

Ney, tek parça dokuz boğumlu bir ka
mışın içi boşaltıtıp üzerine (biri arka kıs
mında) yedi adet delik (perde) açılması 
suretiyle yapılır. Sarı ve budaklı bir çeşit 
kamıştan elde edilen neyin ilk ve son bo
ğumuna gümüş, altın veya pirinçten ya
pılan ve "parazvane" adı verilen bilezikler 
takılır. üst ve alt parazvane denilen bu 
madeni parçalar kamışın hassas bölgele
rinde meydana gelebilecek çatlakları ön
lemek içindir. Ayrıca neyin sağlam kalma
sını temin etmek için boğum yerlerine ge
nellikle gümüş, altın veya başka madenier
den yapılmış tel sarılabilir. Neyin ilk bağu
mu olan boğaz boğumuna "başpare" adı 
verilen, genellikle boynuzdan elde edilmiş, 

üflemeyi kolaylaştıncı konik bir ağızlık ta
kıhr. Yapımında fildişi ve bağa ile şimşir, 
kehribar ve ceviz gibi sert ağaçların da kul
lanıldığı başparelerde daha çok manda 
boynuzu tercih edilir. Neyin delikleri kızgın 
demirle veya özel bir keskiyle dairevi açı
lır. Kaynaklarda neyin açılmasında iki ayrı 
metodun uygulandığından bahsedilir. Bun
lardan biri klasik metot, diğeri kaydırma 
metodudur. Klasik metotta açılacak ney 
çeşidine uygun bir kamışın içi boşaltıtıp ha
zırlanarak önce o akordun rast (sol) sesine 

Ney çeşi~eri: 1. Bolahenk nısfıye, 2. Süpürde, 3. Müstahsen, 
4. Yıldız. 5. Kız , 6. Kız-mansur mabeyni, 7. Mansur, 8. Sah, 9. 

Davud. 

• 
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ayarlanır. Daha sonra ney boyu yirmi altı 
bölüme ayrılıp işaretlenir. Arkadaki delik 
2/26 oranındaki noktaya açılır. Öndeki de
likler de yukarıdan aşağıya 1 0/26'ya n eva, 
9/26'ya hicaz, 8/26'ya çargah, 6/26'ya se
gah, 5/26'ya kürdi, 4/26'ya dügah isimle
riyle anılan ses noktaları olarak açılır. Kay
ctırma metodu ise kamış yapısı ve bağum
larının elverişli olmadığı halde uygulanır. 

Bu metotta delikierin merkezleri aşağıya 
veya yukarıya doğru kontrollü şekilde kay
dırılır. 

Telli müzik aletlerinde tel boyunun ge
rilip gevşetilmesiyle akort yapıldığı halde 
nefesli aletlerde akort sazın imali sırasın
da yapılır. Diğer sazlarla birlikte rahat kul
lanım ı veya değişik insan seslerine eşlik 
etme kolaylığı düşünülerek çeşitli uzun
lukta ve akortta neyler açılmıştır. Bir ba
kıma diyapazon görevindeki bu neyler en 
kısasından en uzununa kadar her biri ayrı 
akortta olup değişik isimlerle anılmıştır. 

Ney çeşitleri esas neyler, milbeyin veya ara 
neyler, nısfiyeler olmak üzere üç grupta 
toplanmıştır. Aralarında bir tam ses ara
lığı bulunan esas neyler kız ney, mansur, 
şah, davud, bolahenk diye isimlendirilmiş

tir. Bu neyiere süpürdeve müstahsen ney
leri de eklenerek sekizli (gam) tamamla
nacak olursa yedi ayrı akort ney elde edil
miş olur. Bunların arasındaki beş adet tam 
ses aralığı da ikiye bölünerekyarı tonların

da milbeyin denilen beş çeşit ney daha el
de edilir. 

Bu neyierin diyapazon "la" notası karşı
lığı olan 1440 titreş im 1 saniye ] sesi şu de
liklerinden çıkar: 

Kız ney = rast (soll 
} = tanini m 

Mansur nev = dügah oaı 

Şa h ney = büselik (sil ı = tanini m 

Davud nev = cargah (dol ı = bakiye mı 

Bolahenk nev = neva (reı ı = tanini m 

Süpürde = hüseyni (mil ı = tanini m 

Müstahsen = acem (f al ı = bakiye mı 

Kız nev (kabal = gerdaniye (soll ı = tanini m 

Beş tam ses aralığının da yarı tonların

dan elde edilen beş ayrı ney olan milbeyin 
neylerden diyapazon la notası karşılığı olan 
ses şu deliklerden çıkar: 

Kız mabeyni kız ney-mansur aras ı 

Mansur mabeyni mansur-şah aras ı 

Davud mabeyni davud-bolahenk arası 

Böylece neyler yedi + beş çeşit olmak 
üzere on iki adet olur. Bunların tam yarısı 
uzunluğunda olan on iki adet nısfıyeleri de 
eklenirse bu sayı yirmi dörde ulaşır. Esas 
neyierin tam ses aralığı olan beş tanini ara
lığı iki ayrı tona bölünürse on yedi akort, 
bunun nısfıyeleri de eklendiğinde otuz dört 
adet ney çeşidi ortaya çıkar. Uygulamada 
kullantimasa da nazariyatta bunlara daha 
tiz ve pest çeşitler ilave edilip ney ahenkle
rini otuz altıya çıkarmak mümkündür (da
ha geniş bilgi için bk. DİA, I, 517-52 1 ). 

Neyin icadıyla ilgili olarak, Hz. Peygam
ber'in ilahi bir sırrı Hz. Ali 'ye söyledikten 
sonra Ali 'nin bu sırrın manevi ağırlığına 
dayanarnayıp onu susuz bir kuyuya bağır
dığı ve daha sonra bu kuyudan çıkan ka
mışlardan her rüzgar estiğinde bu sırrın 
etrafa yayıldığı yolunda bir menkıbe anla
tılır. MOsiki kaynaklarında sıkça tekrarla
nan bu menkıbe için Feridüddin Attar'ın 
Mantılfu't-tayr adlı eseri kaynak göste
rilirse de burada sadece Hz. Ali'nin sırla
rını söylediği bir kuyunun kanla dolduğu 
hikaye edilir, neyle ilgili herhangi bir ifade
ye rastlanmaz. Ney öteden beri Türk mü
sikisinin ve özellikle tekke mOsikisinin vaz
geçilmez sazı olmuştur. Neyde bulunan 
yedi adet deliğin tasawuf düşüncesinde 
"yedi esma" olarak yorumlanması ve ne
yin insan-ı kamili temsil etmesinin yanın
da Mevlana Celaleddin-i Rfım'i'nin, "Dinle 
neyden ... " ifadesiyle başlayan M e§nevi '
sinin ilk on sekiz beytinin neye ayrılması 
bilhassa Mevleviyye tarikatında neye fark
lı bir yer kazandırmış , bu sebeple ney bu 
tarikatta "nay- ı şerif" diye anılmıştır. 

Türk mOsiki tarihinde pek çok neyzen 
yetişmiştir. Bunlar arasında Xlll. yüzyılda 
Kutbünnayi Hamza Dede, XVIII. yüzyılda 
Kutbünnayi Şeyh Osman Dede, lll. Selim, 
XIX. yüzyılda Abdülbaki Nasır Dede, Ha
mamizade İsmail Dede, Mehmed Said De
de, Derviş İsmail Şeyda , Oksiyam, Hasib 
Dede, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Yu
suf Paşa, Üsküdarlı Salim Bey, Salih Dede, 
Efendi Veli Dede, Aziz Dede, Bolahenk Nuri 
Bey, Hüseyin Fahreddin Dede'nin isimleri 
anılabilir. Son devirde ise Giriftzen Asım 
Bey, N urullah Kılıç, Rauf Yekta Bey, Meh
met Emin Dede (Yazıcı), Gavsi Baykara, Ha
lil Dikmen, Neyzen Tevfik, Süleyman Ergu
ner, Halil Can, Hayri Tümer, Ulvi Erguner, 

zirgüle (sol diyezı 

kürdi (si bemall 

hicaz (do d iyez ı 

Bolahenk mabeyni bolahenk-süpürde a ras ı hisar (re d iyezı (mehtabiyel 

Müstahsen mabeyni müstahsen-kızney aras ı ırak (fa diyezl (yıld ız ı 
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Aka Gündüz Kutbay, Doğan Ergin, Fuat 
Türkelman, Ahmet Yakupoğlu ve Niyazi 
Sayın zikredilebilir. 
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1084'te (1673 ) İstanbul'da doğdu . Adı 
Ahmed'dir. İstanbul kadılarından Mirza 
Mehmed Efendi'nin oğlu olup Mirzazade 
lakabıyla anılmıştır. Ulema çocuğu oldu
ğundan henüz beş yaşında iken mülazım 
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