
English Full Bio 

He was born in 1987 in Adana, Turkey. In early ages he was interested in darbuka which his                  
father was playing as a hobby. While having guitar education when he was in high school he                 
was also practicing darbuka by himself at the same time. After realising his passion about               
rhythm, he started focussing on darbuka. In 2005, he moved to İstanbul for university education.               
He graduated from Istanbul University, Chemical Engineering department. In university he           
attended Misirli Ahmet Rhythm House to improve his darbuka technique as one of the first               
students of Misirli Ahmet in 2007. He performed in many important concerts as a member of the                 
Rhythm House Performance Group with the lead of the Misirli Ahmet. Since then he continues               
the rhythm education in the Rhythm House, improving his technique and deepening his rhythmic              
and artistic skills with the search of his own style. 

Throughout his musical career, he had accompanied such artists as Misirli Ahmet, Tuncel Kurtiz              
and Yasemin Göksu on the same stage. Between 2010-2012 he joined the gypsy-rock band              
Velvele and performed in Araf Bar Istanbul and in many popular performance halls and festivals               
around Turkey. In 2011, he participated in the Traveling Notes’11 international classical music             
festival to perform in the youth orchestra in Yerevan, Armenia. During his performances in              
Armenia, he had an invitation from the famous Brazilian conductor Alex Klein and participated in               
solo and orchestral performances in Santa Catarina International Music Festival 2012           
(FEMUSC’12, Brazil), as the only musician from Turkey.  

In 2012 he attended SAE Institute Istanbul and graduated with an Audio Engineering degree in               
December 2014. After his education, he worked as an assistant audio engineer in Babajim              
Istanbul Studios and has developed his career in the field of music production and audio               
engineering. In 2015, he started his masters degree in Bahcesehir University Sound            
Technologies department and graduated with a successful MSc degree in 2017. During his             
musical career, he performed in different music styles like classic, balkan, oriental,            
experimental, electronic, jazz, blues, rock and world music. Since 2016, he has been performing              
live percussion shows in The Rhythm of Dance project at Hodjapasha Culture Center. He is               
currently working on his own music production projects in tech-house and electro-oriental styles,             
performing on live rhythm shows and various projects abroad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Türkçe Full Bio 
 
1987 yılında Adana’da doğan müzisyen, lise öğrenimi burada tamamlar. Çocukluk yıllarında           
babasının kendi kendine amatör olarak çaldığı darbuka ile tanışır. Lise yıllarında gitar eğitimi             
almaya başlayarak müzik üzerine kendini geliştiren müzisyen bu yıllarda darbuka çalışmaya           
gitardan daha çok vakit harcadığı fark ederek darbuka üzerine yoğunlaşmaya başlar. 2005            
yılında üniversiteyi kazanarak İstanbul’a gelir. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü          
mezunu olan müzisyen üniversite eğitimine devam ettiği 2007 yılında Mısırlı Ahmet           
Ritimhanesi’nin ilk öğrencileri arasına katılır. Mısırlı Ahmet önderliğindeki performans ekibi ile bir            
çok önemli sahne performansı gerçekleştirmiştir. Darbuka enstrümanı ile çıktığı yolculukta ritim           
altyapısını derinleştirmeye ve geliştirmeye devam etmektedir.  
  
Müzikal kariyeri süresince Mısırlı Ahmet, Tuncel Kurtiz, Yasemin Göksu gibi isimlere aynı            
sahnede eşlik etmiştir. 2010-2012 yılları arasında Velvele grubuna katılmış ve grubu ile            
İstanbul’da Araf Bar başta olmak üzere İstanbul’daki birçok farklı mekanda ve festivalde            
performans sergilemiştir. 2011 yılında Traveling Notes organizasyonu ile Ermenistan’daki müzik          
festivaline katılarak dünyanın farklı yerlerinden gelen müzisyenler ile klasik müzik gençlik           
orkestrası ile sahne alma fırsatı yakalamıştır. Bu festivalde tanıştığı Brezilya’lı orkestra şefi Alex             
Klein’dan aldığı davet üzerine 2012 yılının Ocak ayında Brezilya’daki FEMUSC’12 klasik müzik            
festivaline Türkiye’yi temsil eden tek müzisyen olarak katılmış ve darbuka enstrümanı ile            
bireysel ve orkestra performansları sergilemiştir.  
  
2012 yılında SAE Institute İstanbul’da başladığı ses mühendisliği eğitimini 2014 yılında başarı            
ile tamamlayarak Babajim stüdyolarında asistanlık yapmış ve sonrasında kariyerini müzik          
prodüksiyonu ve ses teknolojileri alanında geliştirmiştir. 2015 yılında başladığı BAU Ses           
Teknolojileri yüksek lisans programından 2017 yılında enstitü 3.’sü olarak mezun olmuştur.           
Müzik kariyeri boyunca dünya müziği, klasik müzik, balkan, oryantal, elektronik, caz, blues gibi             
birçok farklı tarzda çalışmıştır. 2016 yılından bu yana Hodjapasha Culture Center’da Dansın            
Ritmi projesinde perküsyon performansları gerçekleştirmeye devam etmektedir. Şu anda,         
electro-house ve electro-oriental tarzlarında yaptığı prodüksiyon çalışmaları ile kendi müzik          
projeleri ve canlı performans gösterileri üzerine çalışmakta ve yurt dışında çeşitli projelerde            
sahne almaya devam etmektedir.  
 


