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NEYZEN ALİ EROL
1962 yılında Konya'da doğdu. İlk orta ve yüksek
okul tahsilini memleketi olan Konya'da yaptı. Mûsikîye olan
ilgisi nedeniyle, mezun olduğu Konya İmam Hatip Lisesi'nde
müzisyen bir kişiliğe sahip olan sanatçı, meslek dersleri
öğretmeni merhum Zekâi Kaplan'dan tasavvuf mûsikîsi
meşk etti.

He was born in Konya, in 1962. He went to primary,
secondary and high school in his hometown, Konya. Due to
his special interest in Turkish Music, the artist practiced
music in Konya Imam Hatip High school, where he
graduated, and took Sufi Music lessons from his past
vocational teacher Zekâi Kaplan.

1979
yılında
kurulan
Konya
Belediyesi
Konservatuarı sınavını kazanarak Neyzen M. Sadreddin
Özçimi
yönetiminde
oluşturulan
koroda
mûsikî
çalışmalarına katıldı. İlk defa Ney'le burada tanışarak,
Neyzen M. Sadreddin Özçimi'nin öğrencisi oldu.

Passing the entrance exam of the Konya
Municipality Conservatory, which was founded in 1979, Erol
practiced Turkish Music in the chorus founded and directed
by Neyzen M. Sadreddin Özçimi. He first met with ney here
and became a student of Sadreddin Özçimi.

Ayrıca TRT İstanbul Radyosu Ney Sanatçısı Ahmet
Şahin'le ortaokul ve lise yıllarında sınıf arkadaşı, hatta sıra
arkadaşı olması nedeni ile çocukluk yıllarından itibaren bu
birliktelikten feyz alarak, mûsikîye hiç ara vermeden devam
etmiştir.

Also, because Ahmet Şahin, Neyzen at TRT
Istanbul Radio, was his deskmate during secondary and
high school years, he continued to practice Turkish Music
regularly with the positive effect of this friendship since his
childhood.

1985 yılında Merhum Cinuçen Tanrıkorur'un
oluşturduğu Selçuk Üniversitesi Korosu'na devam eden Ali
Erol bu büyük mûsikî ustası ile de birlikte olma şansına
sahip oldu.

Ali Erol, who participated as a neyzen in the Chorus
of Selçuk University organized by the deceased oud player
and composer Cinuçen Tanrıkorur, had the chance to play
together with this great Master of Turkish Music.
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1980’li yıllardan itibaren Konya Mûsikî Derneği
üyesi olarak aralıksız dernek faaliyetlerine katılarak,
repertuarının gelişmesine sebep olan sanatçı, Dernek'te
halen Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarına devam
etmektedir.
1993- 1997 yıllarında beş yıl Kültür Bakanlığı Konya
Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda misafir sanatçı kadrosu ile
ses sanatçısı olarak çalışmalara katılmış olup yurt içinde
pek çok konserlere iştirak etmiştir.
Sanatçı, Hollanda, Belçika, Tunus, Bosna-Hersek,
Makedonya ve Kosova gibi ülkelerde konser ve sema
programlarına katılmıştır.

As of 1980’s, the artist has participated regularly in
the activities of Konya Turkish Music Association as a
member and improved his repertoire. Erol is continuing his
activities in the Association as Vice President.
Ali Erol, who served for the Ministry of Culture
Konya Turkish Sufi Music Ensemble as a guest vocal artist
between 1993 and 1997, has also performed in numerous
concerts held in Turkey.
The artist has participated in concerts and sema
programs held in several countries such as Holland,
Belgium, Tunisia, Bosnia Herzegovina, Macedonia and
Kosovo.
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Halen bir kamu kuruluşunda çalışmakta olan Ali
Erol, evli olup, Feyza, Seda ve Fatma Büşra adında üç
çocuk babasıdır.
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Filiz YALÇINKAYA

Ali Erol, who is still working in a public institution, is
married with three children whose names are Feyza, Seda
and Fatma Büşra.
Turkish to English translation by Filiz YALÇINKAYA.

