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NEYZEN ALİ OSMAN ALACA 
 

1981 yılında Konya'da dünyaya geldi. 
  
İlk, orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı. Halen

açık öğretim Kamu Yönetimi bölümünde tahsiline devam
etmektedir. 

   
Küçük yaşından itibaren mûsikîye ilgisi vardı, bu

ilgisini neyzen ve semazen olan babasından ilk mûsikî
derslerini alarak gidermeye çalıştı. 

  
  
1993 yılında Üstat Hafız Ahmet KİRTİŞ Hoca'dan

Türk tasavvuf mûsikîsi eğitimi almaya başladı, aynı
zamanda neyzen olan Ahmet KİRTİŞ Hoca'nın isteği ile
1999 yılında tasavvuf mûsikîsi eğitimi yanında ney
eğitimlerine başladı. Aynı yıllarda Afyon Devlet
Konservatuarı Şan eğitmeni Burhan KUL Bey'den Türk
Sanat Mûsikîsi repertuar dersleri aldı, Batı müziği alanında
usta olan Konya Belediyesi Bando ve Mehter Takımları Şefi
Cafer ÖZDEMİR Bey'den batı müziği ve solfej eğitimleri
aldı, 

He was born in Konya, in 1981. 
  
He went to primary, secondary and high school in

Konya. He is continuing his university education in A.Ö.F.
Department of Public Administration. 

  
He had a special interest in Turkish Music since his

childhood and tried to satisfy this passion taking his first
music lessons from his father, who is both a neyzen and a
whirling dervish. 

  
In 1993, he began to take Turkish Sufi Music

lessons from Master Hafiz Ahmet KİRTİŞ Hoca and at the
instance of KİRTİŞ, a neyzen at the same time, he started
to take ney lessons in addition to Sufi Music lessons in
1999. During the same years, he took Turkish Art Music
repertoire lessons from Burhan KUL who is a singing
master in Afyon State Conservatory. Alaca also took
Western Music and solfege lessons from Cafer ÖZDEMİR,
a master in the field of Western Music and the leader of
Brass Band and Janissary Band in Konya Municipality. 

 

 
Şu an halen kendisini çok etkileyen Ney Üstadı

Ömer ERDOĞDULAR Bey'den ve Neyzen Mehmet BİLDİK
Hoca Efendi'den ney meşklerine devam etmektedir. 

He has still been continuing to take ney lessons
from Ömer ERDOĞDULAR, the Ney Master by whom he
was influenced to a great extent, and Neyzen Mehmet
BİLDİK Hoca Effendi. 

 
 

http://www.neyzen.com/
http://www.neyzen.com/
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Avrupa'da Katıldığı Konserler: 
Avusturya: Wasburn. 
Almanya: Waiblingen,Münih,Stutgart,Frankfurt. 
Hollanda:Roterdam. 
KKTC:Girne. 
  
Ve yurt içinde birçok ilimizde Türk Tasavvuf

mûsikîsi ve Semâ törenlerine ney icracısı olarak katılmıştır. 
 
Halen özel bir grup olan KONYA MEVLANA SEMÂ

GRUBU'unda ney icracısı olarak çalışmaktadır. 

The concerts he participated in Europe: 
Austria: Wasburn. 
Germany: Waiblingen, Munich, Stuttgart, Frankfurt.
Holland: Rotterdam. 
TRNC: Kyrenia. 
Also, he performed as neyzen in Turkish Sufi Music

concerts and Sema ceremonies (whirling ceremony) in
numerous provinces of Turkey. 

 
Ali Osman ALACA has still been performing in a

private group, Konya Mevlana Sema Group as neyzen. 
 

 
 

Özel bir televizyon olan KONTV'de haftalık
yayınlanan bir Türk Tasavvuf Mûsikîsi programında ney
icracısı olarak görev almaktadır. 

He has also been participating as neyzen in a TV
program on Turkish Sufi Music aired weekly on a private TV
channel, KONTV. 

 
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Filiz YALÇINKAYA Turkish to English translation by Filiz YALÇINKAYA.
  

a_osmanalaca@mynet.com  
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