
  
 

NEYZEN İSMAİL ACAR 
 

1986 yılında Konya'da dünyaya geldi. 
 
  
İlk orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladı. Halen

açık öğretimde olup tahsiline devam etmektedir. Aynı
zamanda inşaat planlama proje müteahhitlik ve malzeme
satışı olan kendi şirketinde üst düzey yöneticidir. 

 
  
  
Küçük yaşından itibaren mûsikîye ilgisi vardı. 2000

yılına kadar süre gelen özleminin aynı yıl içerisinde vuslatla
vuku bulmasını sağlayacak dostlar ile tanıştı. 

  
  
2000 yılında halkla ilişkiler uzmanı Ali Tahir

Şener'den Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve ney eğitimi almaya
başladı. 2001 yılında üflemeye ara verip Neyzen Ali
Polatdemir’den ve Neyzen Ömer Bildik’ten faydalanarak
tasavvufa yönelik neyzenliğin manevi inceliklerinden
başlamaya karar verdi. 2002 yılında ömrünü ve gönlünü
eline alarak nefes nefes tüketmeye yeniden başladı. 

  
  
Halen 2005 yılında tanıştığı Ali Osman Alaca'dan

ders almakta ve meşk etmektedir. 

He was born in 1986 in Konya. 
  
He went to primary and secondary school in Konya.

He is still continuing his education by way of distance
education. At the same time he has been the executive
manager of his own company that provides services for
construction business, planning, construction projects and
equipment sales. 

  
He had a special interest in Turkish Music since his

childhood. This passion which continued until 2000 was
satisfied the same year when the artist met people who
would put an end to this longing and enable him realize his
dream. 

  
In 2000 he began to take ney and Turkish Sufi

Music lessons from Ali Tahir Şener who was a public
relations specialist at the same time. In 2001 he stopped
playing ney for a while. Acar decided to begin learning the
spiritual details of being a neyzen having its roots in Sufism
and benefited from the experience of Neyzen Ali Polatdemir
and Neyzen Ömer Bildik. In 2002 he restarted playing ney
devoting his life and his heart to the love of ney. 

  
He is still playing the ney and taking lessons from

Ali Osman Alaca whom he met in 2005. 
 

ismailacar42@hotmail.com  
 

  
  
  

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