
  
 

NEYZEN AHMET YARLIGAŞ 
  
1967 yılında Kütahya' da doğdu. 
  
İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı. 
  
1988 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 
  
Türk mûsikîsi ve neyle tanışması lise yıllarında

gerçekleşti. Kılıçarslan Lisesi Okul Korosu'nda, kanun çalan
Yavuz AKALIN'ın o gün Ney üflemesi ile ney sesinden çok
etkilendi ve hayatındaki birçok olayın dönüm noktası oldu. 

  
  
Neyle beraberliğine sebep olan, 1982 yılındaki bu

garip tesadüf, Neyzen Yavuz AKALIN'dan ney dersleri
alarak Neyzenliğe ilk adımını atmasına sebep oldu. 

  
Daha sonra belli seviyelere ulaşan ney uğraşısı,

Neyzen Şemseddin GÜVEY, Merhum Neyzen Sabri
CANTÜRK, Neyzen Doğan KARAAĞAOĞLU, Kılıçarslan
Lisesi müzik öğretmeni İbrahim Selman COŞKUN
sayesinde biraz daha mesafe kat etti. 

  
1987 yılında Neyzen Vehbi DÜRRÜOĞLU'nun

desteği ile Deniz Harp Okulu bünyesinde bir koro kurarak
çalışmalarına devam etti. 

  
1988 yılında Harp okulundan Mezun olduktan sonra

Gölcük'te Mehmet KOCAMAN'dan nazariyat dersleri aldı. 
  
 
Görev yerleri olan Gölcük, Karamürsel, Marmaris'te

ve şu anda da Kıbrıs'ta amatör korolarda ney üfleyerek
çalışmalarını sürdürmektedir. 

  
1991 yılında aynı koroda keman çalan Yasemin

Hanım'la evlenen Ahmet YARLIGAŞ, halen Deniz
Kuvvetleri'nde görev yapmakta ve 1993 doğumlu şu anda 
Keman öğrenen Nisa adında bir kız çocuğu babasıdır. 

Born in 1967 in Kütahya. 
  
Went to primary and secondary school in Kütahya. 
  
In 1988 he graduated from Naval Academy. 
  
He met Turkish Music and ney durin his high school

years. He was very impressed by the sound of the ney
when Yavuz Akalın, who played the kanun in Kılıçarslan
High School Chorus, played the ney that day, and this was
a turning point of many other things in his life. 

  
This strange coincidence in 1982 which bound him

to ney, led him to take the first step to become a neyzen
taking ney lessons from Neyzen Yavuz AKALIN. 

  
He improved his skills more and covered a distance

thanks to Neyzen Şemseddin GÜVEY, Deceased Neyzen
Sabri CANTÜRK, Neyzen Doğan KARAAĞAOĞLU, İbrahim
Selman COŞKUN, the music teacher of Kılıçarslan High
School. 

  
With the support of Neyzen Vehbi DÜRRÜOĞLU he

continued his endeavor by founding a chorus within the
body of the Naval Academy in 1987. 

  
After his graduation from the Naval Academy in

1988, he took music theory lessons from Mehmet
KOCAMAN in Gölcük. 

  
He continues to play the ney in amateur choruses in

Gölcük, Karamürsel, Marmaris and currently in Cyprus. 
  
Married with the violinist of the same chorus Mrs.

Yasemin in 1991, Ahmet YARLIGAŞ still works in the Naval
Academy, and he has a daughter named Nisa who was
born in 1993 and who learns to play the violin at the
moment. 

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

 
yarligas@hotmail.com  
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