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NEYZEN RECEP YAPAREL
1957 yılında Bursa’da doğdu.
Ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı.
1977-1981
yılları
arasında
Ortadoğu
Teknik
Üniversitesi’nde Psikoloji dalında lisansını tamamladıktan
sonra, yüksek lisans derecesini 1981-1984 yılları arasında,
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Doktora
çalışmalarını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din
Psikolojisi dalında sürdürürken kazandığı Fulbright bursu ile
1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde konusu ile ilgili
araştırmalarda bulundu.

He was born in 1957, in Bursa.
He went to secondary and high school in Bursa.
Between 1977 and 1981, he studied psychology at METU
and received his master’s degree from Hacettepe
University, Department of Psychology between 1981 and
1984. During his doctoral studies at Ankara University,
Divinity School, Psychology of Religion Department, he
earned Fulbright scholarship and in 1984, he went to USA
in order to make research on his subject.
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1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı.

In 1985, Yaparel was appointed as a research
assistant to Dokuz Eylül University, Divinity School.

Müziğe
olan
ilgisi
lise
yıllarında
Erdinç
ÇELİKKOL’un yönettiği Bursa Mûsikî Cemiyeti’nde başladı.
İki yıl süre ile korist olarak çalışmalarına katıldığı bu
cemiyette Neyzen Selahattin DACI sayesinde Ney ile
tanıştı.

His special interest in music began during high
school years in Bursa Turkish Music Ensemble conducted
by Erdinç ÇELİKKOL. He performed as a chorist here for
two years and thanks to Neyzen Selahattin DACI he met
the Ney.

Üniversite yıllarında müzik bilgisini, katıldığı
üniversite korolarında geliştirmeye çalışırken bu arada ney
üflemeye de devam ederek tavrını geliştirdi. Neye ilgi
duyanlarla bilgisini paylaşmaktan büyük bir zevk almakta ve
çalışmalarını sürdürmektedir.

During his college years, he tried to enhance his
knowledge of music by participating in university choruses
and also continued playing the Ney and by this way he
improved his manner. He takes great pleasure sharing his
knowledge and experience with people who are interested
in Ney and continues his musical activities.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı’nda profesör olarak görev
yapmakta olan Recep YAPAREL evli ve iki erkek bir kız
evlat babasıdır.

Recep YAPAREL, who is still continuing to work as
a Professor at Dokuz Eylül University, Divinity School,
Psychology of Religion Department, is married and has two
sons and a daughter.

recep.yaparel@deu.edu.tr

