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ACME: Sayın hocam, Türk Halk Müziği ileACME: Sayın hocam, Türk Halk Müziği ile

tanışmanız ve müzik konusunda aldığınıztanışmanız ve müzik konusunda aldığınız

eğitimlerden bahseder misiniz?eğitimlerden bahseder misiniz?

Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ: İlkokul yıllarında Saf -
ranbolu’da Ankara Radyosu’nun Türk Halk Mü -
ziği yayınlarını dinleyip, öğrendiğim türküleri
kendi kendime söyleyerek bu alandaki sevgim
oluşmaya başladı. İlkokuldan sonra İstanbul’da
sürdürdüğüm okul yıllarında halk müziğine il-
gim gittikçe artamaya başlayınca babamdan ba-

Doç.Dr. Zeki BÜYÜKYILDIZ

Serbest Göz Hekimi

na bir saz almasını istedim.
Klasik Türk Müziği seven ve
çok güzel şarkı söyleyen ba-
bam benim halk müziği ilgimi
destekledi ve saz çalmayı
kendi kendime öğrenmemin
doğru olmayacağını, hoca
araş tırmamız gerektiğini söy-
ledi. Böy le ce o yıllarda Be -
şiktaş’ta yer alan Şemsi Yastı -
man Sazevi’nde ders veren
İstanbul Rad yo su bağlama sa-
natçısı Orhan Dağlı’dan 15
yaşında bağlama dersleri al-
maya başladım. Bu derslerim
4,5 yıl sürdü. Hocamdan, en
basitinden en zoruna doğru
ülkemizin her yöresinin ayrı
ayrı özelliği olan mızrap vu-
ruş şekillerini ve yöre tavırla-
rını bir program dahilinde öğ-
renmeye çalıştım. Tabii yal-
nızca bağlama dersleri ile ye-
tinmedim. Ak sa ray Musiki
Ce miyeti’ne girerek Erhan
Kut  sal’dan kısa bir süre reper-
tuvar dersleri aldım. Bu cemi-
yet faaliyetlerini durdurunca
Safranbolu’dan adını iyi bildi-
ğimiz hemşehrimiz rahmetli
Sadi Yaver Ataman’ı ara dım
ve Türk Folklor Ku ru mu’nda
ders verdiğini öğrenince bu
kuruma kaydoldum ve Ata -
man hocamdan grup ha linde
repertuar ve solfej dersleri al-
dık. Buraya devam ettiğim yıl-
lar içinde birkaç da konser
verdik. Bu konserlerden biri o
zamanki Yeni Ko me di Tiyat -
rosu’nda İstanbul Be lediye
Kon servatuarı Halk Müziği

İcra Heyeti ile birlikte karma
olarak verdiğimiz ve Sadi
Yaver Ataman’ın yönettiği
konserdi. Bu konser çok ilgi
görmüştü. 

Folklor Kurumu’ndan Sadi
ho ca ayrılınca yerine gelen
İstanbul Radyosu sanatçısı
rahmetli Ömer Şan dersleri-
mize girdi, kısa bir süre de
Yücel Paşmakçı’dan solfej
dersleri gördük. Bu sıralarda
bağlama derslerim de devam
ediyordu. Daha sonra İstan -
bul Belediye Konserva tu va rı ’ -
na girdim. Bir yıl devam ettik-
ten sonra 1975 yılında o yıl
yeni kurulan İTÜ Türk Mu si -
ki si Dev let Konserva tu va -
rı’nın sı na  vını kazanarak bu
konservatuara geçtim. Öğre-
tim döneminin sonuna doğru
tüm derslere devam zorunlu-
luğu getirilince o yıl İstanbul
Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi
olduğumdan tıbbiyeyi tercih
ederek konservatuarı bırak-
mak zorunda kaldım. Fakat
müzik çalışmalarını durdur-
madım, Orhan Dağlı, Adnan
Ataman ve Tuncer İnan’dan
solfej, repertuvar ve ileri bağ-
lama dersleri almaya devam
ettim.

ACME: İstanbul Kültür ÜniACME: İstanbul Kültür Üni--
versitesi Sanat Tasarım Fa versitesi Sanat Tasarım Fa --
kül tesi’nde Halk Müziği vekül tesi’nde Halk Müziği ve
Müzik Tarihi dersleri verdiMüzik Tarihi dersleri verdi --
niz. Eğitimlerinizden ve eği niz. Eğitimlerinizden ve eği --
 timcilik yönünüzden bah se  timcilik yönünüzden bah se --
der misiniz?der misiniz?

“Halk müziği esas olarak anonim“Halk müziği esas olarak anonim--

dir, bizler halkın ulusal benliğinedir, bizler halkın ulusal benliğine

yerleşmiş melodi yapısı içeren deryerleşmiş melodi yapısı içeren der--

lenmiş halk ezgilerini seslendirmeklenmiş halk ezgilerini seslendirmek--

teyiz” diyor sanat tutkunu Doç.Dr.teyiz” diyor sanat tutkunu Doç.Dr.

Zeki Büyükyıldız ve en az bir meslekZeki Büyükyıldız ve en az bir meslek

kadar ilgilendiği Halk Müziği üzerikadar ilgilendiği Halk Müziği üzeri --

ne sorularımızı yanıtlıyor...ne sorularımızı yanıtlıyor...
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Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ: İs -
tan bul Üniversitesi Soysal
Bilimler Enstitüsü’nde Radyo-
TV-Sinema doktorası yaptım.
Tez konusunu ise Türk Halk
Müziği alanında seçmiştim.
Doktoradan sonra Kültür Üni-
versitesi’nde İstanbul Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi’nden
tanıdığım hocalarımla temasa
geçerek YÖK’ten onaylı halk
müziği dersleri vermeye baş-
ladım. Bir üniversitede kon-
servatuar dışında ilk kez halk
müziği dersinin açılması be-
nim yıllar süren hayalimdi.
Bu dersin yanı sıra Müzik
Tarihi dersi de verdim. Halk
müziği dersinde öğrencilere
halk müziği teorisi yanında
dizüstü bilgisayarımdan ve
bizzat çalıp söyleyerek halk
müziğinin çeşitli örneklerini
sunmaya çalıştım. Öğrenciler-
den istediğim en önemli şey
ise herkesin kendi yöresinden
veya istediği bir yöreden mut-
laka bir türküyü baştan sona
söyleyebilmeleriydi. Her insa-
nın ulusal bilinçle kendi ülke-
sinin en az bir türküsünü ez-
bere bilmesi gerektiğini düşü-
nüyorum, sesinin güzel olma-
sı veya müzisyen gibi söyle-
mesi tabii ki şart değil.

ACME: “Türk Halk Müziği -ACME: “Türk Halk Müziği -
Ulusal Türk Müziği” isimliUlusal Türk Müziği” isimli
ikinci baskısı da yayımlananikinci baskısı da yayımlanan
bir kitabınız bulunuyor.bir kitabınız bulunuyor.
Kitabınızdan biraz bah  sederKitabınızdan biraz bah  seder
misiniz?misiniz?

D o ç . D r . B Ü Y Ü K Y I L D I Z :D o ç . D r . B Ü Y Ü K Y I L D I Z :
Halk müziği alanındaki biri-
kimlerimi kitap haline getir-
meyi hep düşünmüştüm. Ay -

rı ca halk müziği alanında tam
anlamıyla ders kitabı sayılabi-
lecek bir kitaba da kanaatim-
ce çok ihtiyaç vardı. Bu kitabı
üniversite düzeyinde sanat fa-
kültelerine ve konservatuarla-
ra ders kitabı görevi görebile-
cek şekilde planladım. 2009
yılında yayımlanan ve notala-
rın hiç yer almadığı, tamamen
halk müziği teorisini içeren
bir kitaptır. Umarım bu konu-
ya ilgi duyan herkese yararlı
olur. 

Kitabın ilk bölümü “kültür”
konusuna ayrıldı. Genel ola-
rak kültür kavramı, müzik kül-
türü, bazı filozofların müzik
hakkındaki fikirleri, kültürün
üretimi, yeniden-üretimi ve
yayma araçları ele alındı ve
halk müziğinin kültürün yeni-
den-üretimindeki ve taşınma-
sındaki işlevi irdelendi. 

Kitabın ikinci bölümünde
“Türk Halk Müziği” yani
Ulusal Türk Müziği ele alındı.
Bir bilim dalı olarak folklor,
müzik kavramı, halk kavramı,
halk müziği ve türkü kavramı
incelendi. Ayrıca dünyadaki

ve Türkiye’deki halk müziği araştırmaları ve ta-
rihçesi de kitapta yer aldı. Diğer yandan halk
mü ziğinin çeşitli sınıflandırmaları, anonim halk
müziği ve âşık müziği kavramları detaylarıyla in-
celenmeye çalışıldı. Halk müziğimizin sınıflan-
dırılmasına yeni bir bakış açısı getirilmeye çalı-
şıldı. Kitabın son konusu olarak da “Türk Halk
Müziği’nde Ölçüler ya da Usuller” yer aldı. Ki -
tapta yeri geldikçe halk müziğine katkısı olmuş
önemli sanatçılardan bazılarının resimlerine ve
renkli halk sazları fotoğrafına da yer verildi.

ACME: 1975 yılında İstanbul ÜniversitesiACME: 1975 yılında İstanbul Üniversitesi
Türk Halk Müziği Topluluğu’nu kurarak buTürk Halk Müziği Topluluğu’nu kurarak bu--
rada pek çok öğrenciye bağlama dersi verdirada pek çok öğrenciye bağlama dersi verdi --
niz. Topluluktan ve çalışmalarından bahseniz. Topluluktan ve çalışmalarından bahse--
der misiniz?der misiniz?

Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ: Önce 1974 yılında İs -
tan bul Tıp Fakültesi’nde bir halk müziği öğrenci
topluluğu kurdum ve çalıştırdım. Bu toplulukla o
zamanki Spor ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştiril-
miş olan 14 Mart 1975 Tıp bayramında bir prog -
 ram yaptık. Topluluğun yalnızca Tıp Fa kül te si’ni
değil de, tüm üniversiteyi kapsaması düşüncesiy-
le rektörle çok sayıda görüşme yaparak resmi
olarak İ.Ü. Türk Halk Müziği Toplu luğu’ nu kur-
dum ve kendi bağlama hocam Orhan Dağlı ko-
royu çalıştırmak üzere atandı. Orhan hocam top-
luluğa 10 yıl boyunca solfej ve repertuvar ders-
leri ve bir süre de bağlama dersi verdi. Daha son-
ra bağlama ve folklor nazariyatı derslerini ben
verdim. Ders alarak yetişmiş olan bazı arkadaşla-
rımız da yeni öğrenenlere bağlama derslerinde
yardımcı oldular. Hemen bütün kon serlerde saz
ekibinin başında bizzat yer aldım.

Orhan Dağlı’dan sonra Adnan Ataman koro şef-
liğine geldi. Tuncer İnan da bir süre bağlama
dersleri verdi. 20 yıl idari başkanlığını sürdürdü-
ğüm bu toplulukta son 4 yıl da koro şefliğini biz-
zat kendim üstlendim.

Bu toplulukta 20 yıl içinde binlerce öğrenci ders
gördü. Mezun olan öğrenciler istedikleri sürece
topluluğa devam ettiler ve böylece güçlü bir
topluluk oluşturduk. Çok sayıda konserler ver-
dik, üniversitelerarası yarışmalara girdik, İngil te -
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re’de bir müzik festivaline katıldık. Ayrıca,
TRT’de radyo ve televizyon programları yaptık.

ACME: İstanbul Üniversitesi İs tan bul TıpACME: İstanbul Üniversitesi İs tan bul Tıp
Fakültesi Göz Has ta lık ları Ana BilimFakültesi Göz Has ta lık ları Ana Bilim
Dalı’nda eğitiminiz devam ederken, aynıDalı’nda eğitiminiz devam ederken, aynı
üniversitede Basın-Yayın Yük sekoku lu’na daüniversitede Basın-Yayın Yük sekoku lu’na da
girdiniz. Sizi gazetecilik eğitimi almaya yöngirdiniz. Sizi gazetecilik eğitimi almaya yön--
lendiren şey ne oldu?lendiren şey ne oldu?

Doç.Dr. Zeki BÜYÜKYILDIZ:Doç.Dr. Zeki BÜYÜKYILDIZ: Bu soru bana
hep soruluyor. Evet, gazeteciliği seviyordum,
tıbbiyeyi kazanamasaydım gazeteciliğe gitmeyi
düşünmüştüm. Ancak asıl neden, kur muş oldu-
ğum üniversite halk müziği topluluğu. Bu toplu-
luğun bir tüzüğü vardı ve buna göre yönetiliyor-
du. Ben ise göz hastalıkları ihtisasımı bitirmek
üzereydim ve tüzüğe göre başkanlığı bırakmam
gerekiyordu. Oysa kurduğum topluluk benim
için halk müziği ve kültürü açısından çok önem-
liydi ve ben buradaki görevimi sürdürmek isti-
yordum. 1979 yılında tekrar üniversite sınavına
girerek göz ihtisasım bitmeden İ.Ü. Basın-Yayın
Yüksek Okulu (şimdiki İletişim Fakültesi)
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bö lü mü’ne başla-

dım. Burada gördüğümüz
dersler çok ilgimi çekti ve ge-
nel kültür açısından bana bü-
yük katkısı oldu. Bir yandan
doktorluğumu sürdürürken,
okulun derslerini de ihmal et-
medim ve 4 yıl sonra 1983 yı-
lında buradan mezun oldum.
Birçok kez niyetlenmekle bir-
likte aktif bir gazetecilik yap-
ma fırsatım doktorluktaki yo-
ğun çalışmalardan dolayı ol-
madı. Bu okuldan mezun ol-
duğum yıl Haseki Has ta ne si
Göz Kliniği Başasistanlığı’na
atanmıştım.

ACME: 90’lı yıllarda TRT’ ACME: 90’lı yıllarda TRT’ --
nin davetiyle radyo progranin davetiyle radyo progra--
mı sundunuz. Bu deneyimmı sundunuz. Bu deneyim--
lerinizi biraz anlatır mısılerinizi biraz anlatır mısı --
nız?  nız?  

D o ç . D r . B Ü Y Ü K Y I L D I Z :D o ç . D r . B Ü Y Ü K Y I L D I Z :
TRT 1990 yı lında, halk müzi-
ği alanındaki çalışmalarımı
programlara aktarmamı istedi
ve bana prodüktörlük önerisi
yaptı. 6 ay sürdürdüğüm ve
“Halk Müziği Pınarlarımız”
adını verdiğim açıklamalı 13
halk müziği programı hazırla-
dım. Bu programlarda halk
müziği dağarımıza çok sayıda
eserler kazandırmış olan Hi -
sar lı Ahmet, Tamburacı Os -
man Pehlivan, Ahmet Gazi
Ayhan gibi halk müziğimizin
değerli eski kaynak kişilerini,
kültürümüze katkılarını anlat-
tım. Kazan dır dıkları eserleri
kendi ses ve sazlarından sun-
duğum gibi, günümüz sanat-
çılarının icralarıyla da suna-
rak din leyiciye müzik kültürü-
müzün taşınmasını sağlamaya
çalıştım. Bu programlar TRT

İstanbul Radyosu’nda yayın-
landıktan sonra bandları
ço ğal    tılarak Türkiye’deki di-
ğer 8 ilin TRT radyolarından
da çeşitli defalar yayınlandı. 

Bindokuzyüzdoksanbeş yılın-
da da bir özel radyodan pro-
düktörlük teklifi aldım. “Tür -
kü Dostları” adını ver diğim
bir saatlik 33 açıklamalı halk
müziği programı hazırlayıp
bizzat sundum. O yıllarda
özel radyolarda bu tür prog-
ramlar henüz pek yoktu.
Türkü Dostları tabiri benim
programımdan sonra halk
müzikçiler arasında yaygın
bir şekilde kullanılmaya baş-
landı. Bu programların bana
maddi bir getirisi yoktu ancak
manevi yanına paha biçile-
mezdi.

ACME: Radyonun yanındaACME: Radyonun yanında
çeşitli yerlerde konserlerçeşitli yerlerde konserler
verdiniz. Kon serleriniz hakverdiniz. Kon serleriniz hak--
kında bilgi verir misiniz?kında bilgi verir misiniz?

Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ: Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ: Be -
nim kon serlerim daha çok ça-
lıştığım ve çalıştırdığım koro-
larla oldu. Solo tür kü icralarım
ise genellikle radyo ve televiz-
yonlarda yer aldı. TRT uzun
yıl lar içinde birçok programın-
da beni ve halk müziği alanın-
daki çalışmalarımı ele aldı. Bu
tanıtımlar sırasında TRT’de
bir çok eser icra ettim. Ancak
2006 yılında Atatürk Kül tür
Merkezi’nde Sadi Ya ver Ata -
man hocamın anısına düzen-
lediğimiz şölende değerli halk
müziği sanatçılarımıza ek ola-
rak ben de bir Kayseri türküsü
çalıp söyledim. 



SANATA GÖNÜL VERENLER

Nisan 2011 65Actual Medicine

ACME: Uzun yıllardır unuACME: Uzun yıllardır unu--
tulmayan eserlere sesiniztulmayan eserlere sesiniz
ve sazınızla hayat verdiniz.ve sazınızla hayat verdiniz.
Söz yazıp, beste yazmayıSöz yazıp, beste yazmayı
hiç düşündünüz mü?hiç düşündünüz mü?

Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:
Söz yazarlığı yönüm ne yazık
ki pek yok. Ama birçok ens-
trümantal müzik denemele-
rim oldu ancak bunları pratik
hayata geçirmedim. Çünkü,
halk müziği esas olarak ano-
nimdir, bizler halkın ulusal
benliğine yerleşmiş melodi
yapısı içeren derlenmiş halk
ezgilerini seslendirmekteyiz
ve beste yapılırsa bunlar halk
müziği sayılmaz. Ben ise bes-
te müziği yerine ömrümün
önemli bir kısmını tıp mesle-
ğimin yanında Türk Halk Mü -
ziği’ne verdim.

ACME: Tıp eğitimleriniz ileACME: Tıp eğitimleriniz ile
birlikte sanat alanında dabirlikte sanat alanında da
pek çok eğitim aldınız. Al pek çok eğitim aldınız. Al --
dığınız bu eğitimler ve mesdığınız bu eğitimler ve mes--
leğiniz arasında nasıl birleğiniz arasında nasıl bir
bağ lantı kuruyorsunuz?bağ lantı kuruyorsunuz?

Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:
Bağ  lama derslerine başladı-
ğım yıllarda rahmetli dedem
bağlamayla uğraşmamın be-

nim derslerimi aksatacağını
düşünüyordu ancak babam
da ha ileri görüşlüydü ve bana
destek oldu. Ben yıllarca ders-
ten yorulunca müzik çalıştım,
müzikten yoruldukça ders ça-
lıştım, böylece biri diğerinin
yorgunluğunu alıyordu ve
derslerimi hiç aksatmadım.
Daha sonraki yıllarda da tıp
mesleğini icra ederken başka
bir okul ve Radyo-TV-Sinema
doktora eğitimi beni hiç zor-
lamadı. Fakat çoğu zaman ge-
celerden feragat etmek zorun-
da kaldım, ayrıca eğlenceye
de pek zamanım kalmıyordu
ancak şükür ki, bir bakıma da
müzik eğitimi aynı zamanda
bir eğlence aracıydı. 

Diğer yandan, bağlama çal-
mamın benim cerrahi beceri-
me katkısı olduğunu düşünü-
yorum, göz doktorluğu mes-
leğimi de çok severek icra et-
tim ve ediyorum.

ACME: Sanatsal faaliyetleriACME: Sanatsal faaliyetleri --
nizde meslektaşlarınızdannizde meslektaşlarınızdan
nasıl tepkiler alıyorsunuz?nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ: Sa -
nat sal faaliyetlerimi ben pro-
fesyonel alandan çok amatör-
ce ya da yarı profesyonel şe-
kilde sürdürdüm. Ama halk
müziği camiasında oldukça
geniş bir kesim beni ve çalış-
malarımı bilir ve ben halk
mü ziği sanatçılarının yanında
kendimi çok mutlu hissediyo-
rum ve onları çok seviyorum.

Tabip meslektaşlarım açısın-
dan bakıldığında ise, yakın
çev rem dışında doktorların
büyük çoğunluğu benim mü-

zik çalışmalarımı pek bilmez. 35 yıllık tıp mes-
leğim süresinde oftalmoloji kongrelerinin büyük
çoğunluğuna katıldım, 2009 yılında An tal ya’da
gerçekleştirilen Oftalmoloji Kongresi’nde ilk kez
sanatçı meslektaşlarımıza da ayrı bir yer verildi
ve ben orada bir konser verdiğimde mes -
lektaşlarımın büyük çoğunluğu benim bu yönü-
mün olduğuna şaşırmışlardı. 

ACME: Yakın zamanda konser ya da radyodaACME: Yakın zamanda konser ya da radyoda
program yapmayı düşünüyor musunuz?program yapmayı düşünüyor musunuz?

Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ: Şu anda bir konser
programım yok. Yıllar önce TRT’ye TV programı
teklifi ver miş tim ama bütçe ayrılamadığı için
gerçekleştirilemedi. Bununla birlikte, halk müzi-
ği alanında ikinci kitabımı hazırlamak istiyorum.
Materyalleri hazır ama düzenlemem gerekiyor.
Umarım bir yıl içinde yayımlama fırsatı bulu-
rum.

ACME: Bizim aracılığımız ile hekimlerimizeACME: Bizim aracılığımız ile hekimlerimize
iletmek istedikleriniz nelerdir?iletmek istedikleriniz nelerdir?

Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ:Doç.Dr. BÜYÜKYILDIZ: Ben değerli meslek-
taşlarıma doktorluk konusunda bir şey söyleme
yetkisini kendimde görmüyorum. Hekimlik de
zaten bir sanattır. Ancak bilindiği gibi birçok
meslektaşımız tıp mesleği ile yetinmeyerek çe-
şitli sanat ve spor dallarında uğraş veriyorlar ve
bu alanlarda çok da önemli şahsiyetlerin yetişti-
ğini görüyoruz. Benim tüm meslektaşlarıma
öne rebileceğim şey, mutlaka tıp dışı herhangi
bir alanda bir hobi edinilerek mesleğimizin ge-
tirdiği ağır yükün altında manevi yıpranmamızın
geciktirilmeye çalışılması olacaktır. 


