TÜRK HALK B‹L‹M‹N‹N SEÇK‹N B‹L‹M ‹NSANI
PROF. DR. UMAY GÜNAY ‹LE SÖYLEﬁ‹
An Interview with Prof. Dr. Umay Günay: An Honorable Scholar
of Turkish Folklore Studies
Une interview avec Prof. Dr. Umay Günay savant émérite des arts et
taditions populaires

Doç. Dr. Nebi ÖZDEM‹R*
N.Ö. - Sn. Hocam, akademik hayata baﬂlama neden ve ﬂartlar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Umay GÜNAY - 1968 Y›l›nda A.Ü. Dil ve Tarih- Co¤rafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Dil
‹htisas k›sm›ndan mezun olduktan sonra, Erzurum Erkek Lisesi’nde edebiyat
ö¤retmeni olarak k›sa süreli görev ald›¤›m dönemde, benim e¤itim ve ö¤retim
anlay›ﬂ›mla Bakanl›¤›n kabulleri birbirinden çok farkl› oldu¤unu gördüm. Bu
tarihlerde Atatürk Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Türk Halk Edebiyat› ve Yeni Türk Edebiyat› alanlar›nda
asistanl›k s›nav› açm›ﬂt›. Bir edebiyat
ö¤retmeni olarak Ortaö¤retimdeki sistemi ve zihniyeti de¤iﬂtirmem mümkün
olamayaca¤› için akademik çal›ﬂma yapmay› tercih ettim. Mezuniyet ihtisas›m
dil olmakla beraber, Türk Halk Edebiyat›’na da alaka duymaktayd›m. S›nav› kazand›m ve ayn› y›l Eylül ay›nda Türk
Halk Edebiyat› asistan› olarak göreve
baﬂlad›m.
N.Ö. - Sn. Hocam, Erzurum Ekolü’nün Türk halkbilimi araﬂt›rmalar› bak›m›ndan önemini ve katk›lar›n› de¤erlendirir misiniz?
Prof. Dr. Umay GÜNAY - Erzurum Atatürk Üniversitesi, Büyük Atatürk’ün arzuzu do¤rultusunda bölgesel
kalk›nmaya katk›da bulunmak ve ülke-

mizin do¤usuna da bilimsel hayat›n katk›lar›n› sunmak üzere1958 y›l›nda kurulmuﬂ de¤erli bilim yuvas›d›r. Atatürk
Üniversitesi, yaln›z Türk Halk Edebiyat› alan›nda de¤il, bütün alanlarda yetiﬂtirdi¤i de¤erli bilim adamlar› ile kendisinden sonra kurulan bütün yeni üniversiteleri ve eski üniversitelerin eksik kadrolar›n› tamamlamakta fevkalade etkili
olmuﬂtur. Kendi alan›m›za dönecek olursak, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi’nin ve Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü’nün Kurucu Dekan› ve Bölüm
Baﬂkan›, de¤erli hocam›z, rahmetli Prof.
Dr. Mehmet Kaplan’d›. Rahmetli Kaplan
Hoca’n›n ihtisas› Yeni Türk Edebiyat› olmakla beraber o Türk Edebiyat›’n› bir
bütün olarak kavrayan ve edebiyat›n
kültür birikimi alt yap›s› üzerinde yükseldi¤ini bilen bir büyük hoca ve eksiksiz, kompleksiz büyük bir bilim adam›yd›. Bu sebeble I947 y›l›ndan beri Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümlerinde yer almayan Türk Halk Edebiyat›’n› da kurucusu oldu¤u bölümün programlar›na dahil etmiﬂtir. Ayr›ca, Erzurum’da o y›llarda fevkalade canl› bir biçimde hayatiyetini sürdürmekte olan sözlü kültür ürünlerini derlemek ve kaydetmek üzere de
faaliyete geçmiﬂtir. Bir halk bilgesi ve
halk kültürünün ve özellikle de halk hikayecili¤inin taﬂ›y›c›s› olarak zengin bir
kaynak olan rahmetli Behçet Mahir’i Fa-
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külte’ye müstahdem kadrosuna alm›ﬂt›r.
Böylece, bir önemli kayna¤›n bütün bilgi
birikimi kay›tlara aktar›lm›ﬂt›r. Hoca
Türk Halk Edebiyat› çal›ﬂmalar›n›, derleme, lisans ve lüsansüstü çal›ﬂmalarla
bir bütün halinde programlam›ﬂ ve hayata geçirmiﬂtir. Atatürk Üniversitesi
bünyesinde, Pertev Naili Boratav, ‹lhan
Baﬂgöz ve ﬁükrü Elçin’den sonraki ikinci nesil akademik kadrolar› bizzat doktora tezlerini yöneterek yetiﬂtirmiﬂ ve bu
alandaki fas›lan›n k›sa bir sürede kapanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Benim de içinde
bulunmaktan gurur duydu¤um bu ikinci
nesil döneminin Bat›’daki geliﬂmiﬂ metot
ve kabullerini kendi malzememize uygulayarak, bu bilim dal›na dinamizim getirmiﬂtir. Kürsü, Türk Halk Edebiyat›
Kürsüsü ad› ile kurulmakla birlikte,
ikinci nesil halk edebiyat›n›n halkbiliminin bir kolu oldu¤unu çok çabuk fark etmiﬂ ve folklorun bütün dallar›na gücü
yetti¤ince katk›da bulunarak ileri görüﬂlülü¤ünü göstermiﬂtir. Rahmetli Kaplan
Haca’n›n rahleyi tedrisinde yetiﬂen Bilge
Seyido¤lu, Saim Sakao¤lu, Muhan Bali,
Fikret Türkmen ve benim çal›ﬂmalar›m›z ve akademik hayat›m›z incelendi¤inde her birimizin bu alana gerekli
farkl› ekolleri temsil etti¤imiz görülür.
Bu farkl› yaklaﬂ›m ve üsluplar bilimselli¤in sa¤l›kl› geliﬂerek, çeﬂitlenmesinde
fevkalade önemli ve gerekli bir etken ve
sinerji yaratm›ﬂt›r ki bugün bu alanda
çal›ﬂan genç kadrolar›n say›lar› birkaç
yüzü bulmuﬂtur.
N.Ö. - Sn. Hocam, doktoran›z› neden masal ve neden Elaz›¤ masallar›
üzerine yapt›n›z? Elaz›¤ Masallar› adl›
çal›ﬂman›zda neleri gerçekleﬂtirmeyi
amaçlam›ﬂt›n›z?
Prof. Dr. Umay GÜNAY - Yukar›da da bir nebze bahsetti¤im üzere, Atatürk Üniversitesi bölgesel malzemeye
öncelik vermeyi bilimsel politika olarak
benimsemiﬂti. Folklor ve Halk Edebiyat›
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çal›ﬂmalar›m›zda ça¤daﬂ metod ve araﬂt›rmalar önemli bir yer tutuyordu. Bizde
yap›lan çal›ﬂmalar pek s›n›rl› ve giriﬂ
mahiyetindeydi, ancak dünyada çok yol
al›nm›ﬂt›. O y›llarda, bütün dünyada
yayg›n kabul görmekte olan yap›salc›¤›n
kurucusu ve öncü araﬂt›r›c›s› Rus masal
araﬂt›r›c›s› Viladimir Propp’du. Propp,
Dünyadaki bütün masallar›n benzer bir
plan ve ortak 31 fonksiyondan oluﬂtu¤unu iddia ediyordu. O zamana kadar, masal›n temel yap› malzemesi olarak kabul
edilen motiflerin de¤iﬂkenlik gösterdi¤i
söyleniyor ve de¤iﬂken yap›lar›n sabit
planlar› ﬂekillendiremeyece¤ini savunuluyordu. Propp, çal›ﬂmas›n› 1928 y›l›nda
yay›mlam›ﬂt›. Bat›, ilk çeviriyi 1958’de
yapm›ﬂ ve kendini gecikmiﬂ kabul ediyordu. Çok dikkat çekici ve etkileyici bir
metoddu. Sayfalar dolusu bir masal› sonuçta bir sat›rl›k bir denklem haline getirebiliyor ve insanlar›n zihin yap›lar›n›
ve ruhsal taleplerini özetleyebiliyordunuz. Benden önce mesle¤e baﬂlam›ﬂ olan
sevgili dostum ve de¤erli bilim adam›
Bilge Seyido¤lu, o tarihte doktora çal›ﬂmas›n› Erzurum masallar› üzerine haz›rl›yordu. Ben de bölgenin bir baﬂka vilayetini seçmeyi düﬂündüm. Kars’› arzu
ettim, bugün Türkiye’nin yetiﬂtirdi¤i en
de¤erli Türk dilcilerinden olan Ahmet
Bican Ercilasun da doktora çal›ﬂmas›
için Kars’ta çal›ﬂ›yordu. Babam›n görevi
dolay›s›yla lise birinci s›n›f› Elaz›¤’da
okumuﬂtum. Ayr›ca her hat›rlad›¤›mda
yüre¤imi yakan, çok genç yaﬂta kaybetti¤imiz, rahmetli Doç. Dr. Yusuf Ziya Öksüz, o tarihte üçüncü s›n›f ö¤rencisiydi,
kendi memleki olan Elaz›¤’da bu çal›ﬂmay› yapmam konusunda çok teﬂvik etti. Böylece metot ve malzeme bir araya
gelmiﬂ oldu. Konuyu Prof. Dr. Mehmet
Kaplan Hoca’ma aktard›¤›mda, O da en
az benim kadar heyecan duydu. Ve çal›ﬂmay› O’nun yönetiminde tamamlad›m.
Propp’un tezinin do¤ru oldu¤unu ispat-
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lamakla beraber fonksiyonlar›n alt guruplar›na yapt›¤›m önemli eklemelerin
kültürlerin içerik ve kabullerinin yap›lar›n› çeﬂitlendirdi¤ini sergilemiﬂ oldum.
Propp metodu, masallar›n tasnifi ve tahlili ötesinde bana çok da¤›n›k ve kalabal›k her türlü malzemeyi kolayl›kla tasnif
ederek, malzeme içinde kaybolmamay›,
amac› yitirmemeyi ö¤retti. Bilimsel çal›ﬂmalarda, Propp’un yaklaﬂ›m›n› herkesin ögrenmesinin iyi bir alt yap› olaca¤›
görüﬂündeyim. Bir bildiri ile bu metodu
bütün Türk masallar›na da uygulayarak, görüﬂlerimin ve tesbitlerimin do¤rulu¤unu kan›tlad›m. Ayr›ca Elaz›¤, Diyarbak›r, Denizli veya ‹stanbul ve di¤er
iller gibi Cumhuriyet dönemindeki idari
yap›lanmalar›n kültürel farkl›l›¤› temsil
etmedi¤ini de gördüm. Türkiye’nin hangi ilinde derleme yaparsan›z yap›n ortalama yetmiﬂ ortak masal›n bilindi¤ini ve
nakledildi¤ini gördüm.
N.Ö. - Sn. Hocam, dünyadaki ve
Türkiye’deki halkbilimi araﬂt›rmalar›n›
kuram ve yaklaﬂ›m sorunlar› aç›s›ndan
de¤erlendirir misiniz?
Prof. Dr. Umay GÜNAY - Bu soru
baﬂl› baﬂ›na bir araﬂt›rma ve karﬂ›laﬂt›rma gerektiren bir çal›ﬂman›n baﬂl›¤› olabilir. Her alanda oldu¤u gibi halkbilimi
alan›nda da geliﬂmiﬂ ülkelerin takipçisi
oldu¤umuzu, ancak malzememizin orijinalli¤i ve zenginli¤i sebebiyle yaklaﬂ›m
ve metodlar› çeﬂitlendirdi¤imizi söyleyebilirim. 21. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde daha
kat›l›mc› ve önerenler aras›nda olabilece¤imizi düﬂünüyorum. Ben mesle¤e devam edebilseydim bu alanda birtak›m
geliﬂmeler ve tesbitler içindeydim. Arkamdan gelen siz de¤erli gençlerin at›l›m yapaca¤›n›za inan›yorum. ‹çinizde
gerçekten çok yetenekli ve gayretli gençlerin var oldu¤unu bilmek beni hem sevindiriyor, hem de umutland›r›yor. Yolunuz aç›k, baht›n›z yar olsun.
N.Ö. - Sn. Hocam, Hacettepe Üniversitesi’ne geçerken beklenti ve hedef-
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leriniz nelerdi? Bunlar› gerçekleﬂtirebildiniz mi?
Prof. Dr. Umay GÜNAY - Ben,
rahmetli annemin arzusu üzerine Ankara’ya gelmek üzere Hacettepe Üniversitesi’ne müracaat etmiﬂtim. Ne hazindir
ki, anneci¤imi baﬂar›s›z bir aç›k kalp
ameliyat›nda kaybettikten sonra, Hacettepe’de göreve baﬂlad›m. Allaha bin ﬂükür hem Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde, hem Hacettepe, hem de Gazi Üniversitesi’nde çok baﬂar›l› ve mutlu bir
meslek hayat›m oldu. Bilimsel olarak
güzel çal›ﬂmalar yapmam›n yan›nda bana emanet edilmiﬂ binlerce Türk gencine
bilgilerimi aktarma imkan› buldum.
Emekli sand›¤›n›n kay›tlar›na göre 30
sene dokuz ay 11 gün süren meslek hayat›mda hiç bir ö¤rencimin üniversite
idaresine veya dan›ﬂtaya bu hoca benim
hakk›m› vermedi diye bir tek ﬂikayet almayan ﬂans› hocalardan biri oldum. Bu
benim görevimi objektif ve nitelikli yapmam kadar, Atatürk gençli¤inin kadir
k›ymet bilme asaletinden de kaynaklanm›ﬂt›r. Meslek hayat›mda, ö¤rencilik y›llar›nda hakk›n rahmetine kavuﬂmuﬂ ö¤rencilerim için hala içim yanar. Bütün
ö¤rencilerime, bu vesile ile bana mesle¤imi ve dolay›s›yla kendimi anlaml› hissettirdikleri için teﬂekkür ederim, hepsine mesleklerinde ve özel hayatlar›nda
mutluluklar ve baﬂar›lar dilerim. Mesleki olarak gerek Türk Halbilimi Anabilim
Dal› Baﬂkanl›¤›m, gerekse Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü Bölüm Baﬂkanl›¤›m
dönemlerinde, sayg›de¤er Dekan›m›z
Prof. Dr. Emel Do¤ramac›’n›n destekleriyle lisans ve lisansüstü programlarda
yapt›¤›m, ça¤daﬂlaﬂmaya paralel de¤iﬂikliklerin hem e¤itim ve ö¤retim, hem
de akademik çal›ﬂmalar›m›z için ufuk
aç›c› oldu¤unu düﬂünüyorum. Bir bilim
adam›n›n amaçlar›na ulaﬂmas› diye bir
ﬂey olamaz diye düﬂünüyorum. Her vard›¤›n›z yeni nokta, bir sonraki yeni nok-
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talara iﬂaret eder. Büyük araﬂt›r›c›m›z
Fuad Köprülü’nün söyledi¤i üzere “ilimi
nesiller tamamlar”. Yol sonsuz, ama h›zla yol al›nd›¤›n› bilmek heyacan verici.
N.Ö. - Sn. Hocam, “Aﬂ›k Tarz› ﬁiir
Gelene¤i ve Rüya Motifi” adl› eseriniz
hakk›ndaki görüﬂlerinizi ö¤renebilir miyiz ve Bar›ﬂ Manço ile ilgili yorumunuzu
da dikkate alarak Aﬂ›k Tarz› Kültür Gelene¤i’nin araﬂt›r›lmas› konusunda yap›lmas› gerekenleri belirtir misiniz?
Prof. Dr. Umay GÜNAY - “ Türkiye’de Aﬂ›k Edebiyat› ve Rüya Motifi “
baﬂl›kl› doçentlik tezime dayal› eserim,
hala çok sevdi¤im ve alan›m›zda bir eksikli¤i giderdi¤ine inand›¤›m çal›ﬂmad›r.
Ben o çal›ﬂmay› haz›rlarken ata yurdumuzda bulunan Türk Cumhuriyet ve
topluluklar› henüz ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmam›ﬂlard›. Bu sebeple o çal›ﬂma
Anadolu sahas›ndaki bilgilere dayal›
olarak haz›rland›. Bu çal›ﬂman›n benzerlerinin bütün Türk topluluklar›nda
monografik olarak yap›lmas› ve daha
sonra karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalarla destandan aﬂ›k gelene¤ine uzanan bu maceran›n hayat hikayesiyle birlikte örneklerinin ve çeﬂitlenmelerinin tahlili, de¤erlendirilmesi ve yorumu haz›rlanmal›d›r.
Türk co¤rafyalar›n›n ulaﬂ›labilir olmas›
Türk halkbilimi aç›s›ndan fevkalade bilgilendirici ve konular›n derinlik kazanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Yeni nesil halkbilimcileri, bu aç›dan kendimden çok ﬂansl›
buluyorum.
Aﬂ›k Edebiyat›, Türk kültürünün
destan gelene¤inden, yerleﬂik hayatla
birlikte aﬂ›k tarz›na dönüﬂümünün belirgin bir noktas›d›r. Ancak son noktas›
de¤ildir, Bar›ﬂ Manço örne¤i bu gelene¤in yirminci yüzy›lda yakalad›¤› dikkat
çekici yeni bir sentez, bat›l›laﬂma serüveni içindeki kazan›mlar›n› sergilemek
aç›s›ndan önemli bir gözlem ve tespittir.
Bilgi ça¤›nda da bu gelenek yol alacakt›r. Bilgisayar, yeni iletiﬂim alan› inter-
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net içinde de Ozan-Baks›dan Aﬂ›kl›¤a,
Aﬂ›kl›ktan Bar›ﬂ Manço örne¤ine yol
alan bu gelenek, yeni bir üslupla hayatiyetini sürdürecektir. Çünkü bu, Türk insan›n›n kendini ifade etme ve ortak de¤erlerini taﬂ›ma yolunda d›ﬂa vuran kendini seslendirme yöntemidir.
N.Ö. - Türk kültürü ve karﬂ›laﬂt›rmal› kültür alan›nda çal›ﬂanlara önerileriniz nelerdir?
Prof. Dr. Umay GÜNAY - Bu sorunun cevab›n› da, bir ölçüde önceki sorulara verdi¤im cevaplar aras›nda verdi¤imi düﬂünüyorum. Halkbilim alan›n da
di¤er bilim dallar›ndaki gibi üniversitelerimizin içinde bulundu¤u mali sorunlardan zarar gördü¤ü ve genç ö¤retim
üyelerinin hedeflerini engelledi¤ini söylemek de bir görev. Ülkemiz, ekonomik
s›k›nt›lar›n› dileyelim ki k›sa bir sürede
aﬂar ve araﬂt›rma fonlar› geliﬂmiﬂ ülkeler seviyesini yakalarsa, rekabet adil
olacakt›r.
N.Ö. - Sn. Hocam, medeniyetler ve
kültürler aras› iliﬂkiler üzerine oluﬂturdu¤unuz “Yoksunluk ve Yoksulluk Yaklaﬂ›m›n›z” hakk›nda bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Umay GÜNAY - “ Yoksulluk ve Yoksunluk Kültürü” baﬂl›¤›n›
taﬂ›yan yaz›m, Türkiye’nin yirminci yüzy›lda yaﬂad›¤› olumsuzluklara karﬂ› geliﬂtirilen bir nevi savunmalar›n Türk
kültürü içinde oluﬂturdu¤u girdab› tan›mlayan bir çal›ﬂmad›r. Bu tespitimin
sanayi devrimini yakalayamayan Ortado¤u ülkeleri için de geçerli oldu¤unu
düﬂünmekteyim. Bu konu bu söyleﬂi içine s›¤mayacak kadar geniﬂ ve tart›ﬂmaya aç›k oldu¤u için bu tan›mla yetinelim.
Bana gösterdi¤iniz kadirbilirlik için hepinize teﬂekkür ediyorum, hepinize sa¤l›k, mutluluk ve baﬂar›lar, diliyorum.
N.Ö. – Sn. Hocam, Türk halk bilimi
sahas›na katk›lar›n›z›n ve bizlere olan
rehberli¤inizin devam etmesi dile¤iyle,
size teﬂekkür ederim.
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