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Henüz ö¤rencilik süreçlerini tamamlamam›ﬂ genç bilim adamlar›n›n hocalar›
ile ilgili duygular›n› anlatmak üzere kaleme ald›klar› “övgü” ve “hayranl›k” egemen
yaz›lar› ne kadar içten olurlarsa olsunlar
genellikle içeri¤inden farkl› biçimlerde alg›lan›r. Kimi genç akademisyenler, belki de
bu yanl›ﬂ alg›lanma korkusuyla, hocalar›n›n bilimsel çal›ﬂmalar› hakk›nda düﬂüncelerini belirtmeye veya sevgilerini ifade etmeye çekinirler. Hocam üniversitedeki görevinden emekli olarak ayr›ld›ktan ve ben
de akademik yükselme süreçlerimi tamamlad›ktan sonra düﬂündüm ki, kendisine
duydu¤um sevgi ve sayg›y› kim bilir belki
de bilinç alt›ndaki bu yanl›ﬂ anlaﬂ›lma korkusu yüzünden daha önceleri ifade edememiﬂim.
Hocamla ilk kez 1985 y›l›nda Gazi
Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapmaya
baﬂlad›¤›m dönemde karﬂ›laﬂt›m. O dönemde, Prof. Dr. ﬁükrü Elçin’in “bilge”li¤inde Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Prof.
Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr.
Umay Günay, Gazi Üniversitesi’ni yüksek
lisans ve doktora programlar›na ald›klar›
ve yetiﬂtirdikleri ö¤rencileriyle, bir dil ve
edebiyat merkezi haline getirmiﬂlerdi. Boratav döneminde DTCF’de yar›m kalan,
Kaplan’la Erzurum’da filizlenen, ﬁükrü hocayla Hacettepe’de kökleﬂen Türk Halkbiliminin sözlü ürünlerine yönelik çal›ﬂmalar,
Gazi Üniversitesi’nde bu dönemde meyveye durmuﬂtu. Bugün Türkiye üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyat› alanlar›nda
akademisyen olarak görev alan ö¤retim
üyelerinin önemli bir bölümü bu “okul”un

mezunlar›d›r. Yeni bir üniversitede kurumlaﬂman›n ve kökleﬂmenin zorluklar›n› gö¤üsleyen bu idealist grupta, ﬁükrü hoca
“Cönkler ve Mecmualar” derslerinde sürdürüyor, Abdurrahman hoca “Tekke Edebiyat›” derslerini veriyor, Ahmet Bican hoca
okuttu¤u ça¤daﬂ Türk lehçeleri dersleriyle
adeta “Sovyet çöküﬂü”ne haz›rlan›yor,
Umay hoca ise, ö¤rencilerin dikkatlerini
“yöntem ve bilimsellik” üzerine çekmeye
çal›ﬂ›yordu. Bu dersler s›ras›nda gerek geleneksel kültür ortamlar›ndan gerekse ilkokuldan üniversiteye kadar ö¤retim süreçlerinden kazand›¤›m ve do¤rulu¤undan
kuﬂku duymad›¤›m bilgi ve davran›ﬂlar›,
ﬂaﬂ›rt›c› bir üslup ve nesnel yorumlamalarla analiz eden ve di¤er kültürlerle karﬂ›laﬂt›ran hocam, akademik hayat›m› ﬂekillendirecek olan temelleri bu dönemde atm›ﬂt›..
Dönemin YÖK Kanunu gere¤i, hocalar çal›ﬂt›klar› üniversitede profesör olam›yorlard›. Hocam da Hacettepe Üniversitesi’nden Gazi Üniversitesi’ne bu nedenle
gelmiﬂti. Gazi E¤itim Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyat› Bölümü’ne profesör olarak
atanm›ﬂ, kendisine D Blok’ta bir oda verilmiﬂti. Bu tarihten sonra ö¤rencilerin aras›nda “Umay Günay” efsaneleri yay›lmaya
baﬂlam›ﬂt›. Bu efsaneler, onun son derece
bilgili ve bilimsel bilgiden taviz vermeyen
sert üsluplu bir hoca oldu¤u noktalar›nda
toplan›yordu. Ö¤rencilerin çal›ﬂmalar›nda
bilimsel yenilik arad›¤› ve bunun için titizlendi¤i do¤ruydu ve muhataplar›na do¤al
olarak kimi eleﬂtirileri oluyordu. Fakat bu
diyaloglarda k›r›c› bir ifade kulland›¤›n›,
kiﬂiliklere dokunan sözler söyledi¤ini ha-

* Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi

Millî Folklor

19

Y›l: 14 Say›: 56
t›rlam›yorum. Çünkü hocam›n çok iyi bildi¤im bir yönü de gençlerin bilim süreçlerinden geçerken kiﬂiliklerini yok etmeden olgunlaﬂmalar›na verdi¤i önemdi.
Yüksek Lisansta halk edebiyat› ve dil
program›na devam eden ö¤renciler kimi
dersleri ortak al›yorlard›. Hocam›n dersleri de bu tür ortak dersler aras›ndayd›. Yaklaﬂ›k yirmi kiﬂilik s›n›fta, halkbilimi-kültür iliﬂkilerine dair hararetli tart›ﬂmalar
oluyor, hocam hepsini dinliyor ve sonuçta
uzun bir analizle derse damgas›n› vuruyordu. Biz ö¤renciler ise, dersten sonra da
Umay hocay› ve analizini konuﬂmaya, tart›ﬂmaya devam ediyorduk. Bu derslerde
hocam bize ço¤u zaman bat› kültüründen
pencereler aç›yordu. Bat›l› bilim adamlar›n›n görüﬂlerini aktar›rken bize uyan ve uymayan yönlerini son derece “yerli” dikkatlerle “evrensel” ölçütler kullanarak eleﬂtiriyordu. Örne¤in bir dönem bizden okuyup
ezberlememizi istedi¤i Sorokin’in, uygarl›klar hakk›ndaki s›n›fland›rmas›na yöneltti¤i eleﬂtiri, hocam›n derste okuttu¤u
yazarlar›n fikirlerini benimsemeye yönelik
duygusal bir tercihi olmad›¤›n› göstermiﬂti.
Böylece ö¤renciler aras›nda hocalar›n
okuttuklar› kitaplarla aynileﬂtikleri, benimsemedikleri fikirleri s›n›fa getirmedikleri düﬂüncesi, hocam›n ﬂahs›nda yanl›ﬂlanm›ﬂ oluyordu.
Hocam Türk halkbilimi çal›ﬂmalar›n›
dünya ile entegre etmek istiyordu ve bana
göre bu düﬂüncesi, yetiﬂti¤i aile ortam›nda
d›ﬂ›m›zdaki dünyay› yak›ndan tan›m›ﬂ olmas›n›n verdi¤i özgüvenle, doktora döneminde oluﬂturdu¤u bilimsel alt yap›ya dayan›yordu. Bizzat derledi¤i Elaz›¤ Masallar› üzerine yapt›¤› çal›ﬂma, halkbiliminin
yap›salc› kuram› içinde kendisine seçkin
bir yer edinmiﬂ olan Propp’un meﬂhur yöntemini ilk kez bir Türk anlat›s›na uygulanmas›yd›. Mehmet Kaplan’›n dan›ﬂmanl›¤›nda Atatürk Üniversitesi’nde doktora tezi olarak haz›rlanan bu çal›ﬂma, Türk
halkbiliminin “yöntemli dönem”inin ilk ve
önemli örneklerinden biri olmuﬂtur ve masal araﬂt›rmalar›nda önemini ve öncülü¤ünü bugün de sürdürmektedir.
Doktoraya baﬂlad›¤›m dönemde Kültür Bakanl›¤› Millî Folklor Araﬂt›rma Da-

20

iresi’nde Folklor Araﬂt›rmac›s› olarak çal›ﬂ›yordum ve iﬂyerimin mesai ﬂartlar› nedeniyle derslere devam etmekte zorlan›yor,
üstelik üniversitedeki arkadaﬂlar›ma göre
çok daha az ücret al›yordum. Benim bu durumumu doktora arkadaﬂlar›mdan ö¤renen hocam, Fen Edebiyat Fakültesi’nde
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nü henüz
kurmuﬂ olan Ahmet Bican hocayla görüﬂmüﬂ ve halk edebiyat› araﬂt›rma görevlisine ihtiyaç oldu¤unu ö¤renerek aç›lacak s›nava baﬂvurmam› söylemiﬂti. S›nav› kazand›m ve böylece akademiye ad›m att›m.
Bu dönemde hocam doktoray› kendisiyle çal›ﬂmam› kabul etti. Bir yandan doktora tezimizi haz›rl›yor bir yandan da editörlü¤ünü yürüttü¤üm Millî Folklor dergisinin amatör bir heves ürünü olmaktan ç›karak, profesyonel ve bilimsel bir süreli yay›na dönüﬂmesinin hesaplar›n› yap›yorduk. Bu dönemde ilk çevirileri hocam bizzat yapt›. Dünya folklorunu Türkçe’ye kazand›ran bu çeviriler, meslektaﬂlar taraf›ndan büyük ilgiyle karﬂ›land› ve ayn› zamanda Türk halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n
dünyaya aç›lan penceresi oldu. Gerek hocam›n gerekse onun teﬂvik etti¤i, yönlendirdi¤i meslektaﬂ ve ö¤rencilerinin çabalar›yla Millî Folklor, Türk halkbiliminin uluslar
aras› sesi oldu. Hocam›n dan›ﬂmanl›¤›nda
dergide yay›mlad›¤›m›z çeviriler ve bu çevirilerden yararlan›larak yaz›lan makale
ve kitaplar, Türk halkbilimcilerinin daha
fazla kuram ve yöntem konular›na e¤ilmeleri sonucunu do¤urdu. Derginin daha fazla uluslar aras› kimlik kazanmas› yönündeki telkinini ve deste¤ini sürdüren hocam, uluslar aras› indekslerce taranan,
uluslar aras› geçerlili¤i olan dillerde yaz›
yay›mlayabilen ve yay›m ölçütlerini uluslar aras› düzeye getiren bir dergiye kavuﬂmam›z gerekti¤ini vurguluyordu. Bugün
Millî Folklor, bu ölçütlere ulaﬂm›ﬂsa bu
kuﬂkusuz hocam›n eme¤i ve vizyonu ile olmuﬂtur.
Doktora tezimi savunduktan sonra
hocam Hacettepe’ye gelmemi istedi. Yaklaﬂ›k alt› ay sonra süreçler tamamland› ve
ben Hacettepeli oldum. O dönemde hocam
Türk Dili ve Edebiyat› Bölüm Baﬂkan›yd›.
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Bir müddet sonra bana yard›mc›l›¤›n›
önerdi. Bu dönemde kendisini daha yak›ndan tan›ma ﬂans›m oldu. ‹dareci olarak
prensipli, aç›k ve özellikle son derece nesneldi. Onun Baﬂkanl›¤› döneminde Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü üniversite içinde
etkin, sayg›n ve vizyonlu bir bölüm olarak
tan›nd› ve an›ld›. Her disiplinden akademisyenle çok kolay ve güzel bilimsel dostluklar ve iliﬂkiler kuran hocam›n bu yöndeki yetkinli¤ine hep hayran olagelmiﬂimdir.
Bilimsel konularda, iﬂ disiplini ile ilgili alanlarda tavizsiz oldu¤unu bir çok kez
yaﬂayarak gördüm. Bunun yan›nda, birlikte çal›ﬂt›¤› insanlarla iliﬂkilerini asla astüst düzleminde yürütmedi¤ine çok kez ﬂahit oldum. Kimliklere ve kiﬂiliklere sayg›l›
üslubunu b›rak›n›z akademik personeli,
ö¤rencilerden bile esirgemezdi. Hatta onu
d›ﬂardan gözleyenlerin göremedi¤i bir yönüyle baz› konularda bir çok ö¤rencisi ve
genç meslektaﬂ› için o “Umay ana” idi.
Hocam›n bu dönemde yapt›¤› önemli
bilimsel çal›ﬂmalardan birisi de “Aﬂ›k Tarz› ﬁiir Gelene¤i ve Rüya Motifi” adl› çal›ﬂmas›n› günün ihtiyaç ve geliﬂmeleri do¤rultusunda yeniden düzenlemek ve geliﬂtirmek olmuﬂtur. 1990’l› y›llara damgas›n›
vuran “Türk Dünyas›” kavram›n› da dikkate alarak, çal›ﬂmas›n›n Türkiye ile s›n›rl›
olmas› nedeniyle eserinin yeni bask›s›na
“Türkiye’de” ibaresini eklemiﬂti. Aﬂ›k edebiyat› ile ilgili yeni ve son derece orijinal
düﬂünceler içeren çal›ﬂmalar›n› da ekledi¤i
bu eseri, o dönemden bugüne birkaç kez
bas›lan ve aranan bir ders kitab› oldu.
Bu kitab›n ard›ndan Doç. Dr. Osman
Horata ile Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye’sini yay›mlad›lar. Türkiye’de proje
yaparak ortak kitap haz›rlama al›ﬂkanl›klar›n›n son derece s›n›rl› oldu¤u dikkate
al›n›rsa, uyumlu ve orijinal bir çal›ﬂma olarak bu eseri kaydetmeliyiz.
Hocam›n baﬂkanl›¤› döneminde Türkiye’nin seçkin yazar ve bilim adamlar›,
onlarca defa Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü taraf›ndan düzenlenen bilimsel toplant›lara kat›lm›ﬂ ve konferans vermiﬂti. Bu
konferanslar›n sonunda ö¤rencisinden hocas›na eme¤i geçenlere tek tek sözlü ve ya-
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z›l› olarak teﬂekkür eder, çal›ﬂmalar›n›
mutlaka bir biçimde ödüllendirirdi. Bu tür
etkinlikler nedeniyle ald›¤›m “Teﬂekkür
Belgeleri”, o dönemin gurur ve övünç an›lar› olarak koleksiyonumdad›r.
Hocam›n “genel kabul” gibi anlaﬂ›lan
kavram ve yaklaﬂ›mlar üzerine getirdi¤i
itirazlar, yorumlamalar, klasik edebiyat terimiyle söyleyecek olursak “sehl-i mümteni” gibiydi. Örne¤in onun “Bektaﬂi edebiyat› var m›” sorusu böyleydi. Dede Korkut
kahramanlar›, Karacao¤lan, Pir Sultan gibi halkbiliminin önemli konular› üzerine
yapt›¤› analizler, Bar›ﬂ Manço’yu âﬂ›kl›k
gelene¤ine eklemleyen bak›ﬂ aç›s› onun bilimsel derinli¤ini ﬂaﬂ›rt›c› bir yal›nl›kla
sundu¤u son derece orijinal çal›ﬂmalar›yd›.
Hocam, tek düze devam edip giden
ﬂeyleri sevmeyen bir yap›ya sahipti. Bölüm
Baﬂkanl›¤›n› b›rakarak bir müddet ‹ngiltere’de ders vermeye karar verdi. Orada
Türk kültürü üzerine çal›ﬂ›yor, tezler yapt›r›yor, bu arada bizimle de diyalogunu sürdürüyordu. Bu dönemde, muhterem babas›n›n vefat›yla özel hayat›nda ve Türkiye’nin politik sahnesinde ortaya ç›kan yeni
durum, hocam›n üniversiteden emekli olmak suretiyle ayr›larak, politikaya at›lmas› sonucunu do¤urdu.
Ömrünü Türk kültürü araﬂt›rmalar›na adam›ﬂ bir bilim insan› olarak, hocam
yeni dönemde say›lar› azalm›ﬂ olsa da bilimsel ve son derece orijinal yaz›lar›n› sürdürmektedir. Bu yaz›lar, akademide bulundu¤u dönemdeki gibi sözlü folklor ürünlerine odaklanm›ﬂ yaz›lar olmaktan çok sosyal
konulara siyasal deneyim sahibi bir kültür
insan›n›n bak›ﬂ› biçimindedir.
Hocam›n çok genç yaﬂta emekli olmas›yla, genelde akademik hayat özelde çal›ﬂt›¤› üniversite çok ﬂey kaybetti. Bunu, onu
tan›yan herkes aç›k yüreklilikle söylüyor.
Ama akademi devlete ait bir kurum oldu¤u
için, kay›plar›ndan do¤an kâr ve zarar›n
hesab›n› yapmak zorunda de¤ildir.
Hocama yeni hayat›nda baﬂar›lar diliyor ve kurumsallaﬂmas›nda büyük eme¤i
bulunan Millî Folklor ailesi olarak, bu say›y› arma¤an ediyoruz. Teﬂekkürler hocam.
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