HABERLER... HABERLER... HABERLER...
GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ VE
TÜRK HALKB‹L‹M‹ ÇALIﬁMALARI
Türkiye’deki halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n akademik yap›laﬂma ve kuramsal geliﬂme aç›s›ndan yetersiz oldu¤u düﬂüncesi,
“folklor” teriminin 1846 y›l›nda ‹ngiltere’de
ilk kez kullan›m›ndan sonra Ziya Gökalp’›n
1913 y›l›nda kaleme ald›¤› yaz›ya kadar yani yaklaﬂ›k üç çeyrek as›r- kullan›lmam›ﬂ olmas› dolay›s›yla tarihe yöneltilen bir
eleﬂtiri olarak al›nmamal›d›r. Cumhuriyet’in Atatürk’le biçimlenen ilk döneminde
ulusun yeniden inﬂas› yaklaﬂ›m› çerçevesinde önemli bir kültür enstrüman› olarak
de¤er verilen halkbiliminin, zaman içinde
Türkiye’nin siyasal çat›ﬂmalar›n›n araçlar›ndan biri haline getirilmesiyle, 1950 sonras› hükümetlerinin “ekonomi” a¤›rl›kl›
dünya görüﬂlerinde hiçbir kayda de¤er yer
iﬂgal edememiﬂ, ancak, 1960 sonras›nda bu
alanda bir k›p›rdanma gözlenmiﬂtir.
‹stanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’nde Köprülü’nün aﬂ›k edebiyat›na yönelik araﬂt›rmalar›, DTCF’nde Pertev Naili
Boratav’›n halk edebiyat› kürsüsündeki çal›ﬂmalar›, beﬂ ana bölümde inceleyebilece¤imiz halkbiliminin bir ﬂubesi olan “halk
edebiyat›”na 1950 öncesinde yönelen en
kayda de¤er ve sistemli yöneliﬂler olarak
zikredilebilir. 1950- 1966 aras› denilebilir
ki halkbilimi aç›s›ndan kay›p y›llard›r.
Halkbilimini bilimsel bir çal›ﬂma alan› olarak tan›mlayan ilk kurumlaﬂma 1966
y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l›
Kültür Müsteﬂarl›¤› bünyesinde kurulan
Milli Folklor Enstitüsü’dür. Günümüzde
Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› Halk Kültürlerini Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Genel Müdürlü¤ü olarak çal›ﬂmalar›n› yürüten bu kurumun kuruluﬂu ve çal›ﬂmalar› hakk›nda daha fazla bilgi için Zerrin Karagülle’nin çal›ﬂmas› iyi bir kaynakt›r.
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Halkbiliminin Köprülü’den sonra ‹stanbul’dan ve Boratav’dan sonra Ankara’dan bir anlamda “kovulmas›ndan” uzun
y›llar sonra Mehmet Kaplan sayesinde Erzurum’da yeni bir anlay›ﬂla 1970’lerde canlanmaya baﬂlad›¤›n› görürüz. Sedat Veyis
Örnek’in DTCF’nde halkbilimini yaﬂatma
çabalar›, ﬁükrü Elçin’in Hacettepe Üniversitesi’nde kurdu¤u Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü bünyesinde halkbilimcilere de
kadro vermesiyle Türkiye’de halkbilimi yeniden “üniversiteli” olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Mehmet Kaplan’›n doktora yapt›rd›¤›
halkbilimciler ve onlar›n ö¤rencileri, bugün Türkiye’nin çeﬂitli üniversitelerinde
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümleri bünyesinde a¤›rl›kl› olarak halkbiliminin sözel verimleri üzerinde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedirler.
Halkbilimi günümüzde ne yaz›k ki ba¤›ms›z bir disiplin olarak sadece iki üniversitemizde okutulmaktad›r. Bunlardan birincisi Ankara Üniversitesi DTCF
Halkbilim Bölümü, di¤eri Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü bünyesinde ba¤›ms›z program uygulayan Türk Halkbilimi
Anabilim Dal›’d›r.
Ankara Üniversitesi Halkbilim Bölümü, DTCF’de uzun zamandan beri yürütülen etnoloji ve antropoloji çal›ﬂmalar›n›n
etkisi alt›nda bir program izleyerek, denilebilir ki, gelenek ve görenekler üzerinde
yo¤unlaﬂan “kültürel yap›laﬂma ve çeﬂitlili¤in dinamikleri” üzerine vurgu yapan bir
yaklaﬂ›mla çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Baﬂlang›çta Nevzat Gözayd›n’›n baﬂkanl›¤›nda “Halkbilimi” Bölümü olarak kurulan
bölüm, yak›n dönemde Etnoloji Bölümü ile
birleﬂerek, Halkbilimi ve Etnoloji olarak
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iki anabilim dal› ﬂeklinde kurumlaﬂm›ﬂ,
bölümün ad› da “Halkbilim” olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ve baﬂkanl›¤›na da Etnoloji Anabilim Dal› baﬂkan› Gürbüz Erginer getirilmiﬂtir. Lisans düzeyinde tek program uygulayan bölümde etnoloji ve halkbilimi konular› karma olarak verilmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Anabilim Dal› ise, Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü bünyesinde
kurulmuﬂtur. Gerek DTCF’deki Halkbilimi
Bölümü gerekse H.Ü. Türk Halkbilimi
Anabilim Dal›n›n kurulmas›, 1980’lerin baﬂ›nda YÖK’ün Türk Dili ve Edebiyat› Bölümleri bünyesinde Türk Halkbilimi Anabilim Dal› kurulmas›n› onaylamas›yla gerçekleﬂebilmiﬂtir. Üniversitelerde halkbiliminin kurumlaﬂmas›na öncülük eden ve
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmas›n› öneren Dursun Y›ld›r›m, Türk
Halkbiliminin kurucu baﬂkanl›¤›na atanm›ﬂ, Anabilim Dal›, Umay Günay, Öcal
O¤uz, Özkul Çobano¤lu ve Ziyad Akkoyunlu dönemlerinde geliﬂimini sürdürerek bugünkü konumuna ulaﬂm›ﬂt›r. Program,
halkbiliminin bütün alanlar›na yer vermekle birlikte, mezunlar›n Türk Dili ve
Edebiyat› ö¤retmeni olarak istihdam›n› öngören “edebiyat” a¤›rl›kl› bir program izlemektedir.
Üniversitelerimizde “Halkbilimi” ad›n› taﬂ›yan ve lisans düzeyinde program uygulayan baﬂka bir kurumlaﬂma bulunmamaktad›r. Türkiye’de halkbiliminin ilk defa telaffuz edildi¤i 1913 y›l›ndan günümüze kadar geçen 90 y›lda, halkbiliminin inceledi¤i konular›n ne kadar yetersiz düzeyde ele al›nd›¤› ve bu yetersizli¤in do¤urdu¤u a¤›r kültür, e¤itim ve politika sorunlar›n›n neler oldu¤unu anlatabilecek durumda
de¤iliz. Sadece belki yak›n dönemin önemli bir örne¤i olarak, halkbiliminin inceledi¤i geleneksel bayram kategorisinde yer
alan “nevruz” konusundaki haz›rl›ks›zl›¤›m›z›n do¤urdu¤u sonuçlar› hat›rlatabilirim.
Atatürk’ün Türk dünyas› ile kurulacak önemli kültür köprülerinden biri ola-
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rak tan›mlad›¤› ve Türkiye’nin yeni kültür
modelinin temeli olarak belirledi¤i halkbiliminin, bütün konu ve kurumlar›yla “Gazi”nin ad›n› taﬂ›yan üniversitede okutulmuyor olmas›n› büyük bir eksiklik olarak
gören ve bunu 12-13 Aral›k 2002 tarihlerinde Gazi Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirilen “Türkiye’de Halkbilim Müzecili¤i ve
Sorunlar› Sempozyumu”nun kapan›ﬂ konuﬂmas›nda ifade eden Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. R›za Ayhan ile yak›n çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›n destek ve direktifleriyle, Gazi’nin üniversitesinde yeni bir
halkbilimi dönemi baﬂlam›ﬂt›r.
Türk Halkbilimi Bölümü
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin “Fen” ve “Edebiyat” olarak ikiye
ayr›lmas› karar› çerçevesinde, kurulacak
Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Halkbilimi Bölümü’nün yer almas› Fakülte Kurulu’nda benimsenmiﬂ, karar Üniversite
Senatosu taraf›ndan da kabul edilmiﬂ ve
YÖK’e sunulmuﬂtur. Bunun gerçekleﬂmesiyle Gazi Üniversitesi Türkiye’de Halkbiliminin lisans düzeyinde kurumlaﬂt›¤› Ankara ve Hacettepe’den sonra üçüncü üniversite olma özelli¤ine kavuﬂacakt›r.
Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi
Türk halkbiliminin inceleme alan›n›
oluﬂturan halk edebiyat›, gelenek ve görenekler, halk müzi¤i ve oyunlar›, el sanatlar› ve halk bilgisinin Gazi Üniversitesi bünyesinde araﬂt›r›lmas›n› ve araﬂt›rman›n sonuçlar›n›n halkbiliminin yeni yaklaﬂ›mlar›ndan biri olan “uygulamal› halkbilimi”
çal›ﬂmalar›yla kitleselleﬂtirilmesini amaçlayan Merkez yönetmeli¤i haz›rlanm›ﬂ,
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Metin Aktaﬂ’›n
sundu¤u gerekçeye istinaden Üniversite
Senatosu’nda kabul edilmiﬂ ve kuruluﬂ
Üniversite bünyesinde onaylanm›ﬂt›r. Di¤er prosedürlerin tamamlanmas›yla merkez faaliyetlerine baﬂlayacakt›r.
Türkiye’de Halkbilimi Müzecili¤i
ve Sorunlar› Sempozyumu
‹lki Kültür Bakanl›¤› ile ODTÜ’nün
iﬂbirli¤i ile yaklaﬂ›k yirmi y›l önce yap›lan
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halkbilimi müzecili¤ini konu alan sempozyumun ikincisi 12-13 Aral›k 2002 tarihlerinde Kültür Bakanl›¤›n›n katk›lar›yla Gazi Üniversitesi taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ, Türkiye’nin bu ikinci halkbilimi müzecili¤i sempozyumu kat›l›mc› say›s› bak›m›ndan ilkinin yaklaﬂ›k iki kat› olmas›yla
bir çok konunun daha detayl› olarak tart›ﬂ›ld›¤› ilk büyük platform olmuﬂtur.
Sempozyumun aç›ﬂ konuﬂmalar›, Düzenleme Kurulu Baﬂkan› Öcal O¤uz, HAGEM Genel Müdürü Seyhan Livanelio¤lu
ve Gazi Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ülker Akkutay taraf›ndan gerçekleﬂtirilen sempozyuma 47 bilim insan› kat›lm›ﬂ ve 38 bildiri sunmuﬂlard›r.
Türk Halkbilimi Müzesine Do¤ru
Sergisi
Türkiye’de Halkbilim Müzecili¤i ve
Sorunlar› Sempozyumu’yla eﬂ zamanl› olarak 12-19 Aral›k 2002 tarihlerinde Gazi
Kültür Merkezi’nde “Türk Halkbilimi Müzesine Do¤ru” ad›yla bir sergi düzenlenmiﬂtir. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araﬂt›rma Projeleri Müdürlü¤ü taraf›ndan desteklenen bir proje dahilinde Ankara ve çevre illerden Öcal O¤uz taraf›ndan derlenen
halkbilimi ürünlerinden oluﬂan sergi, gerek sempozyuma kat›lanlar, gerek üniversite mensuplar› ve gerekse sergiyi gezen
kiﬂi ve gruplar taraf›ndan ilgiyle karﬂ›lanm›ﬂ, aç›lan “Sergi An› Defteri”ne böyle bir
müzenin bir an evvel kurulmas›n›n önemini ifade eden görüﬂler yaz›lm›ﬂt›r.
Uygulamal› Türk Halkbilimi Müzesi
Türk Halkbilimi Müzesine Do¤ru sergisinin gördü¤ü yak›n ilgiyi de¤erlendiren
Gazi Üniversitesi yönetimi, Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi’ne
tahsis etmeyi planlad›¤› yüz dönümlük
arazi üzerinde kurulacak olan aç›k hava
müzesinin çekirde¤ini oluﬂturmak üzere,
kampüs içinde sergilemenin kal›c› hale getirilmesine karar vermiﬂ ve bu çerçevede
inﬂa halindeki yeni Merkez Kütüphane-
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si’nin yan›ndaki Sosyal Tesislerin giriﬂindeki büyük salon Gazi Üniversitesi Uygulamal› Türk Halkbilimi Müzesi olarak düzenlenmiﬂtir. Eleman yetersizli¤i nedeniyle ﬂimdilik yaln›zca randevulu ziyaretçilere
aç›lan Müze, alan›nda tek olmas› nedeniyle ilgi görmektedir.
Gazi Türk Halkbilimi Toplulu¤u
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde ö¤renci topluluklar›ndan sorumlu Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr.
Süleyman Özçelik’in teklifi ve Dekan Prof.
Dr. Cemil Y›ld›z’›n onay› ile Öcal O¤uz’un
dan›ﬂmanl›¤›nda kurulan ö¤renci toplulu¤u, k›sa sürede artan üye say›s›yla halkbilimi derleme, araﬂt›rma ve müzeleme çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. Topluluk ö¤rencilerinin derlemeleri müzede sergilenmekte,
araﬂt›rmalar› çeﬂitli yay›n ve toplant›larla
de¤erlendirilmektedir. Topluluk, ilk faaliyetini Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi ile ortaklaﬂa yürüttü¤ü Sempozyum ve Sergi ile yapm›ﬂ, önümüzdeki
dönemde ise, aç›k hava müzesine dönüﬂme
yolunda olan Kastamonu’ya bilimsel bir gezi, Âﬂ›k Veysel Anma Günü, tamamen ö¤rencilerin delege olarak kat›ld›¤› “Kentler
ve ‹mgeler” adl› bir sempozyum düzenlemeyi ve bülten yay›mlamay› hedeflemektedir.
Türk Halkbilimi Yüksek Lisans
Program›
Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr. ﬁerif Aktaﬂ’›n baﬂkanl›¤›nda toplanan Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Akademik Kurulu, Öcal O¤uz taraf›ndan haz›rlanan program ve gerekçeyi uygun bularak Türk Halkbilimi Yüksek Lisans Program› aç›lmas›n› Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teklif etmiﬂtir. Bu sürecin olumlu sonuçlanmas›
durumunda 2003-2004 Ö¤retim Y›l› Güz
Dönemi’nde programa ö¤renci al›nmas›
mümkün olabilecektir.
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