PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL ‹LE SÖYLEﬁ‹
An interview with Prof. Dr. Abdurrahman Güzel

Tuba SALTIK ÖZKAN*

Tuba Salt›k Özkan: Hocam, akademik özgeçmiﬂinizi bir de sizden
dinleyebilir miyiz?
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel:
Milli E¤itim Bakanl›¤› ad›na, 1416 say›l›
Kanun uyar›nca ‘Yurtd›ﬂ›nda lisans,
yüksek lisans ve Doktora’ yapmak
üzere ﬁubat 1966’da Almanya’ya gittim.
Almanca lisan ö¤renimimi tamamlamak
üzere, Mart 1966- Ocak 1967 tarihleri
aras›nda s›ras›yla “Goethe- Institut
Grafrath/Obb ve Rothenburg/Obt” de
‘lisan ö¤renimimi’ tamamlad›m.
Mart 1973 y›l›n›n Bahar Sömestresi’nde, Viyana Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ﬁarkiyat Enstitüsü Türkoloji ve
‹slami Bilimler Bölümü’nde, Univ. Ord.
Prof. Dr. Herbert W. Duda, Univ. Ord.
Prof. Dr Herbert Jansky, Univ. Ord.
Prof. Dr Andreas Tietze, Univ. Ord.
Prof. Dr W. Hircsh ve Univ. Ord. Prof.
Dr Hans Ludwig Gottscalk’›n yanla-

r›nda lisans, yüksek lisans ve doktora
ö¤renimlerimi tamamlad›m. Doktora
tezi olarak “Ali in der Bektashi-Dihtung namentlich jener des 16. Jhdt’s:
XVI. Yüzy›l Bektaﬂi Edebiyat›nda Hz.Ali
Motifi” konulu çal›ﬂmay› haz›rlayarak 8
Haziran 1973’te “Edebiyat Doktoru”
ünvan›n› ald›m.
Eylül 1973’te Türkiye’ye döndükten
sonra bir süre Konya’da görev yapt›m. 15
Temmuz 1974’te Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümüne Ö¤retim Görevlisi olarak atand›m.
Burada çok muhterem Hocam Prof.
Dr. ﬁükrü Elçin taraf›ndan bendenize
verilen “Kaygusuz Abdal’›n Hayat› ve
Eserleri” konulu doçentlik çal›ﬂmam›
1979’da bitirerek “Doçent” ünvan›n› ald›m. 1985 y›l›nda Gazi Üniversitesi E¤itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› E¤itimi Bölümünde “Profesör” oldum.
Eﬂim Mâhide, iki evlad›m›z da ﬁûle
ve Alper ‘dir. K›z›m Yusuf Özbek ile evli
bir de Bu¤ra Ülgen adl› torunumuz vard›r.
Ekim 1989-ﬁubat 1994 tarihleri
aras›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak çal›ﬂt›m.
Kas›m 1994- Eylül 1998 tarihleri
aras›nda Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörü olarak görev yapt›m.
Ekim 1998-A¤ustos 2001 tarihleri
aras›nda Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetsi Girne American Üniversitesi
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E¤itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› E¤itimi Bölümü’nde ‘Ö¤retim
Üyesi’ olarak çal›ﬂt›m.
Tekrar Gazi Üniversitesi’ndeki görevime döndüm. Buradan da 16 Ekim
2003 tarihinde ‘Emekli’ oldum.
16 Ekim 2003 tarihinden beri Baﬂkent Üniversitesi E¤itim Fakültesi
‘Türkçe’nin E¤itimi Bölümü, Ortaö¤retim Sosyal Alanlar Bölümü Türk Dili ve
Edebiyat› Anabilim Dal› Baﬂkan›, Baﬂkent Üniversitesi Dil Araﬂt›rma ve
Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktay›m.
T.S.Ö.: Viyana Üniversitesi’nde
Türkoloji okumaya nas›l karar verdiniz?
A.G.: Almanya’da yabanc› dil ö¤renimimi tamamlad›ktan sonra, ﬁubat
1967’de Viyana Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi ﬁarkiyat Enstitüsü, Türkoloji ve ‹slami Bilimler Bölümü’nde
meﬂhur Türkolog hocalardan Ord.
Prof. Dr. Herbert W. DUDA ve Ord.
Prof. Dr. Herbert JANSKY’nin yanlar›nda Lisans, Yükseklisans ve Doktora Ö¤renimim yapmaya karar verdim.
Bu esnada Arapça, Farsca, Latince, ‹branice dilleri üzerinde de çal›ﬂt›m. Ana
branﬂ ‘Türkoloji’, yan alan olarak da
‘‹slamî ‹limleri’ seçtim ve tahsilimi burada ‘Ali in der Bektaschi Dichtung
Jener des 16.Jhdt’s’ adl› ‘Dokora Tezi’mi tamamlayarak, 8 Haziran
1973’de ‘Edebiyat Doktoru’ ünvan›n›
ald›m. Bu bölümde okudu¤um için de
mutluyum.
Ancak bu bölümü seçiﬂimde
Ord.Prof. Dr Mehmet Fuat Köprülü’nün tesiri oldu diyebilirim. Sonra bu
bölüm, Türk’ün gerçek anlamda ‘Temel
Kültürü’nü ele alan bir bölümdür. Sonra
ﬂunu da söylemek gerekirse Türkoloji,Viyana ‘da XVI.yüzy›lda baﬂlam›ﬂt›r.
Yani bizzat benim kültürümle yak›ndan
Avrupal›lar ilgilenmektedir. Öyle ise ben
niçin kendi kültürümle ilgilenmeyeyim?.
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T.S.Ö.: Akademik çal›ﬂma alan›
olarak Dini Tasavvufi Türk Edebiyat›’n› seçmenizde etkili olan ne idi?
A. G.: Bu alan› seçmemde iki etken
bulunmaktad›r.
Bunlardan
biri,
Ord.Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü’nün, ‘Türk Edebiyat›’nda ‹lk Mutasavv›flar’ adl› eseridir. ‹kinci etken de
Prof. Dr. ﬁükrü Elçin hocamd›r. Kendileri o zaman, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölüm Baﬂkan› idi. ‹lk görüﬂmemizde özellikle bu konu üzerinde çal›ﬂmam› söylediler. Çünkü
bu konuda Türkiye’de fazla çal›ﬂan›n olmad›¤›n› da ifade ettiler. Ben de hocam›n
bu tavsiyelerini an›nda kabul ettim. O
esnada hocam Prof. Dr. ﬁükrü Elçin elime Kaygusuz Abdal’›n Külliyat›n› ihtiva eden bir Koleksiyon’u verdi. Ben de
hemen bu konuda yurt içi ve yurt d›ﬂ›
kaynaklar çerçevesinde ‘Kaygusuz Abdal’›n Edebi ﬁahsiyeti ve Eserlerinin
Genel Özellikleri’ üzerinde ‘Doçentlik
Tezi’ çal›ﬂmalar›ma baﬂlad›m ve tamlayarak 1980’de ‘Eylemli Üniversite Doçenti’ ünvan›n› ald›m. O gün bu gündür
de bu konuda çal›ﬂmaktay›m. Çal›ﬂt›¤›m
için de mutluyum. Hocam Prof. Dr.
ﬁükrü Elçin’e her daim ﬂükran borçluyum.
T.S.Ö: Türkiye’deki akademik
hayat›n›za Hacettepe’de baﬂlaman›zdan ve Prof. Dr. ﬁükrü Elçin’den
biraz söz edebilir misiniz?
A. G.: 1973 y›l›nda Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Konya’da görev
yapt›m. Bu s›rada, ad›n› duydu¤um ama
kendisiyle henüz tan›ﬂmad›¤›m Prof.
Dr. ﬁükrü Elçin’den bir telgraf ald›m.
Bunun üzerine Ankara’ya giderek Prof.
Dr. ﬁükrü Elçin hocam ile Hacettepe’de
buluﬂtum. Bu buluﬂman›n, Merhum hocalar›m›zdan, Prof. Dr. Yaﬂar Önen ve
Prof. Dr.Hasan Ali Koçer’in tavsiyesi
üzerine gerçekleﬂti¤ini ben sonradan ö¤rendim. ﬁükrü Hoca, o zamanlar Ha-
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cettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
‹hsan Do¤ramac›’ya benim durumumu
anlatm›ﬂ. Yurt d›ﬂ›ndaki çal›ﬂmalar›mdan söz etmiﬂ. Say›n Do¤ramac› da
ﬁükrü Hoca’ya:
“Hemen al›n›z” demiﬂ. Benimle
birlikte o dönemde, Prof.Dr. Umay Günay, merhum Dr. Turgut Günay, merhum Prof. Dr. Meserret Diriöz, Prof.
Dr. Tulga Ocak, ﬁükrü Hoca’n›n ‘doktoral› ö¤retim görevlileri’ olduk.
1974’ten 1985’e kadar Hacettepe’de
kald›m. 1979’da Doçentlik jürimde ﬁükrü Hoca’da yer ald› ve 1981’de emekli oldu. ﬁükrü Hoca, hoca olmakla beraber
bir baba gibiydi. Ben hayat›mda onun
kadar mükemmel bir insan› az tan›d›m.
Bu nedenle ona her zaman ﬂükran ve ö¤rencilik borcum var. Ben hiçbir zaman
hocan›n yan›nda ünvan›m› söylemem,
ﬁükrü Elçin’in asistan›y›m derim. Biz
hala hocal›k ve asistanl›k dönemimizi
yaﬂ›yoruz. Aﬂ›k Ömer konusunda da birlikte çal›ﬂ›yoruz hocamla. Ben Dini-Tasavvufi Türk Edebiyat› adl› çal›ﬂmam›
da ilelebet ﬁükrü Hocama ithaf ettim,
bu eser böylece devam edecektir. Allah
hocama hay›rl›s›ndan uzun ömürler nasip etsin.
T.S.Ö.: Sizin Milli e¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulunda yer
ald›¤›n›z dönemde Halkbilimi dersleri lise müfredat›na seçmeli bir ders
olarak eklendi. Bugünlerde de ilk ve
orta ö¤retim müfredat›na halk kültürü derslerinin zorunlu ders olarak
konulmas› ile ilgili bir çal›ﬂma yürütülüyor. Bu konuda ne düﬂünüyorsunuz?
A.G.: Daha önceleri halk kültürü
ya da halkbilimi ile ilgili dersler, üniversiteler de dahil olmak üzere e¤itim ö¤retim müfredat›nda yer almazd›. Ancak
Hacettepe Üniversitesi’nde bir Türk
Halkbilimi bölümü kurulduktan sonra,
1989-1994 y›llar› aras›nda rahmetli Avni
Akyol ile müfredat programlar›n›n yeni-
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den yap›lanmas› hakk›nda bir görüﬂmemiz oldu. Bu programlar› haz›rlarken
Türkçe, edebiyat, dilbilimi, kompozisyon
gibi derslerin yan›nda halkbilimi derslerini de koyduk. Çünkü, e¤er toplum bu
alanda gerekli bilgiye sahip olmazsa
kendi kültür ve de¤erlerini nas›l anlayacakt›r. Biz bu dersleri, lise müfredat›na
koymuﬂtuk. Bugün, ilkö¤retimde de halk
kültürü derslerinin okutulmas› isabetli
bir karard›r. Ancak müfredata al›nan
derslerin içerikleri de son derece önemlidir. Bu programlar› haz›rlayanlar›n mutlaka uzman kiﬂiler olmas› gerekmektedir. Maalesef bu konuda sorunlar yaﬂan›yor. Bu dersin içeri¤inde Türk toplumunun inançlar›, adet, gelenek ve görenekleri el sanatlar› gibi tüm kültürel yaﬂant›s› bilimsel bir çal›ﬂma alan› olarak yer
almal›d›r.
T.SÖ.: Halkbilimi, Halk Edebiyat› ve Dini Tasavvufi Türk Edebiyat›
aras›ndaki iliﬂkiyi de¤erlendirir misiniz?
A.G.: Halk edebiyat›, divan ve tekke edebiyat›n›n d›ﬂ›nda kalan malzemesi
dile dayanan, ilk söyleyicileri belli olmayan anonim mahsullerdir. Halkbilimi
de halk›n gelenek görenekleri, giyim kuﬂam›, duygu düﬂünce ve inançlar›, maddi
ve manevi yaﬂay›ﬂ biçimleri ve bunlar›
araﬂt›ran disiplindir. Dini tasavvufi
Türk Edebiyat› ise, halkbilimi ile
inançlar çerçevesinde bir ba¤lant›s› olan,
ancak lirik ve didaktik eserleri kapsayan
bir aland›r. Halkbiliminde inanc›n daha
çok uygulama ve gelenek oluﬂturma yönü ele al›nmaktad›r. Mesela cenaze töreninde yap›lan pratikler halkbiliminin
alan›d›r. Ancak halkbilimi di¤er alanlara
nazaran daha geç ortaya ç›km›ﬂ yeni bir
bilim dal›d›r.
Dini Tasavvufi Türk Edebiyat›
ise baﬂlang›çta hakir görülmüﬂ ele al›nmam›ﬂ de¤iﬂik isimlendirmelere konu olmuﬂtur. Bu alan ilk ve ortaö¤retimde
hatta üniversitelerde bile gere¤i gibi ö¤-
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retilememiﬂtir. 1994’ten sonraki ortaö¤retim programlar›nda Dini Tasavvufi
Türk Edebiyat› yer alm›ﬂ ve daha sonra da üniversiteler de çal›ﬂ›larak yeni
araﬂt›rmac›lar yetiﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Türk Edebiyat›n›n içinden dini muhtevay› kald›r›rsan›z, içi boﬂ bir kovana
benzer. Dini Tasavvufi Türk Edebiyat›, divan edebiyat› ve aﬂ›k edebiyat› aras›nda; halk-havas, okumuﬂ- okumam›ﬂ
aras›nda bir köprü vazifesi görmektedir.
Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Kaygusuz Abdal, her iki grubu da kucaklamaktad›r.
T.S.Ö.: Bugünkü dil, kültür ve
edebiyat çal›ﬂmalar› hakk›nda ne
düﬂünüyorsunuz?
A. G.: ‹yi bir edebiyatç› olmak için
öncelikle Farsça Arapça ve Türkçe’ yi
çok iyi bilmek, ayr›ca tarih, din ve edebiyat sosyolojisini de iyi bilmek gerekir. Ben günümüzdeki edebiyat çal›ﬂmalar›nda eskiyi tekrardan baﬂka bir ﬂey
göremiyorum. 1926’da yap›lan bir edebiyat tasnifini bugün hala kullan›yorsak
bir arpa boyu yol gitmemiﬂiz demektir.
Amerika’da 68’li y›llardan sonra NASA
program›n›n uygulanmas›yla birlikte
Amerikan ‹ngilizcesine 30 bin kelime
yüklenmiﬂtir. Bizde de böyle olmas› laz›m. Dolmuﬂ, akaryak›t, buzdolab›, cankurtaran (ambulans) gecekondu, gibi
isimleri üreten Türk toplumudur. Ama
bu kelimeleri maalesef Türk Dil Kurumu de¤il, halk üretmiﬂtir. Bu nedenle bu
türlü konularda da halk üretimlerine
önem verilmelidir. Ancak dili Türkçeleﬂtirmek ad›na Arapça ve Farsça’dan geçen
baz› kelimeler at›lmak isteniyor, bu, dilin fakirleﬂmesine neden olacak bir yaklaﬂ›md›r. Ben yabanc› kelime girmesine
karﬂ› de¤ilim ama, mevcut kelimelerin
at›lmas›na karﬂ›y›m. Yeni giren her kelimeyi kendi gramer kurallar›m›za göre
uyarlayabiliriz.
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T.S.Ö.: Dini Tasavvufi Türk Edebiyat› ve Tekke Edebiyat› isimlendirmeleri hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
A.G.: Tekke Edebiyat› ifadesine tamamen karﬂ›y›m. Çünkü bu edebiyat› lokal bir bölgeye s›k›ﬂt›ramazs›n›z. Tekke
Edebiyat› ifadesi tekkelerin bünyesinde,
ya da çevresinde geliﬂen bir edebiyat›
kapsar. Oysa ki Dini Tasavvufi Türk
Edebiyat› cihanﬂümul bir edebiyatt›r.
T.S.Ö.: UNESCO, Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas›
Sözleﬂmesi kapsam›nda ülkelerin
Somut Olmayan Kültürel Miras baﬂyap›tlar›n› listelemektedir. Türkiye’nin de baﬂyap›tlar› listesine, Mevlevi Müzi¤i ve Sema gösterilerinin
al›nmas› konusundaki düﬂünceleriniz neler?
A.G.: Bizim ilkönce kendi kültürümüzü tan›mam›z, sonra da çok iyi tan›tmam›z gerekiyor. Mevlevi ayinlerinde ortaya konulan müzik ve sema gösterilerini, Alevi semahlar›n› iyi araﬂt›rmal›, bir
standart oluﬂturarak, politika hevesine
kap›lmadan tan›tmal›y›z. Bugün Avrupa’ya kendimizi, D›ﬂ ‹ﬂleri, Kültür Bakanl›¤›, medya vs. gibi resmi kanallarla
tan›tamad›k, ama Avrupa’ya iﬂçi veya
baﬂka kanallarla giden Türk vatandaﬂlar›m›z, kültürümüzü tan›tma yolunda baﬂar›l› olmuﬂlard›r. Amerika’da y›lda 600
bin ile en çok satan kitap, Mevlana’n›n
Mesnevi’sidir. Bu kitap bugüne kadar
acaba Türkiye’de 600 bin adet satabilmiﬂ
midir? Kendi de¤erlerimizin fark›na var›p onlar› uluslar aras› alana taﬂ›mam›z
gerekmektedir. Ancak o zaman ‘!Somut
Olmayan Kültürel Miraslar›m›z›’
Türkiye’nin d›ﬂ›nda da tan›tma imkan›
bulabiliriz.
T.S.Ö.: Çok teﬂekkür ederim hocam.
A.G.: Ben de Milli Folklor’a teﬂekkür eder, baﬂar›lar dilerim.
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