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ÖZ
Bilinen insanl k tarihi yaz n icad yla beraber günümüze kadar gelen süreç
içerisinde de erlendirilen uzun ve büyük bir alan kapsamaktad r. Bu alan içerisinde pek
çok farkl unsur bu tarihi yap
ekillendirmek için çe itli etkiler yapm r. Günümüzde
sosyal bilimler olarak bilinen ve içerisinde kültür, dil, edebiyat, sanat, siyaset, felsefe gibi
birçok yap bar nd ran alan n da temel inceleme insanl k tarihidir. Bu yönden bak ld nda
toplumlar n geli mesine yard mc olan bu unsurlar n detayl ekilde irdelenmesi için çe itli
çal malar yap lm r. Üniversiteler de bu çal malar n daha sistemli halde ilerlemesi ve
yeni bireyler yeti tirilmesi konusunda önemli bir kurumdur.
Halkbilimi alan n tarihi yap na bak ld nda ise on dokuzuncu yüzy ldan itibaren
sistemli bir ilerleyi e girdi i dü üncesi hâkimdir. Bu yönden bak ld nda genç bir bilim
dal olarak say labilen halkbiliminin, Türkiye üniversitelerindeki geçmi ini, bugünkü
durumunu ve gelece ini incelemek hem halkbilimi alan n hem de üniversitelerin sosyal
bilimlerle olan ili kisini görmek bak ndan faydal olacakt r. Güncel olarak Türkiye’de
yeni yeni bölüm haline gelen bu alan n ilk defa ayr bir dal ya da kürsü olarak
üniversitelerde varl ise yar m as rl k bir süreci içermektedir. Bu yaz da da hem bu süreç
nas l ilerlemi tir hem de gelecekte ne gibi bir durum olu abilir sorular ndan hareketle bir
inceleme yap lacakt r. Türkiye üniversitelerinde Halkbilimi/Türk Halkbilimi bölümlerinin
durumu tart lacak ve halkbiliminin bundan nas l etkilendi i, gelece e dair ne gibi
yeniliklerin yap labilece i gibi sorusuna cevap aranacakt r.
Anahtar Kelimeler: Halkbilimi, Üniversite, Türk Dili Ve Edebiyat , Halk Edebiyat ,
Türkiye
ABSTRACT
Known human history encompasses a long and large area evaluated in the process
that has come up to today with the invention of the writing. Many different elements in this
area have made various effects in order to shape this historical structure. Today, known as
social sciences and within the culture, language, literature, art, politics, philosophy, such as
the field of many structures, such as human history is the main point of examination. From
this point of view, various studies have been carried out to examine these elements which
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help the development of societies in detail. Universities are also an important institution in
terms of the systematic progression of these studies and the training of new individuals.
From the historical structure of the area of folklore, the idea of a systematic progress
from the nineteenth century is dominant. In this respect, it would be useful to examine the
history, present and future of folklore in Turkish universities, which can be regarded as a
young branch of Science, and to see the relationship between folklore and Social Sciences.
The presence of this area, which has become a new section in Turkey for the first time, in
universities as a separate branch or branch, includes a half-century process. In this paper we
will examine how this process has progressed as well as what situation can occur in the
future. In the Universities of Turkey, the status of the Departments of Folklore/Turkish
Folklore will be discussed and the question of how the folklore is influenced and what kind
of future innovations can be made.
Key Words: Foklore, University, Turkish Language And Literature, Folk Literature,
Turkey.
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1. Giri
Toplumlar n ortaya ç
ndan itibaren onlarla ilgili uygulama, gelenek, görenek,
inanç, kültür, sanat, tarih, ekonomi gibi unsurlar da bir bir olu maya ba lam r. Bu
yap lar n her birini ayr ayr ya da birlikte inceleyen bilim dallar da zaman içinde ihtiyaçlar
do rultusunda varl klar göstermi tir. Önceleri basit ara rmalar ya da amatör çal malar
eklinde ba layan bu konulardaki yap lanmalar zamanla farkl unsurlar n devreye girmesi
ve insanlar n daha özel ilgi alanlar n olu mas yla profesyonel hale dönü meye
ba lam r. Bu aç dan her bir bilim dal n tarihi süreci, o bilim dal n gelece ini
ekillendiren temel unsurlar bar nd rmas noktas nda önem arz etmektedir. Bu aç dan
çe itli yönleriyle tarihi durumun incelenmesi, o alanla ilgili gelecek yap
n hangi tarafa
do ru ekillendi ini de görmeyi sa lar. Hatta belki güncel durumdaki eksikleri ya da
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de imleri göstererek daha sistemli bir ilerleyi in sa lanmas na da katk da bulunur. Bu
yönden bak ld nda halkbiliminin tarihi sürecindeki mihenk ta lar ndan birisi
üniversitelere bu alan n giri tir. Bu bilim dal n üniversitelerde ders olarak okutulmaya
ba lamas ve ayr bir bölüm haline gelmesi aras nda geçen zamanda birçok de im ve
dönü üm meydana gelmi tir. te bu süreçte ya ananlar günümüze ve gelece e dair bilgi
edinmeye yard mc olacakt r.
Folklor teriminin 1846 y nda William John Thoms taraf ndan kullan lmas yla
birlikte art k daha sistemli bir olu um halini ald
anlayabildi imiz halkbilimi
çal malar n bu tarihten sonraki ilerleyi inde bireysel çal malar n yan nda kurumsal
çal malar n da artt söylenebilir. Özellikle kurulan belli derneklerle beraber bu bilim dal ,
insanlar n gözünde daha dikkate de er bir konuma gelmi tir. Bu kurumsalla man n son
amas nda ise üniversiteler devreye girerek bir ekilde bu alan n bilimsel yönden
irdelenmesine katk sa lam lard r. Üniversiteye giren halkbilimi art k sadece belli ki ilerin
i olmaktan ç karak daha geni çevrelerin ö renimine aç lan ve zamanla ba ba na bir
bölüm haline gelerek ba ms zl
son noktaya ç karan bir yap r. Bu aç dan
de erlendirildi inde birçok bilim dal na göre özellikle Türkiye’de h zl bir geli im süreci
geçirmi ve ayr cal kl hal alm r. Yukar da da bahsedildi i gibi folklor teriminin dünyada
ilk defa kullan lmas yla beraber insanlar n bildi i ancak tam olarak isimlendiremedi i bir
alan olan halkbilimi bir benlik kazanm r. Thoms, bu ifadeyi kullan rken bunu ngiltere’de
popüler antikiteler ya da popüler edebiyat denilen yap n kar
olarak gösterirken bir
aç klamayla bunun edebiyattan öte bir bilim dal oldu unu ve Saksonca “Folklor” olarak
adland labilece ini söyler (Thoms, 2003:5). Yani daha isimlendirme sürecinde bunun bir
edebiyat kolundan çok ayr ca bir bilim dal olarak adland lmas gerekti i fikri ortaya
km r. Bunda temel unsur elbette ki halkbiliminin kendi iç yap nda yer alan
ço ulculu u ve genel görünümüdür. Pek çok alanla ortak konulara de indi i gibi bu
konular farkl bir bak aç yla incelemesi nedeniyle de halkbilimi kendini ba ka bir yöne
do ru ekillendirmektedir.
Bu ilk kullan mla beraber halkbilimi çal malar bütün dünyaya yay lm , birçok
ara rmac bu konu hakk nda bilgiler toplamaya ve yorumlar yapmaya ba lam r. Bu
çal malar bireysel çabalarla beraber gün geçtikçe artan talep do rultusunda belli kurumsal
yap lar n da do mas na yol açm r. Bu aç dan ilk defa kurumsal kimli in simgesi olarak
“Folklore Society” adl dernek 1878 y nda W. John Thoms’un kurucu üyeli iyle ortaya
km r (Dorson, 2003a: 4). Kurulan bu derne in en temel i levi elbette bireysel çabalar
toplulu un gücüne dönü türerek daha verimli ve sistemli bir çal ma mant olu turmakt r.
te buradan hareketle ortaya ç kan birliktelik duygusu halkbiliminin uzman kadrolar n
olu mas için de bir k olmu tur. Bu noktadan sonra halkbilimi ara rmalar n bilimsel
çerçeveye oturmas için yap lan i lerden ilki üniversitelerde ders olarak bu konunun
lenmesidir. Bunu ba aran ki i de Stith Thompson’dir. Thompson, 1942 y nda folklora
ilgi duyan ara rmac lar ve ö renciler için Amerika’da Indiana Üniversitesinde yaz okulu
dersleri açm r. Bunun yan nda 1950 y nda düzenlene “As r Ortas Uluslararas Folklor
Konferans na” önemli bilim adamlar davet ederek, 1953 y nda “Folklorla lgili Dört
Sempozyum” ad yla yay mlanan konferans tutanaklar
bask ya haz rlad ve Amerika
Birle ik Devletleri’nde ilk defa folklorla ilgili bir doktora program haz rlad ve ilk doktora
rencisini mezun etti (Dorson, 2003b, 10). Görülece i üzere üniversiteye halkbilimi
bölümünü bir yaz okulu olarak sokan ve sonras nda bu alanla ilgili birçok çal ma yapan
Thompson, halkbiliminin köklü bir altyap yla beraber bilim dünyas nda kabulünün
sa lanmas nda ilk ad
atan ki i olmu tur. Bu ilk geli melerden sonra dünyada pek çok
154

KARADEN Z, 2018; (38)

farkl bölgede üniversitelerde bir ders olarak i lenmeye ba layan halkbilimi, ilerleyen
dönemlerde ayr bir bölüm olarak da hizmet vermi tir.
1.Türkiye Halkbilimi Çal malar nda Üniversitenin Yeri
Türkiye halkbilimi çal malar n amatör olarak tabir edilen yap yla Tanzimat
döneminden itibaren ba lad kabul edilir. inasi, Nam k Kemal ve Ziya Pa a’n n yapt
çal malar halkbilimine katk sa lad klar için ilk denemeler olarak kabul edilmektedir.
Bunun yan nda çe itli dernekler ve dergiler arac
yla bu alanda yap lan çal malar n
varl
bilinmektedir. Devletin de ilerleyen y llarda halkbilimi ara rmalar için çe itli
giri imleri olmu tur. 1920 y nda folklor ile ilgili çal malar n önemini göstermek için
Maarif Vekalet’ine ba olan “Hars Dairesi” kurulmu ve ö retmenlerle ili kiye girerek
yurdun dört yan ndan Türk folklor ürünlerinin tespit edilmesi ve derlenmesi için çal malar
yap lm r (Çobano lu, 2010: 46). Burada ortaya ç kan durumda amaç elbette toplumda bir
ayd nlanma ya atma iste idir. Özellikle ö retmenlerin burada devreye sokulmas yla amatör
çal malar yerine daha tertipli bir çal ma mant na ula lmas gerekti i fikrinden ortaya
kar. Yap lan bu ilk denemelerin ve profesyonel yakla mlardan sonra akademik olarak
yap lan ilk giri imde ise kar
za Fuad Köprülü ç kmaktad r. Fuad Köprülü, hem yapt
çal malar hem de yeti tirdi i ö renciler sayesinde Türkiye’de halkbiliminin akademik
camiada geli mesinin kap
açan ki idir. “ stanbul Üniversitesi’ne ba
olarak, 1924
nda kurulan “Türkiyat Enstitüsü”, Türk halkbilimi alan na, bilimsel ara rmalara
dayanan monografyalar kazand rma a, haz rlanan çe itli halkbilimsel yaz lar kurumun
dergisi Türkiyat Mecmuas ’nda yay mlanma a ve Mehmet Fuat Köprülü ilk akademik Türk
halkbilimciler ku
yeti tirmeye ba lar” (Çobano lu, 2010: 47). Köprülü daha Türkiyat
Enstitüsü’nün ba na gelmeden halkbilimi ile ilgili çal malar yapm ve yay mlam r. Bu
yönden akademik camia içerisine girmeden bu alanla ilgili temeli olu turan bir ki iliktir.
1914 y nda kdam Gazetesi’nde ç kan “Yeni Bir lim: Halkiyat ‘Folk-Lore’” ba kl
yaz , genel anlam yla halkbilimin ilk makaleleri aras ndad r. Bu yaz n içeri ine
bak lacak olursa halkbiliminin çerçevesinin çizildi i ve bu alan n ne oldu u konusunda
bilgiler verildi i görülür. Bunun yan nda 1915 y nda Milli Tetebbu’lar Mecmuas ’n n
birinci ve ikinci cildindeki “Türk Edebiyat ’nda Â k Tarz ’n n Men e’ ve Tekâmülü
Hakk nda Bir Tecrübe” ve “Türk Edebiyat ’n n Men e’i” adl yaz lar önemli çal malar
olarak de erlendirilir (Tansel, 1966: 271).
Bu yaz larda halk edebiyat n ve Türkoloji’nin temel meselelerine de inen Köprülü,
1918’de yaz p 1919’da yay mlad
“Türk Edebiyat nda lk Mutasavv flar” adl
çal mas yla yaln z Türk edebiyat için de il Türk ilminin birçok sahalar için de yeni
mesele ortaya atm r (Köprülü, 2006: 224). Bu çal malarla birlikte art k halk edebiyat n
konular n neler oldu u konusu da ülkede belirginle meye ba lam r. Köprülü’nün bu
çal malar n yan nda halkbilimi ve halk edebiyat ile ilgili yapt
birçok çal ma
bulunmaktad r ancak temelde bu alanla ilgili yapt
en önemli i lerden bir tanesi hiç
ku kusuz kendisinden sonra gelecek olan nesli yeti tirmek olmu tur. Bu nesil aras nda
halkbilimini üst seviyelere ç karan birçok akademisyen ve ara rmac bulunmaktad r.
“Köprülü resmi anlamda doktora yapt rd
dört talebesi d nda kendisini örnek al p
çal malar
o do rultuda ilerleten pek çok ilim adam na da ilham kayna olmu tur.
Bunlar :Osman Turan, Halil nalc k, Ömer Lütfi Barkan, Pertev Naili Boratav, Abdülbaki
Gölp narl , Ali Nihat Tarlan, Fevziye Abdullah Tansel, Sabri Ülgener, Mehmet Altay
Köymen say labilir” (As lsoy, 2008: 42). Bu isimlerin aras na Orhan aik Gökyay ve Nihal
Ats z’ da eklemek yerinde olacakt r. Say lan ki ilerin bir bölümü tarih alan nda ilerlemi
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olsa da hem Türkoloji’nin hem de halkbiliminin tarih ile olan ba lant dü ünüldü ünde
ortak mevzulara de inen çal malar yap ld
fikri ç kar labilir. Bu isimler ilerleyen
dönemlerde Türkiye üniversitelerinde bilimsel çerçevenin çizilmesi aç ndan önemli i ler
yapm lard r. Halkbiliminde ise üniversitelerde bu alan n geli mesine ve ayr bir anabilim
dal olarak say lmas na katk sa layan en önemli isim hiç ku ku yok ki Pertev Naili
Boratav’d r.
Pertev Naili Boratav, halkbilimi derslerinin ilk defa ba ms z bir alan olarak
lenmesinde katk sa lam r. “1938-1948 y llar aras nda Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Co rafya fakültesinde halk edebiyat n yan s ra halkbilimi konular na da
programlar na yer veren bir kürsü Pertev Naili Boratav’ n öncülü ünde verimli çal malar
yapm , ar ivler geli tirmi tir” (Örnek, 2016: 34). Bu çal malar n ba lang
Boratav
öyle anlat yor: “Ankara Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyat
Bölümü’nün ö retimine halk edebiyat 1938 y nda girdi. Dersin program
ba ta u
ekilde düzenlemi tim: Haftada iki saatlik ders ve seminer içinde her sömestr Türk halk
edebiyat ndan bir ya da birkaç konu incelemek suretiyle, ö renciler dört y ll k bir ö renim
döneminde bütün konular üzerine genel bilgi ediniyorlard ” (Boratav, 2017: 103). Bu
derslerin içeri ini ise Boratav genellikle halk edebiyat alan üzerine yo unla
aktar r.
Bu yönden halkbilimi ile ilgili k mlar sadece birinci sömestrde bir giri olarak verildi ini
aktar r. Bunun nedenini de derslerin Türk Dili ve Edebiyat bölümü içerisinde verilmesine
ba lar. Yine kendi talebi do rultusunda 1947-1948 ders y ba lar nda bir ders olarak Türk
halk edebiyat yerine, Türk Halkbilimi kürsüsünün kurulmas n kabul edildi ini ve lisans
düzeyinde e itim vermeye ba layaca
aktar r (Boratav, 2017: 104). Bu ilk giri im ile
birlikte Türkiye üniversitelerinde ba ms z halkbilimi bölümünün temeli at lm ve ilk
örne i ortaya ç km r ancak çe itli nedenlerle Boratav’ n ülkeden gitmesiyle bu bölümün
aç lmas ve bununla birlikte Türk Dili ve Edebiyat bölümü içerisindeki derslerin de
verilmesi ask ya al nm r1
Ayr ca bir alanla ma giri iminin sonuçlanmas yla beraber üniversitelerde halkbilimi
ve halk edebiyat derslerinin tekrar gündeme gelmesi Mehmet Kaplan’ n Erzurum Atatürk
Üniversitesi’nde yeti tirece i ö renciler zaman na kadar durmu tur. Mehmet Kaplan
halkbilimi alan n günümüzde ayr ca bir bölüm olarak aç lmas na katk sa layacak olan
neslin yeti mesinde ve üniversitelere bu alan n tekrar dönmesini sa layan isimdir. Pertev
Naili Boratav’dan sonra sekteye u rayan halkbilimi çal malar n devam için Erzurum’da
yeti tirdi i doktora ö rencileriyle bu alan n üniversitelerde tekrar okutulmas sa lam r.
“Mehmet Kaplan, 1958 y nda ö retime ba layan Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü
kurarken Do u Anadolu Bölgemizin bu zengin ve bakir sahas
bilimsel ara rmalara
açmak amac yla Yeni Türk Edebiyat , Eski Türk Edebiyat ve Türk Dili anabilim dal
retim elemanlar n yan s ra halk edebiyat alan nda çal acak ö retim eleman
kadrosunun kurulmas da öncelikli bir i olarak kabul etmi tir” (Düzgün, 2015:265). Bu
ba lamda öncelikli ara rmalarda bu bölgenin kültürel yap ve halk edebiyat ürünlerinin
toplanmas için kendisi çal malar yapm ve ö rencilerini de bu alana yönlendirmi tir.
Yeti tirilen bu ilk ö renciler ve doktora tezleri u ekildedir: Muhan Bali, “Erci li Emrah
ile Selvi Han Hikayesi- Varyantlar n Tespiti ve Halk Hikayecili i Bak ndan Önemi”
(1967); Bilge Seyido lu, “Erzurum Halk Masallar Üzerine Ara rmalar” (1971); Saim
Sakao lu, “Gümü hane Masallar /Metin Toplama ve Tahlil” (1971); Fikret Türkmen, “Â k
Garip Hikayesi Üzerinde Mukayeseli Bir Ara rma” (1972); Umay Günay, “Elaz
Masallar ” (1973); Ensar Aslan, “Ç ld rl Â k enlik- Hayat , iirleri ve Hikayeleri”
(1973). (Düzgün, 2015: 266-267). Halk edebiyat ile ilgili olan bu tezler o dönem
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üniversitede uzun süre sonra yap lan ilk çal malard r. Bu çal malar yapan hocalar daha
sonra Türkiye’nin farkl üniversitelerine görevlendirilerek buralarda halk edebiyat ve
halkbilimi üzerine dersler vermi lerdir. Bu yönden imdiki ö retim kadrolar n
olu mas n ba lang olarak bu 6 çal may saymak mümkündür.
Buraya kadar aktar lan bilgiler e li inde Türkiye’de halkbilimi bölümünün
üniversitelerde ilk defa Pertev Naili Boratav’ n etkisiyle bölümle meye gidildi i ancak
mümkün olmad söylenebilir. Bunun devam nda ise yine bireysel bir çaba olarak Mehmet
Kaplan’ n etkisi görülür. Bu etkiyle birlikte Türk Dili ve Edebiyat bölümleri içerisinde
yeniden halkbilimi derslerinin verilmeye ba land ancak yine de o dönemde halen ayr bir
halkbilimi bölümünün aç lmad
görülür. lk kez resmi olarak bu alan n aç lmas ise
ilerleyen y llarda gerçekle ecektir.
2.Üniversitelerde Ba ms z Halkbilimi Bölümlerinin Kurulu u ve Bugünü
Türkiye’de üniversitelerde halkbilimi ya da Türk halkbilimi ba
alt nda müstakil
bölümlerin kurulu u bir önceki bölümde anlat lan süreç sonunda 1980 y llar na kadar gelen
bir zaman dilimi içinde ancak kendine yer bulabilmi tir. “Prof. Dr. Dursun Y ld m’ n
Yüksek Ö retim Kurumu’na sundu u “Folklor Hakk nda Genel Bilgiler ve Folklor
Bölümünün Üniversitelerimizde Kurulmas na li kin Dü ünceler” ba
ta yan raporun
etkisiyle Halkbilim Anabilim Dal aç lmas na karar verilmi ve Hacettepe Üniversitesi,
Türk Halkbilimi Anabilim Dal ; Ankara Üniversitesi ise Halkbilimi Anabilim Dal adlar yla
itim ve ö retime ba lam r” (Çobano lu, 2010: 50). Bu süreçten günümüze kadar geçen
süre içinde üniversitelerde bu alan, Halkbilimi yahut Türk Halkbilimi ad ile önce kürsü
sonra anabilim dal sonra da bölüm olarak aç lm r. Güncel YÖK verilerine göre u anda
Türkiye’deki üniversitelerde halkbilimi ad ile 5, Türk halkbilimi ad ile ise 4 ayr bölüm
aç lm r.
Üniversite
Ad
Ankara
Üniversitesi
Ardahan
Üniversitesi

Fakülte Ad

Bölüm Ad

Aç
Tarihi
Dil
Ve
Tarih Halk Bilimi 31.03.2009
Co rafya Fakültesi Bölümü
Ardahan
nsani Halk Bilimi 22.10.2015
Bilimler
Ve Bölümü
Edebiyat Fakültesi
Kafkas
Fen-Edebiyat
Halk Bilim 02.02.2011
Üniversitesi
Fakültesi
Bölümü
ak
Fen-Edebiyat
Halk Bilimi 21.05.2009
Üniversitesi
Fakültesi
Bölümü
Yüzüncü Y l Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi 01.12.2010
Üniversitesi
Bölümü

Üniversite
Türü
Devlet

Bölüm li

Devlet

Ardahan

Devlet

Kars

Devlet

ak

Devlet

Ankara

Van

Tablo 1: Türkiye’deki Üniversitelerde E itim Veren Halkbilimi Bölümleri
(YÖK-11.12.2017)
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Üniversite Ad

Fakülte Ad

Cumhuriyet
Edebiyat
Üniversitesi
Fakültesi
Gazi Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi
Hacettepe
Edebiyat
Üniversitesi
Fakültesi
Nev ehir
Hac Fen-Edebiyat
Bekta
Veli Fakültesi
Üniversitesi

Bölüm Ad

Aç
Tarihi
Türk
Halk 28.02.2009
Bilimi Bölümü
Türk
Halk 29.12.2009
Bilimi Bölümü
Türk Halkbilimi 31.01.2013
Bölümü
Türk Halkbilimi 02.04.2014
Bölümü

Üniversite
Türü
Devlet

Bölüm li

Devlet

Ankara

Devlet

Ankara

Devlet

Nev ehir

Sivas

Tablo 2: Türkiye’deki Üniversitelerde E itim Veren Türk Halkbilimi Bölümleri (YÖK11.12.2017)
Tablo 2: Türkiye’deki Üniversitelerde E itim Veren Türk Halkbilimi Bölümleri
(YÖK-11.12.2017)
Tablolarda yer alan veriler üzerinden hareketle bu bölümlerin aç
ve içeri i ile
ilgili bilgiler vererek bölümlerin kar la rmas n yap lmas bölümlerin gelece i ile ilgili
de erlendirmelerin yap laca k m için faydal olacakt r. Belirtilmesi gereken bir husus da
tablolarda eksikli in yer ald
r. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesine dâhil olan
Türk Halkbilimi bölümü YÖK istatistik bölümünde yer alan bu tablolar n içerisine
al nmam r. Ayr ca tablolarda yer alan aç tarihleri ile bölümlerin internet sitelerinde yer
alan kurulu emalar ndaki tarihler birbirini tutmamaktad r. Yine bu bilgilerin içerisinde yer
alan aç
tarihleri ile ö renci al mlar n ba lad tarihler farkl k göstermektedir. Bu
yüzden YÖK verilerinin yan nda üniversitelerin ilgili bölümlerinin internet siteleri de bu
bölümde kullan lacakt r ancak belirtmekte fayda var ki burada ad geçen birçok
üniversitenin internet sayfas nda bölümlerin kurulu
emalar ve genel tarihçeleri
bulunmamaktad r. Bilgi edinmek amac yla bölümlerin sorumlu ki ileriyle mail yoluyla
ileti im kurulmaya çal lm r fakat sadece Cumhuriyet Üniversitesinden bu konu ile ilgili
geribildirim yap lm r. Bu nedenle de gerekli bilgiler s rl olarak elde edilmi tir.
Halkbilimi tarihine bak ld nda kar la lan halk edebiyat ve halkbilimi derslerinin
ilk kez ayr cal kl yap ya büründü ü DTCF, halkbiliminin ayr bir bölüm olma konusunda
da ilk s ray alm r. 1980 y nda Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in ba kanl nda Halkbilimi
kürsüsü kurulmu tur. Kürsü 1982 y nda ana bilim dal na, 1993 y nda da bölüme
dönü mü tür (Tan, 2013: 242). 1993 y nda Prof. Dr. Nevzat Gözayd n’ n çabalar yla bu
ba ms z yap
kazanm r. u anda bölümde verilen derslerin içeri ine bak ld nda ise
halkbiliminin genel meseleleri, kar la rmal çal malar, yöntem ve teknik gibi konular n
rl kl oldu u görülür. Bölümde verilen derslerin baz lar u ekildedir: Folklor ve Kültür,
Halk ve Kültürün Kar la rmal Çal malar , Türkiye’de Halkbilimi Çal malar , Sa k ve
Kültür, Dini nançlar ve Uygulamalar, Alan Ara rmas Metot ve Yöntemleri vs.. Bölümde
u anda Etnoloji Anabilim Dal ve Halkbilimi Anabilim Dal ad alt nda 2 Profesör, 1
Yard mc Doçent, 1 Ö retim Görevlisi ve 1 Ara rma Görevlisi bulunmaktad r. Bölümde
ayr ca yüksek lisans ve doktora programlar da mevcuttur.
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(http://www.dtcf.ankara.edu.tr/halkbilim-bolumu/)
Halkbilimi bölümlerinin kronolojik olarak ikincisi ise Gazi Üniversitesinde
aç lm r. 2004 y nda aç lan Türk Halkbilimi bölümü, 2004-2005 y nda 30 ö renci ile
ba layan yolculu una günümüzde de devam etmektedir. Ayr bir bölüm olmas n yan nda
Türk Halkbilimi ad alt nda aç lan ilk bölüm olmas nedeniyle önemlidir. Kendi içinde,
Sözlü Anlat mlar, Gösteri Sanatlar , Toplumsal Uygulamalar, Kar la rmal Halkbilimi ve
El Sanatlar Gelene i Anabilim dallar na ayr lan bölümün ba kanl
Prof. Dr. Öcal O uz
yürütmektedir. Prof. Dr. Öcal O uz’un yan s ra bölümde 2 Doçent, 1 Yard mc Doçent, 2
retim Görevlisi ve 6 Ara rma görevlisi çal maktad r. Bölümün ders içeri ine
bak ld nda ise anabilim dallar n etkisiyle geni bir çerçevede e itim verilmektedir.
Halkbilimi Tarihi, Anonim Halk Edebiyat , Halk Oyunlar ve Sporlar , Gelenek Görenek ve
Halk nançlar , Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri, Halk Tiyatrosu, Festivaller ve ölenler,
Kar la rmal Türk Halkbilimi gibi birçok ders verilmektedir. Ayr ca bölümün yüksek
lisans ve doktora programlar mevcuttur. (http://turk_halk_bilimi.gazi.edu.tr)
Türk Halkbilimi bölümlerinin bir di eri Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinde yer alan Türk Halkbilimi bölümüdür. Bu bölüm 2009 y nda kurulmu ve
2010 y nda ö renci al na ba lam r. Bölümde u anda 3 Yard mc Doçent, 1 Ö retim
Görevlisi, 3 Ara rma Görevlisi hizmet vermektedir. Bölümde ayr ca yüksek lisans
program da mevcuttur (KK).
Türk Halkbilimi ad alt nda e itim veren bir bölüme sahip olan di er üniversite
Hacettepe Üniversitesi’dir. Buradaki bölümün ba ms z bir yap kazanmas yak n bir tarihe
denk gelse de Ankara Üniversitesiyle birlikte ilk defa kürsü ve anabilim dal halinde hizmet
vermeleri ayn zamana denk gelmektedir. Özellikle Prof. Dr. Dursun Y ld m’ n
katk lar yla beraber Türkiye’de hareketlenen ayr bir bölüm olma çabalar Hacettepe
Üniversitesinde de meyvesini vermi tir. 2013 y nda ba ms z bir bölüm olarak ö renci
al na ba layan Türk Halkbilimi bölümünün bölüm ba kanl
Prof. Dr. Özkul
Çobano lu yürütmektedir. Aktif olarak 4 Profesor, 1 Doçent, 2 Yard mc Doçent, 5 Doktor
ve 2 Ara rma Görevlisi ile e itim vermeye devam etmektedir. Bölümde verilen derslerin
geneli Türk Halkbilimi etraf nda ekillenmektedir. Türk Halkbilimine Giri , GelenekGörenekler, Â k Edebiyat , Türk Halk Tiyatrosu, Türk Halk Danslar , Türk Halk Müzi i,
Halk nançlar ve Ritüeller, Kar la rmal amanizm gibi birçok ders verilmektedir.
Bölümde ayr ca yüksek lisans ve doktora programlar
da mevcuttur.
(http://www.halkbilimi.hacettepe.edu.tr)
Ba ms z bir bölüm olarak yak n zamanda aç lan bir di er bölüm de Nev ehir Hac
Bekta Veli Üniversitesindedir. 2014 y nda kurulan ve ilk defa 2016-2017 e itim ö retim
nda ö renci al na ba layan bölümde 1 Doçent, 2 Yard mc Doçent ve 2 Ara rma
Görevlisi görev yapmaktad r. Bölümde Halkbilimi Tarihi, Kültürel Antropoloji, Türk
Kültür Co rafyas , Türk Kültür Tarihi, Â k Edebiyat , Türk Mitolojisi, Festivaller ve
ölenler, Türk Halk Masallar , Türk Halk Hikayeleri, Halk Müzi i ve Çalg lar , Halk
Hekimli i, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Halk Baytarl ve Botani i, Türk E lence Kültürü,
Alevilik ve Bekta ilik Ara rmalar , Cönkler ve Mecmualar gibi birçok ders verilmektedir.
Bu çe itlilik içinde hem halkbilimi hem de Türk kültürü ara rmalar nda önemli bir kurum
olarak de erlendirilebilir. (https://thb.nevsehir.edu.tr/tr)
Türk Halkbilimi ad
ta yan bir di er bölümde Erciyes Üniversitesi Edebiyat
Fakültesindedir. Bölümde 2 Doçent, 1 Yard mc Doçent ve 2 Ara rma Görevlisi görev
almaktad r. Halkbilimi ad ta yan bir di er bölüm Ardahan Üniversitesi nsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesinde yer almaktad r. u anda 1 Doçent ile e itim vermektedir. Ayr ca
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Kafkas Üniversitesinde Türk Halkbilimi, Van Yüzüncü Y l Üniversitesi ve U ak
Üniversitesinde de Halkbilimi ad alt nda bölümler oldu u YÖK verilerinde görülmektedir.
Buraya kadar incelenen bölümlerin tarihi yap ve içeri i ile ilgili bir de erlendirme
yapmak gerekirse. Toplamda u anda Türkiye’de on adet müstakil bölüm bulunmaktad r ve
bunlar n be tanesi Türk Halkbilimi, be tanesi ise halkbilimi ad ta maktad r. Genel
olarak Ankara ili etraf nda ba layan bölümle me zamanla Türkiye’nin birçok bölgesine
yay lm durumdad r. Bu bölümlerin genel olarak halkbilimi üzerine yürüttü ü çal malar
alan n geli mesi noktas nda önemli bir etmendir. Buradan hareketle halkbilimi bölümlerinin
üniversite sistemi içerisinde kendisine yer edindi i ve elbette ilerleyen zamanlarda hem say
hem de nitelik olarak bir ilerleme kaydedece i fikrine ula labilir. Halkbilimi bölümleri
daha genel bir çerçeve içerisinde e itim vermekle birlikte Türk halkbilimi bölümleri de
öncelikle ulusal kültür ara rmalar nda öne ç kmaktad r. Ulusal çal malardan hareketle
uluslararas düzeyde tan rl k sa lamak ve yap lan çal malarla Türk kültürünü daha geni
çevrelere tan tma amac gütmektedir. Bu bölümlerde yeti en ö rencilerin halkbilimi
özelinde Türk kültürü için bilinmesi gerekli olan di er alanlarla ilgili bilgiler de seçmeli
dersler ve bölüm içi farkl etkinliklerle sa lanmaktad r. Güncel durumdan sonra bu
bölümlerin geçmi ten bugüne gelen süreci de göz önünde bulundurularak gelecekteki
durumlar hakk nda bir eyler söylemek mümkündür.
3. Halkbilimi Bölümlerinin Gelece i Hakk nda Dü ünceler
Türkiye’de yer alan halkbilimi bölümlerinin ortaya ç
ndan bugüne kadar geçen
süre tahmini otuz be y ll k bir dönemi kapsamaktad r. Bu k sa süre içerisindeki geli ime
bak ld nda kürsüle meden anabilim dal olmaya buradan da ba ms z birer bölüm haline
dönü en yap içerisinde önemli bir ilerleyi ve kabul görme söz konusudur. Halkbilimi
bölümlerinin bu h zl ilerleyi inde etkisi olan akademisyenler ve okullar n yap
dü ünüldü ünde farkl çevreler ve farkl da mlar söz konusudur. Bu çe itlilik de bölümün
sadece belli bir bölgeye s mas engelleyerek tüm Türkiye’ye yay lmas sa lam r.
Gelecek ile ilgili dü ünceleri aktarmadan önce bu konu hakk nda bizden önce
harekete geçen ve geçmi i uzun y llar öncesine dayanan iki fikir etraf nda bir de erlendirme
yapmak yerinde olacakt r. Bu fikirlerden ilki Pertev Naili Boratav’ n 1969 y nda yazd
bir yaz da yer alan ve “ stanbul Üniversitesi Türkoloji Ö renci Örgütü” taraf ndan
düzenlenen sekiz maddelik bir metindir. Boratav bu metinin içeri ini öyle aktar r:
“Bu soru turma metni, halk edebiyat n konusu, kültürümüzle ve ça da
edebiyat zla ili kisi, bilim alan olarak önemi… gibi sorunlar kaps yor. A
yukar 40
l lise edebiyat ö retmenli i yapmaya namzet olduklar
belirten genç ö renciler,
soruyorlar: Üniversitemizin edebiyat ö reniminde halk edebiyat na yer verilmedi ini
biliyor musunuz? Ona yer verilmesinin faydal olaca kan nda iseniz, bunun ne ekilde
olabilece ini dü ünüyorsunuz?” (Boratav, 2017: 102).
Bu metnin önemi hiç ku kusuz o dönem için üniversitelerde yer alan Türkoloji
bölümlerindeki bir eksikli in durumunu anlamak için önemlidir ancak as l önemli nokta
bunu haz rlayanlar n ö renciler olmas r. Kendi okuduklar bölümdeki bu eksikli in
giderilmesi için o dönemde harekete geçen bu ki iler sayesinde ilerleyen y llarda Türk Dili
ve Edebiyat bölümleri içerisinde k smen de olsa halkbilimi ve halk edebiyat ile ilgili
dersler girmeye ba lam ve zamanla bugünkü durum ortaya ç km r. Bu durumun bir
benzeri bugün de görülmektedir. Ö rencilerin bu alana olan ilgisi ve bu alan üzerine
yöneli leri özellikle üniversitelerin ad yla an lan halkbilimi kulüplerinin ve topluluklar n
olu mas
sa lam r. Ö renciler bu topluluklar etraf nda halkbilimi ile ilgili çe itli
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çal malar ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu topluluklar n ilk örne i ise günümüzden çok
eskiye gitmektedir.
ODTÜ’de kurulan Türk Halkbilimi Toplulu u, günümüzde özellikle sanal ortamda
bir araya gelen ö rencilerin olu turduklar halkbilimi kulüplerinin ilkidir. Kas m 1961’de
ODTÜ’nün ilk topluluklar ndan biri olarak kurulmu tur. öncelikli amac halk kültürü
elerinin ça da ve bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi ve yorumlanmas r. Ayr ca bu
çal malarla elde edilen bulgular n çe itli etkinliklerle yak n çevreye ve halkbilimi
camias na iletilmesine çal r (Tepeköylü, 2017: 318). Bu topluluk Türkiye’de halkbilimi
için bir ilk olmakla birlikte kurulduktan sonra sadece bir topluluk olman n yan nda birçok
etkinlik gerçekle tirerek, ilerleyen y llara etki eden önemli çal malar b rakm r. “Halk
oyunlar , halk müzi i, halk tiyatrosu ve yöre ara rmalar
kapsayan dört ana kolda
faaliyet yürüten topluluk bünyesinde 15 Ekim 1973 tarihinden itibaren Halkbilimi dergisi
yay nlanmaya ba lam r. Dergi 52 say yay nland ktan sonra 12 Eylül 1980 darbesi ile
yay n hayat na son verilmi tir” (Aça, 2016: 128). Bu topluluk günümüzde de varl
devam ettirmektedir ve pek çok farkl konuda etkinlikler düzenlemektedir. Yak n zamanda
düzenlenen baz etkinlikler: Halk Kültüründe E lence Sempozyumu, Halk Tiyatrosu
enli i, Anadolu Masallar Gecesi “Kur’masal”, THBT 8. Halk Oyunlar enli i, THBT
Toplumsal
Cinsiyet
ve
Halk
Kültürü
Sempozyumu
say labilir
(https://www.facebook.com/pg/odtuthbt/events/?ref=page_internal ). Bunlar düzenlenen
etkinliklerin küçük bir k sm olu turmaktad r. Uzun bir tarihi geçmi e sahip olmas ve
kurumsalla mas nedeniyle bu alanda en profesyonel topluluk oldu unu söylemek yanl
olmaz.
Bu ö renci topluluklar n say günden güne özellikle sosyal medyan n da etkisiyle
ve bölümlerdeki hocalar n te vikleriyle artmaktad r. Sosyal medyada özellikle de Facebook
üzerinden gerçekle tirilen birliktelikler zamanla üniversiteler içerisinde de kurumsal
yap lar n olu mas
sa lamaktad r. Bu topluluklar kendi aralar nda bilgi payla mlar
yapt klar gibi ulusal ya da uluslararas konferans, sempozyum, kongre ve davetler de
gerçekle tirmektedir. Bu topluklardan en etkin ekilde faaliyet gösterenlerden bir tanesi
Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Toplulu udur. Bu topluluk Hacettepe Üniversitesi
Türk Halkbilimi bölümünün hocalar n ve ö rencilerinin katk lar yla hayat na devam
etmektedir. Toplulu un genel amac resmi internet sayfas nda genel olarak öyle
aç klanmaktad r: “Halkbiliminin ara rma sahas na giren maddi ve manevi unsurlar
derlemek ve incelemek, yap lan çal malar panel, kongre, sempozyum, söyle i gibi
etkinliklerle duyurmak, halkbilimini üniversitelerin farkl disiplinlerine tan tmak ve
disiplinler aras çal malar yapmak.”
(http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr/topluluklar/index.php?t=Turk-HalkbilimiToplulugu). Toplulu un akademik dan manl
Prof. Dr. Özkul Çobano lu
yürütmektedir ve topluluk ba kan olarak da Tu ba Zengin’in ad geçmektedir. u anda
Facebook üzerindeki sayfalar nda ise aktif olarak 2080 üyesi bulunan topluluk birçok
etkinli e de imza atm r. Bu etkinliklerden baz lar : Türk Kültüründe Kad n Önemi,
Türk Kültüründe Ya am A ac : Kay n A ac , Türk amanizmi ve nanç Dünyam z,
drellez Ritüeli ve Uygulamalar , Anadolu’da Dionysos Tap mlar , Anadolu’da nanç ve
Müzik li kisi’dir (https://www.facebook.com/turkhalkbilimi/). Burada say lan etkinliklerin
yan nda halkbilimini ilgilendiren konularla ilgili birçok çal ma da yap lm ve
yap lmaktad r. Yine Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi bölümü önderli inde
düzenlenen iki adet ö renci sempozyumu da gerçekle tirilmi tir. Bu olu um Hacettepe
Üniversitesi Sa k Kültür ve Spor Daire Ba kanl nezdinde de bir topluluk olarak resmi
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ekilde de tan nmaktad r. Bu bak mdan hem bölüm hem de topluluk halkbilimi
çal malar nda dikkate de er i ler yapm ve yapmaktad r. Ö rencilerin bu organizasyonlar
as l düzenleyici ve denetleyici olmas onlar n ileride bu alanla ilgili çal ma isteklerini
artt rmaktad r.
Bu alandaki bir di er ö renci giri imi de Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi
Toplulu u’dur. Üniversite taraf ndan da topluluklar aras nda say lan bu yap e itim
fakültesinin bir olu umu olarak gösterilmektedir. Toplulu un genel amaçlar , “Anadolu
insan n kültürünü anlamak ve anlatmak için e itim etkinlikleri yapmak, Türk halk kültürü
alan nda çal ma yapan akademisyenlerin deste iyle konferanslar ve seminerler
düzenlemek, sahip olunan de erleri ya atmak, yozla maya engel olmak olarak
ralanmaktad r” (http://topluluklar.gazi.edu.tr/posts/view/title/gazi-egitim-fakultesi-turkhalk-bilimi-toplulugu-189126?siteUri=topluluklar). Toplulu un Akademik dan manl
Doç. Dr. hsan Kalendero lu üstlenmi tir ve sa Sar çam da toplu un ba kanl
yürütmektedir. Sosyal medya üzerinde de bir grubu bulunan toplulu un u anda aktif olarak
704 üyesi bulunmaktad r. Topluluk baz etkinlikler de düzenlemektedir. Nevruz Program
ve Â k At mas , Alt nköy Aç k Hava Müzesi, Kerkük Türkleri Konferans gibi etkinlikler
bunlar n aras ndad r. (https://www.facebook.com/tuhab2016/). Bu yönden Ankara’da
bölümleri bulunan üniversitelerin içerisinde kültürel olarak ö rencileri yönlendiren ve alana
kar olan meraklar artt rmay amaçlayan önemli bir olu um olarak de erlendirilebilir.
Yukar da say lan üniversitelerin d nda da özellikle sosyal medya üzerinden etkin
olarak faaliyet gösteren ba ka topluluklar da mevcuttur. Bunlar n baz lar ve üye say lar
öyledir:
Selçuk Üniversitesi Türk Halkbilimi Toplulu u aktif olarak 1984 üyeye sahiptir ve
toplulu un amac
günümüzde “Elektronik Kültür Ortam ”n n ya at lmas na pek çok
yönden katk sa layan sosyal payla m sitesinde, Türk Halk Kültürüne dair verimlerin
payla lmas
ve çe itli yönlerden birlikteli in sa lanmas
olarak aç klarlar.
(https://www.facebook.com/SELÇUK-ÜN VERS TES -TÜRK-HALKB
204479942957341/). Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Ara rmalar
Toplulu u da yine bu alandaki bir ba ka topluluktur. Doç. Dr. Adem Koç yönetiminde olan
Facebook sayfas n 1220 üyesi bulunmaktad r. Amaçlar n üniversite ö rencilerine
yönelik ders konular ve kültürel verilerin payla
sa lamak oldu u bildirilmektedir
(https://www.facebook.com/groups/359118837511679/). Cumhuriyet Üniversitesinin Türk
Halkbilimi Toplulu u da bu alanda verilebilecek örneklerdendir. Sosyal medyadaki
sayfalar nda 614 üyesi bulunan topluluk üniversite içerisinde de olu umunu tamamlam bir
kulüp olarak geçmektedir.( https://www.facebook.com/cuturkhalkbilimi/?ref=br_rs). Yine
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ö rencileri taraf ndan olu turulan Türk Halkbilimi
Ara rmalar Toplulu u da sosyal medyada aktif olarak boy gösteren yap lardand r.
Özellikle Çanakkale ile ilgili düzenlenen etkinliklerle o bölgenin halkbilimi incelemelerine
katk verdi i söylenebilir. Somut Olmayan Kültürel Miras ve Çanakkale Envanteri,
Geleneksel Nevruz öleni, Alan Ara rmas n Önemi gibi ba klar ta yan etkinlikleri
düzenleyen toplulu un sosyal medyada aktif olarak üye say
417’dir
(https://www.facebook.com/habiat.comu?hc_ref=ARSOvs0x785xYpj6Lchq6bSvLog4R9Ag3XoMKOleOHSIx3fQobFwy0OkP1D03TPNWk&fref
=nf).
Üniversitelerin kurumsal yap lar içinde kendilerine yer bulan bu tarz kulüp ya da
topluluklarla birlikte, ö renci ve ö retim üyelerinin destekleriyle olu an topluluklar da
sosyal medya üzerinden halkbilimi alan n tan lmas için önemli i ler yapmaktad rlar.
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Hem kurulduklar üniversitelerin ö rencilerine hem de ba ka üniversitelerin ö rencilerinin
bilgiye ula abilmesine olanak vermesiyle birlikte özellikle bu alana ilgisi olan ki ilerin bir
araya toplanmas sa lamaktad r. Bunun yan nda bu tarz kulüplerin düzenledikleri bilimsel
toplant , söyle i, gezi gibi kültürel ve bilimsel faaliyetlerle de alanda çal ma yapmaya
hevesli ki ilerin önü aç lmaktad r. Halkbilimi bölümlerinin gelece i de bu ö renciler,
akademisyenler ve gönüllüler sayesinde daha sa lam olacakt r. 1969 y ndan günümüze
kadar halkbiliminin üniversite çat alt nda sadece kurumsal yap yla de il bireysel ba ar
ve istekle ilerlemesinin en önemli kan bu tarz topluluklard r. Özellikle bu topluluklarda
yer alan ö rencilerin emekleri ve ba ar lar zaman içerisinde farkl bölümlerin
kurulmas nda ya da önemli bilim insanlar n ortaya ç kmas nda ilk ad mlardan birisi
olacakt r.
Bölümlerin gelece i ile ilgili ikinci fikri ise Sedat Veyis Örnek’in “Türk
Halkbilimi” adl eserinden bir parçayla aktarmak yerinde olacakt r. Örnek, kitab nda
halkbilimi ile ilgili çal malarda ba ka ülkelerin düzeyine ula mak, o zamana kadar yap lan
çal malar de erlendirmek ve sistemli ekilde yeni ara rmalar yapabilmek için on be
maddelik bir liste olu turmu tur (Örnek, 2016: 39-41). Buradaki önerilerini 1973 y nda
yazd bir yaz da da dile getirdi ini belirten Örnek, kitab nda da bu yaz dan dört y l sonra
ayn sorunlar ve önerileri dile getirmektedir. Bu aç dan bak ld nda 1970’lerin sonunda
halkbiliminin Türkiye’deki yeri ile ilgili önemli bir öneri listesi olu mu durumdad r. Bu
listenin ilk s ras nda da halkbilimi bölümleri ile ilgili bir madde yer almaktad r.
“Üniversitelerimizin konuyla ilgili fakültelerinde Türk halkbilimini ara racak, ö retecek
ve yay mlar yapacak birer halkbilimi kürsüsü, bölümü ya da enstitüsü kurmak; buralar
bitirenleri a
da ad belirtilen okullarda ve kurulu larda görevlendirmek” (Örnek, 2016:
39). Bu öneri ilerleyen y llarda gerçekle tirilmi tir ve kürsü baz nda ba layan yolculuk
ba ms z bir bölüm olmaya kadar gitmi tir. Bu aç dan bak ld nda bölümle menin fikrinin
daha 1970’lerden itibaren ak llarda oldu u ki Pertev Naili Boratav’ n denemelerinden
hareketle bu dü üncenin ortaya ç kt söylenebilir.
kinci önerisinde ise Örnek, özellikle idareci yeti tiren üniversite bölümlerinde, orta
retim, ö retmen okulu ve askeri okullarda halkbilimi ya da budunbilimi ile ilgili derslerin
verilmesini teklif etmi tir (Örnek, 2016: 39). Bu öneri k smen de olsa gerçekle mi tir.
Özellikle üniversitelerde seçmeli ders olarak farkl fakültelerden ders almaya olanak
sa layan sistemler arac
yla halkbilimi bölümlerinin ya da Türk dili ve edebiyat
bölümlerinin içerisindeki derslerin ö renciler taraf ndan al nabilmesi olanakl k nm r.
Bundan birkaç y l öncesinde de orta ö retim kurumlar nda halkbilimi ile ilgili derslerin yine
seçmeli ders olarak verilmesine ba lanm r. Bu yönden halkbilimi bölümlerinin gelece i
için temelden ve farkl disiplinlerden ki ilerin yeti tirilmesi için ad mlar at lm r.
Sedat Veyis Örnek’in verdi i listedeki üçüncü madde de halkbilimi bölümleri ile
alakal bir gelecek önerisidir. Bu öneride, üniversitelerdeki bu bölümlerden mezun olan
ki ilerin bas n yay n organlar nda, görsel sanatlarda, Milli E itim, Turizm ve Tan tma, Köy
leri ve D
leri gibi bakanl klarla Halk E itim Merkezleri gibi sosyal-kültürel
kurulu larda istihdam n yap lmas söylemektedir. (Örnek, 2016: 39). Bu konu maalesef
ki günümüzde de tam manas yla gerçekle tirilememektedir. Halkbilimi ya da Türk
Halkbilimi bölümü mezunlar için i imkanlar aras nda yukar da say lan kurumlarla birlikte
ba ka birçok kurum var gibi görünse de bu alanlardaki ara rmalarda mezun olan ki ilerin
kullan
s rl kalmaktad r. Kültür ve Turizm Bakanl
bünyesinde yer alan baz
kurulu larda halkbilimi ile ilgili mezunlara i imkan sa lansa da daha çok bu bölümden
mezun olan ki ilerin formasyon alarak Türk dili ve edebiyat ö retmenli i yapmaya
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yöneldi i bilinmektedir. Bunun yan nda üniversitelerde akademisyenlik görevi için de bu
bölümden mezun ki ilerin istihdam yap lmaktad r fakat elbette ki mezun say na
bak ld nda bu alandaki istihdam n da yeterli oldu u söylenemez. Bu yüzden halkbilimi
itimi alm ö rencilerin günümüzde kendi alanlar yla ilgili i bulma konusunda yeterli bir
kar k bulamad klar söylemek yerinde olacakt r.
Örnek’in listesindeki dördüncü madde de halkbilimi bölümü ve oradan mezun
olanlar n istihdam ile ilgilidir. Bu bölümlerden üstün ba ar yla mezun olanlar n MFAD’de
ara
olarak kullan lmas önermektedir (Örnek, 2016: 40). Burada ad geçen kurum
olan Milli Folklor Ara rma Dairesi, günümüzde Kültür Bakanl na ba olarak “Halk
Kültürlerini Ara rma ve Geli tirme Dairesi” olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Halkbilimi aç ndan önemli i lere geçmi ten beri imza atan bu kurumda da halkbilimi
rencilerinin istihdam sa lanmaktad r ancak say olarak s rl bir kadro imkân n
oldu u bilinmektedir.
Bu kurumun genel olarak faaliyetleri bütün bir halkbilimi ara rma kadrosunu
kapsamakla beraber, “Türk Folklor Etnografya Bibliyografyas ” ad yla ç kan dört ciltlik
çal mas , “Pertev Naili Boratav” ihtisas kitapl ve 1975 y ndan bugüne devam eden
“Uluslararas Türk Folklor Kongresi” gibi çal malar ve etkinlikleri yeni dönem halkbilimi
rencileri ve ara rmac lar için önde gelen unsurlar aras ndad r (Çobano lu, 2010: 50).
Bütün bunlarla beraber Sedat Veyis Örnek’in on be maddelik listesinin içerisinde
yer alan unsurlar n bir bölümü günümüzde yap labilmi bir bölümü ise halen faaliyete
geçmeyi beklemektedir. Bu nedenle yeni kurulan Halkbilimi ya da Türk Halkbilimi
bölümlerinin faaliyetleri Türk folklorunun geli mesi ve ilerlemesi için anahtar
niteli indedir. Buradan yeti ecek olan gençlerin ilerleyen zamanda olu turacaklar külliyat
sayesinde geçmi ve gelecek aras nda ba lant daha net bir ekilde kurulabilecektir. Bu
zamana kadar yap lan çal malarla birlikte güncel çal malar da devam ettirmek ve
ilerleyen zamanlarda buna yenilerini eklemek için üniversitelerin akademik katk lar
ku kusuz ilk s rada yer alacakt r.
Gelecek tasavvurunda halkbilimi bölümlerinin k ymeti daha da önemli hale
gelecektir. Çünkü halkbiliminin ara rma ve inceleme alan günümüzde geni lemeyi
sürdürmektedir (Durbilmez, 2013: 101-112). Özellikle elektronik ortam ve teknolojinin
zl yay
n yan nda geni kapsaml bir co rafi yap
kapsayan etkisiyle beraber
kültürel unsurlar yerini yeni kültürel yap lara ya da daha farkl olu umlara b rakaca ndan
ötürü geleneksel ürünlerin toplanmas ve incelenmesi hatta müzelerde korunmas
noktas nda halkbilimi bölümü çal anlar n ve mezunlar n yükü bir hayli fazla olacakt r.
Bu noktadan hareketle de Türkiye’de u anda var olan ve aç lacak olan yeni halkbilimi
bölümleri, bu anlamda gerekli fayday sa layacak en önemli araçlar halini alacakt r. Burada
yap lacak en önemli ey ise bu bölümlerin cazip hale getirilmesi için çal malar n ulusal ve
uluslararas düzeyde etki edecek ekilde düzenlenmesi ve gerekli maddi manevi de erin bir
ekilde burada çal an ki ilere verilmesidir. Özellikle gençlerin daha aktif ekilde bu alana
yönelmesini ve bu alanda çal malar yapmas
sa lamak için düzenlenen sempozyum,
kongre, seminer gibi uygulamalar n daha da artt lmas ve buralarda alandaki önemli
çal mac larla birlikte hareket edilmesi uygun olacakt r. Ayr ca bu tarz toplant larda
rencilerin isimlerini duyduklar , kitaplar
ve yaz lar
okuduklar akademisyenlerle
birebir temas içine girmeleri ve onlardan görsel, i itsel tecrübelerini ö renmeleri, gençlerin
bu yola daha hevesli ekilde devam etmesini sa lamak için k ymetli bir durumdur. Buradan
hareketle de özellikle halkbilimi ile ilgili ba ms z bölümleri bulunan üniversitelerin ve
bunun yan nda halkbilimi hoca kadrolar n geni yer tuttu u Türk dili ve edebiyat
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bölümlerinin bulundu u üniversitelerin, en az ndan iki seneye bir bu alandaki ö rencileri
bir araya getirecek bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemeleri, halkbilimi alan n
geli mesi ve geni lemesi için faydal olacakt r.
Temel halkbilimi kitaplar n bir an önce güncel teknolojiye uygun olarak
çal mac lar n hizmetine sunulmas konusu da bilginin eri ilebilirli i hususunda önemli bir
noktad r. Alanla ilgili birçok temel eser önemli kütüphanelerde bulunmakla birlikte ülkenin
dört bir yan nda çal ma yapan ki ilerin bunlara eri imi her daim kolay olmamaktad r. Bu
yüzden genel bir halkbilimi kütüphanesi hem maddi ortamda hem de elektronik ortamda
olu turulmal r. Kitaplar n düzenli ekilde taran p elektronik ortamdan ula labilir hale
getirilmesi de ara rmac lar ve ö renciler için temel bilgi al
noktas nda faydal bir
çal ma olacakt r. Yine teknolojik ortama ayak uydurmak için halkbilimi ile ilgili aç k
eri im veyahut uzaktan e itim sistemine benzer bir yöntemle birlikte alandaki uzman
hocalar n verece i derslerin sadece kendi üniversitelerindeki ö rencilere de il bütün
ülkedeki ö rencilere ula abilmesi sa lanabilir. Bu sayede ülke genelinde halkbilimi dersleri
gören ö rencilerin, önemli konularda ad bilinen ki ilerden ders dinlemesiyle hem
uzmandan bilgi al
gerçekle ecek hem de bu akademisyenleri birebir tan ma ans
olu acakt r. Bu uygulama ile de bir ekilde halkbilimi ders külliyat olu turularak ilerleyen
dönemlere kültürel bir bibliyografya miras b rakma ans olacakt r. Ayn zamanda görsel
ve i itsel olarak eri ime aç k vaziyette olan bu tarz derslerin görme veya i itme engelli
bireylerin de faydalanmas na katk sa layaca aç kt r. Görme engelliler için sesli, i itme
engelliler için de altyaz ders anlat
teknikleri uygulanarak bu bireylerin di er bireylerle
it düzeyde e itim almalar sa lanabilir. Elektronik ortam n faydal unsurlar bir araya
getirerek her kesimden ö renciye hitap etme ans da yakalanm olacakt r. Elbette bu
söylenenler sadece ö renci bazl dü ünülmemeli, alana ve konuya ilgisi olan amatör
ara rmac lar, akademisyenler, derleyiciler ve internete eri ebilen her birey için bir okul
haline dönü ebilecek bir olu um oldu unu vurgulamak gereklidir.
Geçmi ten günümüze kadar verilen örnekler ve tavsiyelerle birlikte güncel dönemde
göze çarpan eksiklerin giderilmesi ile birlikte bu alan n hem üniversitelerde hem de halk
aras nda tan
, devaml
, çal ma sistemi daha iyi artlara getirilebilir ve halkbilimi
bölümlerine olan gereksinim daha net bir ekilde ortaya ç kabilir. Bununla birlikte
halkbilimi bölümlerinin de devaml
sa lanarak ve i levselli i artt larak kültür
ara rmalar nda gerekli ihtiyaç giderilmi olur. Bu yüzden gelenekten gelece e uzanan
yolda halkbilimi gibi bir bölümün Anadolu co rafyas gibi zengin bir alandaki
çal malar n da ulusal veya uluslararas bilinirlili i artarak evrensel kültür co rafyas nda
Türk kültürünün yeri daha da sa lamla
labilir.
Sonuç
Halkbilimi bölümlerinin geçmi i, bugünü ve gelece i ile ilgili bilgi ve fikir
derlemesinden olu an bu yaz yla birlikte bir Türk halkbilimi tarihi ortaya konulmu tur. Bu
bölümün ortaya ç
ve geli iminde katk sa layan önemli isimler ve kurumlarla birlikte
tarihi süreçteki dönü ümü de gösterilmeye çal lm r. Bütün bunlarla birlikte söylenebilir
ki önce bir ders sonra bir kürsü ard ndan da bölüme do ru giden bir süreçte halkbiliminin
gereklili i daha net bir ekilde anla larak günümüze kadar gelen ve birçok üniversiteyi de
içine alan özel bir alanla man n ortaya ç kt
görülür. Halen e itime devam eden ve
renci yeti tiren bölümlerin varl ile aç
yapan ancak ö renci al na ba lamayan
üniversitelerinde bu grubun içerisine dâhil olmas yla halkbilimi konusunda bölgesel ve
ulusal olarak bir akademik yay m olu acakt r. Bununla birlikte yeni aç lacak bölümlerle de
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halkbiliminin daha fazla ö renciye ula ma ans do acakt r. Ayr ca bu yeni aç lan
bölümlerin çal malar yla birlikte de önce kurulduklar bölgede sonra da ulusal çerçevede
bir halkbilimi atlas olu turma ans do acakt r.
Halkbiliminin Avrupa ve Amerika’daki geli iminin bir benzerini de Türkiye’de
gerçekle tirmek için üniversiteler önemli bir unsurdur. Amatör çal malar n yan nda yap lan
profesyonel çal malar bilimsel çerçevede de erlendirebilecek ve yeni çal mac lar
olu turabilecek kurum olarak üniversiteler, Türk kültürüne sahip ç lmas için önemli
kurumlard r. Teknolojik geli melere ayak uydurarak ilerleyen bir bölüm yap da hem
dünü hem bugünü hem de yar
bir arada tutarak kültürün ve getirdiklerinin insanlara
tan lmas , ö retilmesi, geli tirilmesi ve korunmas ad na faydal olacakt r. Bu yüzden de
halkbilimi bölümlerinin devaml
nda hem geleneksel hem de modern yöntemlerin bir
arada kullan lmas önem arz etmektedir. Bu sayede bir öneri olarak ba layan bölümle me
kendini tam manas yla gerçekle tirebilecektir.
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