PROF. DR. MUHAN BAL‹ ‹LE B‹R GÖRÜﬁME
An Interview with Prof. Dr. Muhan Bali
Interview avec le professeur Muhan Bali
Millî Folklor – Özgeçmiﬂinizi, resmi kay›tlara geçmeyen ﬂekli ile, bir de
sizden dinlesek?
Muhan Bali – Arapgirli’yim. Her
zaman ö¤ündü¤üm 7 nesne vard›r: Arapgir’li olmak, çünkü 1938’den beri ortaokulumuz vard›r, halk›n›n % 90’› okuryazard›r, bunun esnaf olanlar› da dahil
% 80’i ortaokul mezunudur, 36 Paﬂa yetiﬂtirmiﬂtir, 8 Profesör yetiﬂtirmiﬂtir, bir
büyük Mütefekkir olan Fethi A¤abey’i
yetiﬂtirmiﬂtir, Milli E¤itim Bakan› Metin Emiro¤lu’nu (ki eﬂim o ailenin k›z›d›r) yetiﬂtirmiﬂtir. O kadar çok ki yazamad›klar›mdan özür diliyorum; ﬂair, yazar, politikac›, iﬂ ve sermaye sahibi…
Millî Folklor – Kalan 6 nesneye de
bu kadar yer ay›racak m›s›n›z?
Muhan Bali – Neden olmas›n? ‹stanbul’luyum, 1958’den beri, Kabataﬂl›y›m, Topçu’yum, 41 y›ld›r Erzurum’luyum, ev al›p yerleﬂecek kadar K›br›s’l›y›m, kim ne derse desin, nas›l alg›larsa
alg›las›n, sivilde bir askerim!
Millî Folklor – Olmad›klar›n›z?
Muhan Bali – Hiçbir derne¤e, kuruma, kuruluﬂa, sendikaya, partiye…
üye olmad›m.
Millî Folklor – Özel olandan genele geçelim mi? Halk Edebiyat›, ya da bir
baﬂka deyiﬂle Folklor ve Halk Edebiyat›
merak›n›z nas›l baﬂlad›?
Muhan Bali – Anam – ki onun anlatt›¤› bir masal› Halk Edebiyat›nda Nesir’e ald›m, inceledim – tüm analar›m›z
gibi, mutsuz bir evlilik yapm›ﬂ, ba¤r› yahttp://www.millifolklor.com

n›k bir insand›; ilk masallar› Ösgüz G›z
da dahil ondan dinledim. ‹lk manileri,
komﬂumuz Ana Bac›’dan; annesini kaybetmiﬂ torunu için söylerdi hep:
“Güver bostan›m güver
– Su gelir bendi dö¤erBu ne zalim kader kiHer gelen torunum dö¤er!”
Köyde, Gebük / Günyüzü köyünde
iyi bir topra¤›m›z vard›, 1949’da 60. 000
liraya satt›k; Baﬂp›nar ailesini, Kardeﬂim Kemal’i tan›d›m. Babam yaz›n beni
köye gönderirdi, iyi düven dö¤erim, iyi
çift sürerim, iyi t›rpan vururum, iyi koyun güder, bere veririm. Beni orada köy
ortam›nda yetiﬂtirdi. K›ﬂ›n da Kemal’i
bize getirir okula gönderirdi, Kara Koyun’u çalan çoban Süleyman’› orada tan›d›m. Kabataﬂ’ta Veysel’i dinledim, ‹stanbul’da bizim köylülerin toplant›s›nda
Davut Sulari’yi tan›d›m.
Millî Folklor – Ya yaz›l› kaynaklar?
Muhan Bali – Ben okula baﬂlamadan okur – yazard›m. Sevgili arkadaﬂ›m
Turhan Günayd›n ile geceli¤i 5 kuruﬂtan
halk kitaplar› al›r, h›zl› olsun diye iki kiﬂi nöbetle okur, iade eder yenisini al›rd›k; Bozkurt, Yusuf Ziya Balç›k ve Emniyet Kitabevleri ile Maarif yay›nlar›n›n
hepsini okuduk.
Millî Folklor – Peki Erzurum?
Muhan Bali – Erzurum’a Hocam
Mehmet Kaplan’›n emriyle gittim. Giderken Fethi A¤abey de “Seni iki Orhanla (Orhan Okay ile Orhan Türkdo¤an)
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ﬁaban’a (ﬁaban Karataﬂ) emanet ediyorum” demiﬂti. Erzurum’da Mehmet Akal›n’›n b›rakt›¤› yerde Behçet Efendi beni
bekliyordu, Köro¤lu Destan› maceram›z
baﬂlad›, bantta anlat›m› 72 saat, 8 büyük dosya, 3800 sayfa el yaz›s› metin
sonra, sonra 615 sayfal›k dev bir eser!
Kaplan Bey diyor ki: “ Erzurum’a gider
gitmez Türkoloji bölümünü kurmuﬂ, de¤erli asistanlar alm›ﬂt›m. Ben ayr›ld›ktan sonra asistan Dr. Mehmet Akal›n ile
Dr. Muhan Bali, Köro¤lu Destan›’n›n geri kalan k›sm›n› ﬂeride ald›lar ve yaz›ya
geçirdiler. Bu kitap büyük nisbette onlar›n eme¤i ile meydana gelmiﬂtir.” (Köro¤lu Destan›, Ankara, 1973, s.v›) Kitab›n
daktilo masraflar› 1160 lira tutmuﬂ, rahmetli M. Akal›n ile bu paray› yar› yar›ya
daktilo eden Recai Ç.’ye maaﬂlar›m›zdan
çok, çok zorluk çekerek ödemiﬂtik!
Millî Folklor – Sadece Behçet
Efendi mi? Ya di¤er hikâyeciler, di¤er
aﬂ›klar?
Muhan Bali – Gariptir ikinci Halk
Edebiyatç›s›ndan sonra de¤il de özellikle
rahmetli kardeﬂim dilci Turgut Günay’dan sonra odalar›m›z›n kap›s›,
Umay Han›mla Turgut Beylerin evi, kap›lar›m›z; bir daha kapanmamak üzere
Türkiye’nin ve ülkemizin d›ﬂ›ndan gelen
halk sanatç›lar›na aç›lm›ﬂt›r. Bu aç›l›mda ilk Kültür Bakan›m›z Talat S. Halman’›n geniﬂ katk›s› olmuﬂtur.
Millî Folklor – Peki sonra?
Muhan Bali – Sonras› yok bu mesle¤in, 41 y›ll›k Erzurum hizmetinden
sonra, emeklilik. Sonra, sonra, yeni yep-
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yeni bir üniversite. ‹skender Pala’n›n
Bölüm Baﬂkan› olarak Kültür Üniversitesi’ne daveti, yepyeni bir üniversite! ‹skender Bey gibi, Durali Bey gibi, Hayati
Bey gibi sahas›nda uzman 4 Profesör, bir
Doçent Ömür Bey; ‹sa Bey, Fundagül
Han›m, Funda Han›m, Hacer Han›m.
Sabah 7’de gidip akﬂam 7’de ayr›l›yorum, bütün h›z›yla her ﬂeye kald›¤› yerden, hay›r baﬂlad›¤› yerden devam. ‹ki
içeriden Durali Bey ile ‹skender Bey’in
üç d›ﬂar›dan Günay Han›m ile, Öcal Bey
ve ‹sa Bey’in olumlu raporlar› ile yeniden Tam Gün Profesörlü¤e atanma. Günahkâr ve ibadette kusurlu bir zavall›
kul baﬂka ne ister?
Millî Folklor – Dokunulmazlar›n›z
var m›d›r?
Muhan Bali – Ne demek; elbette
vard›r, hemen herkes gibi. Mesle¤e giriﬂte Hocam komisyon baﬂkan› Ord. Prof.
Dr. Reﬂit Rahmeti Arat’›n söyleyip tekrarlatt›¤› YEM‹N, hem dokunulmaz›m,
hem de olmazsa olmaz›md›r: 1. ‹lmimi
bu milletin, bu vatan›n yarar›na kullanac›¤›ma, 2. Mesle¤imi ﬂahsi menfaatlerime alet etmeyece¤ime, 3. Ö¤rencilerim
aras›nda ayr›m yapmayaca¤›ma, 4. Çal›ﬂma alanlar›mda kendi kendimin tatminini esas alaca¤›ma namusum, ﬂerefim ve mukaddesat›m üzerine yemin ederim. Atatürk’e ve bu yemine asla ve asla
ihanet etmedim.
Millî Folklor – Çok samimi ve özel
konular›n paylaﬂ›ld›¤› bu sohbet imkan›n› bize verdi¤iniz için teﬂekkür ederiz.
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