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Güre Folklor Yaz Okulu
Aysun Ç. Davulcu*
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Yıl 2003, Kültür Bakanlığı İstanbul taşra teşkilatında çalışan beş yıllık idealist bir folklor
araştırmacısıyım.
Mesleki hayallerimden biri de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Halkbilim Bölümü’nün en eski hocalarından ve duayenlerinden biri olan İlhan Başgöz’ün
Balıkesir Edremit Güre’deki evinde verdiği folklor derslerine katılmaktı. Hayalimi gerçekleştirmek için araştırmalara başladım. Öncelikle İlhan Hoca’ya ulaşıp derslerine katılma isteğimi iletmem gerekiyordu. O dönemde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çalışan Hoca’mıza
telefonla ulaşmaya çalıştım. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesi çok güzel geçti ve bana
bir davet yazısı yollayacağını söyledi. Bir iki hafta içinde kendisinden “Sayın Yetkili” diye
başlayan bir davet mektubu aldım.
İçeriğinde yaz kursuna katılabilmem
için izin isteği yazılıydı. Yeni memur
olduğum için yıllık izin alıp kursa katılmam çok zordu. Yıllık iznimin süresi yetmiyordu. İlhan Hoca’dan gelen
mektupla önce İl Müdürlüğüne, sonra
da Bakanlığa dilekçe yolladım. Görevli izinli sayılmam hususunda onay çıktı. 10-30 Temmuz 2003 tarihleri arasında daha önce hiç gitmediğim bir köye
yaz kursuna gidiyordum ve sonunda
hayalim gerçekleşiyordu.
Aysun Ç. Davulcu ve İlhan Başgöz
(Güre, 2003)
*
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Büyük bir heyecanla yola çıktım. Güre köyü sapağında inerek Hoca’nın evine kadar taksiye bindim. Ev köyün en sonunda idi. Taksicinin “Burası” demesiyle bavulumla indim arabadan. Eve doğru yürüdüm. Zeytin ağaçlarının içinde yer alan taş bir ev. Merdivenle çıkılan
balkon gibi bir yerde İlhan Hoca kahvaltı yapıyordu. Bir kâsede beş, altı tane zeytin bir
bardak çay… Neyse tanıştık. Kahvaltısına buyur etti. Bir bardak çayını içtim.

İlhan Başgöz Güre Yaz Okulu katılımcılarıyla
(Güre, 2003)

Tam “Benden başka gelen yok mu, Hoca’m?” diyeceğim zaman bahçeye biri daha girdi.
Gülümseyerek o da yanımıza çıktı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi TV Yapım
Merkezi öğretim elemanlarından Coşgül Yüksel. İlk gün “tanışma, köyü ve kalacak yerimizi
ayarlama günü” olarak geçti. Ben İlhan Hoca’nın evinin bitişiğinde bulunan odada, Coşgül
Hanım ise köyde bulunan bir pansiyonda kalmaya başladı.

Ertesi gün İlhan Hoca’nın dediği saatte evinde buluştuk. Böylece 2003 yılının Güre Folklor Yaz Kursu iki katılımcıyla başlamış oldu. Ertesi gün halkbilim alanında eğitim alan birinci sınıf öğrencisi olan -adını anımsayamadığım- Güreli bir arkadaş daha aramıza katıldı. Geçmiş senelerde katılımın çok yoğun olduğu yaz kursu bizim şanssızlığımızdan sönük başladı.
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Katılımın az olması İlhan Hoca’yı da mutsuz etti. Daha folklor kavramını kavrayamamış bir
öğrenci, mesleğinin henüz başında olan bir folklor araştırmacısı ve aldığı eğitimlehalkbilim
alanına yabancı olan bir üniversite hocası. Arada sırada da birkaç saatliğine günübirlik gelip
derslere katılanlar...

Birinci hafta keyifli geçti. Katılımın az olması nedeniyle İlhan Hoca’yla daha çok sohbet
etme imkânı bulduk, tabii kendi istediği zaman diliminde ve mesafede. “Çobanoğlu” diye
hitap ettiği bana ve Coşgül Hanım’a mutfağına girmemize izin verdi. Yaptığım zeytinyağlı fasulye yemeğini beğenerek yemesi çok hoşuma gitmişti. Sağlığına zarar vermesin diye,
kendisinden habersiz, mutfağında çizilmiş, kötü olmuş birkaç ufak tencereyi atıp, yerine yenilerini almıştık. Belki bizden sonra fark etmiştir.
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Aysun Ç. Davulcu ve İlhan Başgöz Güre meydanındaki çay bahçesinde
(Güre, 2003)

Katılım az olduğu için dersler çok verimli geçmedi, geçmiş yıllara kıyaslanırsa… Ama
yine de ben orada olmaktan, Hoca’mızla sohbet etmekten, Coşgül Hanım’ı tanımaktan son
derece mutluydum.
Hafta sonları çevre gezileri yapıyorduk. Zeytin ağaçlarının arasında dolaştık. Tahtakuşlar
köyüne gittik. Hep beraber pazar alışverişi yaptık. Kaz dağlarında buz gibi soğuk su içip,
Sarıkız tepesine çıktık traktörle… Unutamayacağım anılar hafızama yerleşti.
İkinci hafta İlhan Hoca’nın gelen misafiri ile birlikte, katılımın da az olmasıyla dersler
aksamaya başladı. Büyük bir heyecanla katıldığım 2003 yılı Güre Folklor Kursu’ndan folklor
anlamında zamanım çok verimli geçmese de hemşerim ve Hoca’mız İlhan Başgöz’ü yakından tanımama, Güre’yle Kaz Dağlarını görüp havasını içime çekmeme ve bir dost (Coşgül Yüksel) kazanmama vesile olduğu için mutlu ayrıldım. Coşgül Yüksel’le Güre Folklor
Kursu’nda başlayan arkadaşlığımız, 2006 yılında kendisinin yönetmenliğini yaptığı, çekimleri İstanbul-Silivri-Çatalca köylerinde gerçekleştirilen, Yanyalı mübadillerin yaşadıkları acı
hatıraları konu alan “Bu Millet Bunları Gördü Kızım” isimli belgesel filmde danışmanlık
yapmamla taçlandı. O nedenle Güre günlerimi ve İlhan Başgöz Hoca’mızı her zaman mutlulukla anıyorum…
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