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Biz bu yazmzda bölge halklar ile birlikte mütalaa ettiimiz bölge Türklüünü,
halk kültüründen hareketle, teorik bir çerçeveye oturtup, kültürel dengeler itibariyle,
kültür stratejisi üretmeye çalacaz. Bölge ile kastettiimiz alan; Türkistan’n
batsndan balayan, Kafkasya ve Krm’dan, Dou Balkanlar, Anadol, merkezli

Türk kültürlü halklar, sadece ve muhakkak, Türk soylu olan halklar deillerdir.
Türk kültürlülük, saysal ve corafi potansiyel olarak, Türk soylu miktar ve yaylma
alann rahatlkla ikiye katlar. Türk kültürlü halklarn kültürel kimliinin altnda sadece
bir halkn imzas yoktur. Bu kültürün yapcs, bölge halklar ve varisleri de, keza
bölgede yaamakta olan bütün halklardr. Aynen Bozkr kültürünün, Bozkr halklarnn
ortak eserleri oldu gibi, Türklerin Türk kültürlülükte etkinlii, sadece kadim bir halk
olular, çounlukta ve birçok yerde bulunmu olular ile izah edilemez. Türk Kültür
anlaynda, inkârc ve imha edici deil, sentezci karakterde oluu da tayin edici
olmaktadr.
ran Türklüü, 9 – 15 Eylül 2005 tarihleri arasndaki seyahatimizde
gözleyebildiimiz kadar ile bize göre, ciddi bir kimlik bunalm yaamaktadr. Bu
bunalm, iki kesim tarafndan, ran Türklüünün kskaca alnmas sonucunun bir
ürünüdür. ran devlet politikas, ran’da yaamakta olan halklarn, ranllk politika
kapsamnda eritilmeleri adnaKültür

Farsllk adna basky sürdürmesi halinde Türk halktan ne derece destek
görebilecektir? Süper gücün ran Türk halkna vaatte bulunmas, artlar bu olan ran
Türklüünde ne anlama gelir? Süper gücün ran’a Azerbaycan veya Türkiye’den giri
yapmas halinde böylesi bir gelime bölge Türklüünü nasl etkileyebilir? Özel
anlamda ran Türkmenlii corafi yaknl itibariyle Türkmenistan Türkmenlii ile
doal olarak daha yakn iliki halindedir. Süper gücün ran’a müdahalesi
Türkmenistan’da da yanklanma yapacaktr. Dier tarafta ran etnisitesini oluturan ve
Türklüü de yakndan ilgilendiren Ermeniler ve Kürtler hatta Araplar da bu filmin
aktörlerindendirler.
“Ortak Türk geçmiinden, ortak Türk geleceine” konu balkl ve Azerbaycan
Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nün düzenledii bir sempozyumda bütün bu
açklamalara yer vermemizin nedeni sempozyumun amaçlar arasnda “Türk
folklorunun küresel toplumda tantlmas” hususunun da yer alm olmasdr. ifre
kelimler; küresel güç, Türklüün gelecei ve folklordur.
SONUÇ
Bildirimizi bu açklamalardan sonra toparlamak gerekir ise; bildiri özet
metninde de belirttiimiz gibi; d emperyalizm etno-kültürel özellikleri itibariyle ulus
devletin demografik yapsn üniter yaplanmaya kar tehdit unsuru olarak
gelitirmektedir.
Ulus devletteki dominant sosyal kesim çok kere birlikte yaad halklara kar
anti-demokratik davranarak üniter bütünlüünü güçlendirebilecei sav üzerine kültür
stratejileri gelitirmitir. Türk halk tefekkürüne ithal olarak sokulan bu zihniyetin yerini
geçmite var olup zamanla yitirilmi olan halk kültür deerleri alabilirler. Bu deerler
inkârc deil, paylamcdrlar. Bu deerlerde yok etme, imha etme deil, yeni
sentezlere ulama vardr.
Günümüzde kültürel güç ulus devletlerin üniter yaplanmalarndan yana deil
etnisiteden yana tavr koymaktadr. Böylece adeta ulus alt sosyal yaplanmalar, ulus
üstü güçlerle, ulus devlete kar stratejiler uygulamakta veya stratejilerini belirtilen
sosyo-kültürel hassasiyetler üzerine ina etmektedirler.
Kafkasya, Ortadou ve Dou Balkanlarda halklarn etno-demografik
dalmnn oluturduu hudut, ulusal hudutlarla snrl deildir. Özellikle Türklük
kültürünün tarihinden gelen böylesi bir özellii vardr. Bu yap, hem komu ülkeler ve
hem de ulus devlet yönetimi ile emperyalist araylar arasnda sosyo-politik sorunlar
yaratmaya ve bölge d emperyal güçlere jeostratejik faaliyet ortam salamaktadr.
Biz çalmalarmzda; Bat Ouz Türklüü merkezli bu neviden bir strateji ile
bölgesel emperyalist stratejilere kar halk kültüründen hareketle bar ve birliktelik
getirilebilecei üzerinde duruyoruz. Bölgesel güç, etkinliinin temellerine, bölgesel
halk kültürünün konulabileceini savunuyoruz. Böylece Türk kültür tarihinin yeniden
yorumlanmas imkân bulunacaktr. Yeni düzenlemenin kaynaklarnn halk kültürü
olduuna inanyoruz.
Halk bilimi aratrmalarmzda, Türk boylarndan hareketle konuyu ele almakla
muradmz halklara yapay etnik kimlikler bulup sonra da Peter Alfrod ve Ezel

Andrews’in Anadolu Türklüüne yapt gibi (1) onlar farkl kültürel kimliklerden
hareketle ayrmaya müsait hale getirip, bu sözde farkllklardan yola çkp millet olma
sürecini tamamlam müteaddit devletler kurmu Türk halklarnn sosyolojik gelime
süreçlerini tersine çevirmek olamaz.
Bunun içindir ki Türk soylu halklarn ayr ayr halk kültür deerleri üzerinde
duruyoruz. Kültürel akrabaln halk kültürü akrabalklarndan yola çkarak izahn
yapmaya çalyoruz. Böylece kültür birlii gerçeini, halk kültüründen de hareketle
izah edilebileceinin mücadelesini veriyoruz. Herhangi bir etnik farkllk yaratma
giriimine kar kimlik bunalm oluturma arayna karlk halk kültüründen
hareketle tedbir alm olalm istiyoruz.
1 Peter Alford – Ezel Andrews. Türkiye’de Etnik Gruplar, stanbul, 1992

