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Folklore du monde Turc entre les concepts de la mondialisation
et du patrimoine national

Doç. Dr. M. Öcal O⁄UZ*
ÖZET
Dünyada küreselleﬂmenin kültürel "tek–tipleﬂme" biçiminde gerçekleﬂip gerçekleﬂmeyece¤i varsay›m›
tart›ﬂ›lmaktad›r. Günümüzde, "uluslaﬂma" ça¤›na damgas›n› vuran "yerelin genelleﬂtirilmesi" romantizmi,
yerini yavaﬂ yavaﬂ "genelin yerelleﬂtirilmesi" olgusuna b›rak›yor. Bu arada, kültürel tek–tipleﬂme biçiminde
küreselleﬂmeden daha etkin biçimde, "Bölgesel Küreselleﬂme" veya "Küreselleﬂme Halkalar›" diye adland›rabilece¤imiz bir ekonomik, politik ve kültürel olgu ortaya ç›kmaktad›r.
Türklerin içinde bulundu¤u küreselleﬂme halkas›na k›saca "Türk Dünyas›" denilebilir. Bu dünyan›n çeﬂitli renklere ve özelliklere sahip kültürel birikiminin bölgesel küreselleﬂmeye "uzlaﬂ›" içinde kat›l›m› için bilimsel düﬂünce üretilmesi ve "ulusal kal›t" kavram›n›n tan›mlanmas› gerekmektedir.
Türk kültür varl›¤›n›n bölgesel küreselleﬂmede önemli bir yönlendirme ögesi olan halkbilimi ürünlerine de¤er verilmelidir. Bu ürünler, "ilkel" kültürlerin araﬂt›r›lmas›nda kullan›lan yöntemler yerine, "ulusal
kal›t" kavram› etraf›nda birleﬂtirilerek ve yeni iﬂlevler yüklenerek incelenmelidir.
Anahtar Kelimeler:
Küreselleﬂme, Ulusal Kal›t, Halkbilimi, Türk Dünyas›
RESUME
On discute sur l'hypothèse de la mondialisation culturelle dans le monde entier, sur la possibilité de sa
réalisation dans le cadre d'uniformisation. A nos jours, le romantisme de la généralisation du local, qui avait
défini l'époque de la nationalisation, laisse sa place petit à petit à la localisation de la généralisation. Entre
temps, un fait économique, politique et culturel apparaît qu'on nomme "les cercles de la mondialisation
régionale", pris dans une perspective plus performante par rapport à l'uniformisation culturelle et la mondialisation.
On peut appeler simplement "monde turc" le cercle de la mondialisation où se trouvent les Turcs. Pour
cela, il faut avoir les idées scientifiques et il faut définir le concept du patrimoine national afin que l'acumulation culturelle, qui a les particularités et les couleurs différentes, participe à la mondialisation régionale
dans le cadre de l'accord complet.
Il faut souligner que les produits du folklore turc sont les éléments importants de la gestion de la
richesse culturelle pour l'établissement de la mondialisation régionale. Il faut examiner ces produits en les
chargeant de fonctions nouvelles et en les réunissant autour du terme du patrimoine national à la place des
méthodes qui ont été utilisées pour faire les recherches sur les cultures primitives.
Les Mots Clés:
Mondialisation, Patrimoine National, Folklore, Monde Turc

Geçen yüzy›l›n önemli kavramlar›ndan biri olan "Küreselleﬂme", (Globalizm, Globalleﬂme, Mondialisation...)
Türkiye'de ticarî ve sanaî alanlarda, ge*

tirisi ve götürüsü ile tart›ﬂ›l›rken, bu
kavram›n kültür boyutu üzerinde, akademik bir yaklaﬂ›m ve devletçe benimsenen bir genel strateji ortaya ç›kmad›.

H.Ü. Ed. Fak. Türk Halkbilimi / Université d'Hacettepe, Faculté des lettres, département du folklore turc.
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"Küreselleﬂme" kavram›n›n bat› dillerindeki karﬂ›l›¤›n›n kuruluﬂunun zihinsel
arka plan›na bakt›¤›m›z zaman, "bir ﬂeyi dünya ölçe¤inde k›lma, dünyaya mal
etme" düﬂüncesinin terimleﬂtirildi¤ini
görürüz. ﬁu halde küreselleﬂmenin en
basit anlam›n›n "bizde olan› dünyaya
vermek, baﬂkas›nda olan› almak" oldu¤u
söylenebilir. Kavram›n Türkçesi de son
cümledeki almak–vermek dengesi gözetilerek "iﬂteﬂliﬂ ﬂ'si" ile yap›lm›ﬂt›r. Yani
selamlaﬂma, görüﬂme, anlaﬂma sözcüklerinin kuruluﬂu gibi. Siz selam vereceksiniz, o selam verecek, böylece selamlaﬂacaks›n›z; siz onu anlayacaks›n›z, o sizi
anlayacak, böyle anlaﬂacaks›n›z...
Uzlaﬂmaya var›lm›ﬂ temel insanî
de¤erler etraf›nda gerçekleﬂtirilecek bir
küreselleﬂmenin do¤uraca¤› kaç›n›lmaz
sorunlar bir yana, bugünkü dünya düzeninde, küreselleﬂmenin Bat› Kültürü ve
kimi H›ristiyanl›k de¤erleri üzerinde
"tek–tipleﬂmeye"ye do¤ru gitti¤i ve "alma ve verme" dengesinin kurulamad›¤›
görülmektedir. Kuﬂkusuz, Bat›l› tutucular›n bile "de¤erlerimiz yok oluyor" diye
karﬂ› ç›kt›¤› bu kültürel küreselleﬂmenin bütünüyle Bat› Kültürünün dünyaya
kabul ettirilmesi biçiminde gerçekleﬂti¤i
söylenemez. Fakat bu de¤iﬂimin ekonomik ve psikolojik iradesinin Bat› Kültürünün mensuplar›n›n elinde oldu¤u kesindir.
Böyle bir yorumlaman›n en az›ndan
ﬂöyle bir tespiti beraberinde getirmesi
do¤ald›r: Dünyan›n kültürel de¤iﬂim ve
küreselleﬂme süreçlerine, egemenlere
göre daha edilgen olarak kat›lan ve daha
az say›da kültürel de¤erini küreselleﬂtiren di¤er kültürlerin, daha erken ve daha fazla oranda –iyimser bir ifadeyle–
de¤iﬂece¤i", –kötümser bir ifadeyle– "yok
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olaca¤›" söylenebilir.
Gerek bir kültürün kendi iç dinamikleri içindeki de¤iﬂim süreçlerinde,
gerekse küresel kültüre ulusaldan katk›
sa¤lama aﬂamalar›nda kültürün her unsurunun gelece¤e "yaﬂat›larak" aktar›lmas›n›n mümkün ve gerekli olmad›¤› görülmüﬂtür. XIX. yüzy›lda bilimsel bir
kimli¤e kavuﬂan halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n tan›mlad›¤› veya benimseyip uygulamalar›nda kulland›¤› "ulus" ve "ulusal"
kavramlar›, yerelin genelleﬂtirilmesi romantizmini ve bu romantizmin do¤urdu¤u çat›ﬂmalar› yan›nda getirdi. Bugün
gerek ulusal gerekse küresel kültürde,
tersine bir hareketlenme ile genelin yerelleﬂtirilmesi süreci yaﬂanmaktad›r.
Egemen toplumlar›n kültürlerinde
iki yüzy›lda iki defa ortaya ç›kan karﬂ›t
hareketlilik, ulusal kültürlerin yaﬂat›lmas›, korunmas› veya de¤ersizlerden
ay›klanmas› konular›n›, toptan küreselleﬂme veya küreselleﬂme halkalar› oluﬂturma aç›s›ndan yo¤un bir tart›ﬂma alan›na çevirdi. Türkiye'de çeﬂitli kurumlar, adlar, kavramlar aras›nda paylaﬂ›lan ve bu nedenle de bir bütün halinde
ele al›nmayan ve tart›ﬂ›lmayan "Ulusal
Kal›t" (Patrimoine National) kavram›n›n oluﬂturulmas› ve tart›ﬂmaya aç›lmas› gerekmektedir. Basit ve geçici bir tan›mlama yapacak olursak, ulusal kal›t›n
"ulusal kimli¤i oluﬂturan, destekleyen,
aç›klayan gösteren maddî ve manevî bütün unsurlar"dan oluﬂtu¤unu söyleyebiliriz. Dünyada tart›ﬂ›lan ve bizim de tart›ﬂmam›z gereken soru, bu tan›m›n içine
giren unsurlar›n neler oldu¤u ve girmeyenlerin gelece¤inin ne olaca¤›d›r.
Kültürün tarihsel de¤iﬂim süreç ve
biçimlerini izlemek aç›s›ndan "kültürel
her varl›k", ilke olarak ulusal kal›t kav-
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ram› içine al›nmal›d›r. Öte yandan, bu ilke do¤rultusunda ulusal kal›t›n korunmas›, yaﬂat›lmas› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›
sorunsal› üzerinde düﬂünce yürütmek
gerekti¤i zaman da "uygulanamaz" bir
ilkenin varl›¤› ile karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Geçmiﬂe ait her ulusal kal›t korunacaksa yeniyi nas›l ve nerede inﬂa edece¤iz sorusu kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. Bu soru do¤al olarak beraberinde
estetik ölçüleri yani "seçici" davranma
zorunlulu¤unu getiriyor. Seçici davranma kavram› ile art›k "göreceli bir yaklaﬂ›m" alan›na girmiﬂ oluyoruz. Gelece¤e
taﬂ›nacak ulusal kal›t anlay›ﬂ›n› oluﬂturmak için, Mimar Sinan'›n minaresinden
mahallî bir âﬂ›¤›n manisine uzanan geniﬂ ve göreceli bu alanda çal›ﬂman›n getirece¤i yöntem sorunlar›n›n Türkiye'nin
ulusal kal›t anlay›ﬂ› konusundaki bu
parçalanm›ﬂ yap›s› içinde k›sa vadede
çözülebilmesinin zorlu¤u ortadad›r.
Küreselleﬂen dünyaya do¤rudan kazand›raca¤›m›z ulusal kal›t ögeleri üzerinde çal›ﬂ›rken, Bat›l› araﬂt›r›c›lar›n
"tek katl› uygarl›k" oluﬂturmuﬂ "ilkeller"
üzerinde çal›ﬂmak için geliﬂtirdikleri
yöntemlerle Türk kültür varl›¤›n› araﬂt›rman›n getirdi¤i sorunlar üzerinde düﬂünmek gerekmektedir. Kimi ideolojik
seçimlerle en alt katmanlardaki kültürel
olgular› zorlama yöntemlerle bütün katmanlar›n kültür de¤eri haline getirmeye
çal›ﬂmakla kaybedece¤imiz "estetik
avantaj"la bunun tersine olarak,
"tek–tipleﬂen" dünyaya "yeni bir zenginlik" olarak sunabilece¤imiz "yerel olgu"
kavramlar›n› bir arada de¤erlendiren
yöntemlerden yararlanmal›y›z.
Bu konuyu "küreselleﬂme halkalar›" veya "bölgesel küreselleﬂme" kavramlar› etraf›nda Türk Dünyas› ve halkbili-
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mi ürünleri üzerinde somutlaﬂt›rarak
tart›ﬂal›m. Bat› kültürü etraf›ndaki "toptan küreselleﬂme" diyebilece¤imiz dünyan›n tek–tipleﬂmesinin, uzun ve dolambaçl› yollar›n›n kestirilmez belirsizli¤inin yan›nda, yak›n gelecekte, bölgesel
kültürel paralelliklerin ivme kazand›rd›¤› bölgesel ekonomik birliklerin, kültürel
küreselleﬂme halkalar› oluﬂturaca¤› varsay›m›, toptan küreselleﬂme kuram›ndan daha gerçekleﬂebilir olarak görülmektedir. Bu küreselleﬂme halkalar›ndan birisini de "Türk Dünyas›" olarak niteledi¤imiz Türk soylular, akrabalar› ve
Osmanl› co¤rafyas›n›n Türkiye ile küreselleﬂmesi olas› halklar›n›n oluﬂturabilece¤i öngörülebilir.
Bu küreselleﬂme halkas›n›n ekonomik yap›lan›ﬂ›n›n gelece¤inin, kültürel
yap›lan›ﬂ› da belirleyece¤i aç›kt›r. E¤er
bu küreselleﬂme halkas› oluﬂturulmazsa, bu co¤rafyan›n di¤er yak›n kültür
halkalar› taraf›ndan paylaﬂ›laca¤› uzak
bir olas›l›k de¤ildir. Son derece karmaﬂ›k
ekonomik, politik ve kültürel sorunlar›
olan bu küreselleﬂme halkas›n›n, yapt›r›m gücü kullanabilecek merkezî bir otoritesi olmad›¤›ndan, her türlü yap›laﬂman›n en üst seviyede "uzlaﬂma" kültürü ile gerçekleﬂtirilebilecek olmas›, "ulusal kal›t" kavram›n›n tan›mlanmas› ve
bölgesel küreselleﬂmeye kat›labilecek
unsurlar›n›n öne ç›kar›lmas› stratejilerini daha da önemli hale getirmektedir. ﬁu
halde Türk Dünyas›, "ulusal kal›t"›n neler oldu¤unu, bunlar›n küreselleﬂme halkas›na kat›lacaklar›n›n niteliklerini ve
gelece¤e rezerv olarak saklanacak "müzelik" ögelerini belirginleﬂtirme konusunda, tart›ﬂma baﬂlatmal›d›r. Bu çerçevede di¤er küreselleﬂme halkalar›n›n
kulland›¤› "evrensel" ölçütlerden yarar-
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lanmal›d›r. Örne¤in, "ulusal kal›t"›n korunmas›, "ça¤daﬂlaﬂma"n›n önüne geçmemelidir. Bölgesel küreselleﬂmeye daha fazla katk› sa¤lamak arzusuyla estetikten yoksun unsurlar öne ç›kar›lmamal›d›r. Bunun yan›nda bölgesel küreselleﬂme ad›na, kültürün do¤al ak›ﬂ›n›
sa¤layan ekolojik denge, güç kullan›m›
yoluyla bozulmamal›d›r. Ça¤daﬂlaﬂma
ad›na "ulusal kal›t"›n önemsizleﬂtirilen
unsurlar›n›n, ilerde önemli ve de¤erli
hale gelmesi olas›l›¤› göz önünde bulundurularak, yeni bir anlay›ﬂla "Yaﬂayan
Müzecilik" hayata geçirilmelidir. Örne¤in geçen yüzy›lda Türkiye'de "önemsizleﬂen" nevruz kutlamalar›, öteki Türk
soylular›n "ulusul kal›t"› olarak bölgesel
küreselleﬂmenin önemli motivasyon unsurlar›ndan biri haline gelmiﬂtir. Oysa
Türkiye ça¤daﬂlaﬂma sürecinde geri plana itti¤i bu ulusal kal›t› "unutmak" yerine "müzelik" hale getirebilmiﬂ olsayd›,
yak›n dönemde yaﬂad›¤› bir tak›m sosyal
sars›nt›lar› daha hafif atlatabilirdi. Bir
baﬂka aç›dan, Osmanl› dönemi ﬂiirinin,
sanat›n›n ve esteti¤inin bölgesel küreselleﬂmede önemli bir kilometre taﬂ›
oluﬂturdu¤u gerçe¤inin farkedilememesi, bu dönemin bir çok de¤erinin "ulusal
kal›t" olmad›¤› yaklaﬂ›m›yla korunmamas›, kültürel bölgesel küreselleﬂmede
uzun dönemde estetik de¤eri üzerinde
uzlaﬂ›lm›ﬂ unsurlar›n etkinli¤ini –en
az›ndan– azaltm›ﬂ veya yavaﬂlatm›ﬂt›r.
XX. yüzy›l›n son on y›l›nda Türk
Dünyas› ile Türkiye aras›nda kurulan s›n›rl› iletiﬂim, kültürbilimcilerin "kültürel ortakl›klar"a yapt›klar› vurgu temelinde gerçekleﬂti. Ahmet Yesevi, Dede
Korkut, Köro¤lu, Nasreddin Hoca, –Bölgesel küreselleﬂmeye K›rg›zlar'›n katt›¤›
bir ulusal kal›t olarak– Manas, Nevruz
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gibi ortak de¤erler ve semboller üzerinde
geliﬂen halkbilim ürünlerinin, belli bir
küreselleﬂme stratejisi uygulanmamas›na karﬂ›n, ne derecede küreselleﬂmeyi
sürükleyici oldu¤u görülmüﬂtür. Öte
yandan Türk klasik müzi¤inin, Orta–Do¤u, Kuzey Afrika ve Balkanlar'daki "uzak" ve "yak›n" akrabalar›, bu küreselleﬂme halkas›na çeken bir di¤er "ulusal kal›t" oldu¤unu ayn› anda ve ayn›
yöntem çerçevesinde görmek gerekmektedir. Örne¤in bugün Avrupa'da kurulan
küreselleﬂme halkas›n›n "Zeus"ten
"‹sa"ya uzanan ortak mitolojik ve kültürel temeller üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarla geliﬂerek bugünkü görünümüne ulaﬂt›¤› gerçe¤i, gözlenebilir elli y›ll›k bir tarihsel sürecin eseridir. Bu tür örnekler,
iﬂlenebilir ortak de¤erler üzerine küreselleﬂme halkalar› oluﬂturman›n, gerçekleﬂebilirli¤inin "ütopik" olmad›¤›n›
ortaya koymaktad›r.
Sonuç olarak, Türk halkbilimi
ürünlerini, tek katl› kültürlerin ne oldu¤unu anlamaya çal›ﬂan yöntemlerle çözümlemeye çal›ﬂmak yerine, halkbilimi
ürünlerini "ulusal kal›t"›n abart›lmamas› veya yok say›lmamas› gereken bir parças› ﬂeklinde de¤erlendiren, bu ürünlerin küreselleﬂmeye –ulaﬂ›labilir bir hedef olarak– bölgesel küreselleﬂmeye kat›labilecek, müzelenebilecek veya yerel
ortam›nda yaﬂamaya devam edebilecek
unsurlar›n› görebilen ve bu ürünlere bu
yönleriyle yeni iﬂlevler yükleyebilen, k›sacas›, eldeki malzemeyi alan›n ve ulusun gelece¤i aç›s›ndan de¤erlendirebilen
yöntemler ve kurumlaﬂmalar geliﬂtirebilmeliyiz.
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