“I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI
KÜLTÜR KURULTAYI” ARDINDAN
P›nar DÖNMEZ FEDAKAR*
Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel geliﬂmelerin çok h›zla
geliﬂti¤i 20. yüzy›l sonlar›na do¤ru çeﬂitli olumsuzluklar yan›nda, Türk Dünyas›
için olumlu pek çok geliﬂme meydana
gelmiﬂtir. Özellikle Sovyetler Birli¤i’nin
çökmesi ile Orta Asya ve Kafkaslarda
yaﬂayan Türk boylar›ndan bir k›sm› ba¤›ms›z birer cumhuriyet haline gelmiﬂtir.
Atatürk’ün çok daha önce iﬂaret etti¤i yolu takip eden Türkiye Cumhuriyeti’nden baz› devlet ve bilim adamlar›
Türk Cumhuriyetleri ve özerk bölgelerle
iliﬂki kurma yolunda bireysel ad›mlar›n
yetersiz kalaca¤›, kurumsal ve kal›c› çal›ﬂmalar yapman›n gereklili¤i düﬂüncesinden hareketle devlet yap›s› ve üniversite çat›s› içinde karﬂ›l›kl› iliﬂkileri geliﬂtirecek araﬂt›rma kurumlar› oluﬂturmuﬂlard›r. Bu bilimsel oluﬂumlardan biri de Ege Üniversitesi Türk Dünyas›
Araﬂt›rmalar› Enstitüsü olmuﬂtur.
Kuruluﬂundan itibaren sürekli bir
geliﬂme içinde olan enstitü, Ege Üniversitesi’nin 50. kuruluﬂ y›l› etkinlikleri
çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri ile
iliﬂkilerin boyutunu, dünyadaki son geliﬂmeler paralelinde, bilimsel olarak irdelemeyi tercih etmiﬂ ve buna yönelik
olarak uluslar aras› bir kültür kurultay›
düzenlemiﬂtir.
“I. Uluslararas› Türk Dünyas› Kültür Kurultay›”, Ege Üniversitesi Türk
*

Dünyas› Araﬂt›rmalar› Enstitüsü taraf›ndan, 9-15 Nisan 2006 tarihleri aras›nda Çeﬂme-‹zmir’de gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Atatürk himayesinde düzenlenmeye
baﬂlam›ﬂ olan “Türk Dili Kurultay›”n›n
fikrî ve manevî yap›s›ndan hareketle düzenlenen bu büyük buluﬂmaya, yine ayn› noktadan hareketle “Türk Dünyas›
Kültür Kurultay›” ad› verilmiﬂtir. Kurultay›n gerçekleﬂtirilmesinde, baﬂta bu organizasyon için uzun süredir emek veren düzenleme kurulu baﬂkan› Prof. Dr.
Fikret Türkmen ile düzenleme kurulu
üyeleri Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof.
Dr. Zeki Kaymaz, Prof. Dr. Metin Ekici,
Doç. Dr. Turan Gökçe, Doç. Dr. Yüksel
Sayan ve Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar›
Enstitüsü akademik ve idarî personeli
hemen her konuda büyük gayret göstermiﬂlerdir. Kurultay›n düzenlenmesine
Ege Üniversitesi yan›nda, T.C. Baﬂbakanl›k Tan›tma Fonu, T‹KA, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›, ‹zmir Valili¤i baﬂta
olmak üzere, çeﬂitli kamu kurumlar› ve
özel kuruluﬂlarca da destek verilmiﬂtir.
Kurultaya 30 ülkeden bilim, sanat
ve siyaset adamlar› kat›lm›ﬂt›r. Kurultaya, ba¤›ms›z Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC’den ve
özerk Türk topluluklar›ndan Tatar, Baﬂkurt, Çuvaﬂ, Saha (Yakut), Altay, Hakas,
Uygur ve K›r›m Türklerinin temsilcileri
ile ABD, Almanya, Hollanda, Arnavut-

Ege Üniversitesi, Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dal› Araﬂt›rma
Görevlisi.
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luk, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Finlandiya, Macaristan, Litvanya, Estonya,
Romanya, Polonya, Bulgaristan, Makedonya, Moldova, Kosova, Tayvan, Rusya,
Ukrayna, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Irak gibi Türk Dünyas›
hakk›nda araﬂt›rma birimleri bulunan
ülkelerden de bilim adamlar› kat›lm›ﬂt›r.
Kurultay›n sosyal program›, Türk
kültürünün çeﬂitli örneklerini sergileyen
bir bak›ﬂ aç›s›yla haz›rlanm›ﬂ olup, aç›l›ﬂ töreninde Ege Üniversitesi Müzik
Toplulu¤u türkülerimizi seslendirmiﬂ,
kapan›ﬂ töreninde ise Türk Dünyas› Müzik Toplulu¤u Türk Dünyas›n›n dört köﬂesinden derlenen na¤meleri ‹zmir’e getirmiﬂtir. Türk gölge oyunu Karagöz’ün
yaﬂayan en büyük üstatlar›ndan Orhan
Kurt perdesini açm›ﬂ, ‹zmirli âﬂ›klar Ali
R›za Ezgi, Nevruz Ali Çiçek ve ‹rfan Erda¤› âﬂ›kl›k gelene¤inin örneklerini sunarken, usta-ç›rak iliﬂkisi ile yetiﬂmiﬂ üç
nesil âﬂ›k ayn› sahnede yer alm›ﬂt›r.
Bir hafta süren kurultayda, Türk
Halk Bilimi, Türk Dünyas› Edebiyatlar›,
Türk Dili ve Lehçeleri, Türk Tarihi,
Türk Sanat› ve Türk Dünyas› Sosyal, Siyasî ve Ekonomik ‹liﬂkileri alanlar›nda
307 bildiri sunulmuﬂtur. Bilim adamlar›n›n kurultaya yo¤un ilgi göstermesi sebebiyle, bildiriler dört ayr› salonda eﬂ
zamanl› olarak sunulmuﬂtur. Dinleyicilerin program› takip etmelerini kolaylaﬂt›rmak amac›yla bildiriler, çeﬂitli konu baﬂl›klar› alt›nda tasnif edilmiﬂ ve
bildiri sunumlar›n›n yap›laca¤› her salona bildirilerin ana konular› ile ilgili
isimler verilmiﬂtir. Kurultayda, Türk
Tarihi ve Sanat› ile ilgili bildiriler “Kutlualp”, Türk Dili ve Lehçeleri ile ilgili
bildiriler “Kaﬂgarl› Mahmut”, Türk Halk
Bilimi, Türk Dünyas› Edebiyatlar› ve
Türk Dünyas› Sosyal, Siyasi ve Ekono-
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mik ‹liﬂkileri ile ilgili bildiriler ise “Dede
Korkut” ve “Manas” salonlar›nda sunulmuﬂtur. Kurultayda, sözlü olarak sunulan bildirilerin yan›nda, ana salona yerleﬂtirilen panolarda “47 ask› (poster)”
bildirinin sunumu yap›lm›ﬂt›r.
Yukar›da belirtilen ana konu baﬂl›klar› alt›nda sunulan bildirilerin bas›lmas› ile Türk Dili, Tarihi ve Kültürü
hakk›nda çeﬂitli problemlere çözüm önerisi üreten bir baﬂvuru kayna¤›na kavuﬂulmuﬂ olacakt›r. Kurultay›n düzenleyicisi olan Ege Üniversitesi Türk Dünyas›
Araﬂt›rmalar› Enstitüsü taraf›ndan bildirilen bas›lmas› için gerekli çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r.
Kurultay sonunda al›nan kararlar,
haz›rlanan bir “Sonuç Bildirgesi” ile kat›l›mc›lara ve bas›na duyurulmuﬂtur. Sonuç bildirgesinde de belirtildi¤i üzere,
“I. Uluslararas› Türk Dünyas› Kültür
Kurultay›”nda “Birçok yeni mesele gündeme getirildi¤i gibi, bu konular üzerinde birçok çözüm yollar› da teklif edildi.
Kurultayda sunulan bildiriler, Türk kültürünün tarihî derinli¤ini ve co¤rafî geniﬂli¤ini ortaya koydu¤u gibi, Türk dünyas› kültürünün ayn› zamanda zenginli¤ini de göstererek evrensel kültüre çok
önemli katk›lar yapabilece¤ini kan›tlad›.
Ça¤›m›zda küreselleﬂmenin getirdi¤i sorunlara karﬂ›l›k, Türk dünyas› kültürünün her zaman müracaat edilebilecek
zengin bir kaynak oluﬂturdu¤u anlaﬂ›ld›. Türk kültürünün zenginleﬂerek devam etmesini; insanl›¤›n ortak medeniyeti için bir tehlike de¤il, aksine birleﬂtirici ve bütünleﬂtirici bir de¤er niteli¤i taﬂ›d›¤› görüﬂünde birleﬂildi.”
Burada sonuç bildirgesinde yer
alan ve delegeler taraf›ndan al›nm›ﬂ
olan kararlara da yer vermek yerinde
olacakt›r. Çünkü kurultay bu kararlar
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hayata geçirilebildi¤i ölçüde amac›na
ulaﬂm›ﬂ olacakt›r:
“1. Türk kültürü araﬂt›rmalar›n›n
kurumsallaﬂt›r›larak bütün ülkelerle iﬂbirli¤i halinde geliﬂtirilmesi,
2. Türk kültürünün tan›t›lmas› için
dünyan›n belli bölgelerinde Türk Kültür
Merkezlerinin aç›lmas›n› özellikle ba¤›ms›z Türk devletlerinin görev edinmesi,
3. Yüzy›llardan beri e¤itim, bilim,
yay›n ve kültür dili olan Türk dilinin bu
özelli¤inin aksamadan devam› için, bütün Türk devlet ve topluluklar›n›n gerekli duyarl›l›k, bilinç, kararl›l›k ve hareket
içinde olmas›; Türk dilinin yasaklanmas› teﬂebbüslerinin önüne geçilmesi,
4. Bundan 80 y›l önce I. Baku Türkoloji Kurultay›’nda alman Latin esasl›
ortak Türk alfabesi karar›n›n Türk dili
ve Türk dünyas›n›n gelece¤i için hayati
ehemmiyet taﬂ›mas› dikkate al›narak bu
yoldaki çal›ﬂma ve uygulamalar›n tamamlanmas› ve sonuca ba¤lanmas›,
5. Türk dil, lehçe ve ﬂivelerinin her
birinin zengin varl›¤›n›n devam› yan›nda, Türk topluluklar›n›n her seviyedeki
iliﬂkilerinde kullan›lmak üzere ortak iletiﬂim dili olan Türkiye Türkçesinin geliﬂtirilmesi,
6. Türk dünyas›n›n ve insanl›¤›n
ortak miras› olan tarih, kültür ve sanat
de¤erlerinin korunmas› ve geliﬂtirilerek
gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› için gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas› ve tedbirlerin
al›nmas›,
7. Türk dünyas› ortak tarih bilincinin geliﬂtirilmesi için gerekli tedbirlerin
al›nmas›,
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8. Türklük bilimi araﬂt›rmalar›nda
ça¤daﬂ metot ve kaynaklar›n kullan›lmas› yan›nda, Türk dünyas›n›n kendi
ihtiyaçlar›na cevap verebilecek yeni, orijinal bak›ﬂ ve metotlar›n da geliﬂtirilmesi,
9. Teklif edilen bütün bu görüﬂlerin
hayata geçirilebilmesi için, Türk devlet
ve topluluklar› yöneticilerinin göreve ça¤›r›lmas›,
I. Uluslararas› Türk Dünyas› Kültür Kurultay› delegeleri, yukar›daki hususlar›n dünya kamuoyuna duyurulmas›na oy birli¤iyle karar vermiﬂtir.”
“I. Uluslararas› Türk Dünyas› Kültür Kurultay›”, Türk kültürü üzerinde
çal›ﬂan Türk ve yabanc› bilim adamlar›n›n ve Türk kültürünün izini taﬂ›yan ülke ve bölgelerin temsilcilerinin bir araya
gelerek, fikir al›ﬂ veriﬂinde bulundu¤u
çok yararl› bir bilimsel ortam oluﬂmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Baﬂka bir ifade ile bu kurultay, dinleyici olarak kat›lan ö¤renciler
için sahas›nda uzman bilim adamlar› ile
tan›ﬂma ve görüﬂme f›rsat› yarat›rken,
akademisyenler için kendi sahalar›ndaki akademisyenlerle fikir al›ﬂveriﬂinde
bulunma ve disiplinler aras› iletiﬂimle
yeni bak›ﬂ aç›lar› edinme imkân› sa¤lam›ﬂ ve böylece Türk kültürü alan›ndaki
çal›ﬂmalara yeni bir ivme kazand›rm›ﬂt›r. Böylesine geniﬂ kat›l›ml› ve çok yönlü bilimsel al›ﬂveriﬂin gerçekleﬂtirildi¤i
bir kurultay›n düzenlenmesinden duyulan memnuniyet yan›nda, bilimsel buluﬂmalar›n gerçekleﬂtirilmesinin gereklili¤i ise bütün kat›l›mc›lar›n ortak dilek
ve temennisi olmuﬂtur.
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