








Somut olmayan kültürel mirası daha gözle görülür kılmak, önemi konusunda 
bilinçlenmeyi sağlamak ve kültürel çeşitliliğe saygı içinde diyalogu desteklemek 
için, Taraf Devletlerin teklifi üzerine, insanlığın somut olmayan kültürel mirasının 
temsili bir listesi hazırlanır, güncellenir ve yayımlanır.
Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 18 
unsuru ile UNESCO'ya en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer 
almaktadır.



Meddahlık, taklit ve 
canlandırmalarla dinleyiciyi 
eğlendirmek amacıyla öykü anlatma 
sanatı olarak tanımlanabilir.



Bu sanatı icra edenlere Arapça öven, 
metheden anlamında meddah denilmektedir



Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Sinan Bayraktar, Ahmet 
Yenilmez ve Uğur Uzunok bu alanda dikkat çeken 
çalışmalara imza atmaktadırlar.



2008 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınmıştır.



Mevlevî Sema Töreni, Allah’a ulaşma 
yolunun derecelerini sembolize eden, 
içinde dini öğe ve temalar barındıran 
ve bu haliyle ayrıntılı kural ve 
niteliklere sahip tasavvufî bir törendir.



Mevlânâ’nın ölüm yıldönümü olan ve kulun Rabbine kavuşma gecesi olarak kabul 
edilen Şeb-i Arus’da (17 Aralık) gerçekleştirilen Mevlevî Sema törenlerine yurtiçi ve 
yurtdışından büyük bir izleyici kitlesi katılmaktadır.



2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan 
Hazinesi” ilan edilmiştir.

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html


2008 Yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirasının Temsili Listesi’ne ülkemiz adına kaydettirilerek tüm 
dünyaya tanıtılmıştır.



Anadolu’nun kültürel belleğinin yanı sıra 
kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli 
bir ifadesi olan Âşıklık geleneği; yüzyılların 
deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, şiiri, 
müziği ve hikâye anlatımını içeren çok yönlü 
bir sanattır.



Merhum Âşık Muharrem Ertaş’ın Arzu ile 
Kamber CD’si Bakanlık tarafından 2010 
yılında çıkarılmıştır.



Bu geleneğin önemli temsilcilerinden olan merhum Âşık Şeref Taşlıova, Neşet 
Ertaş, Veli Aykut, Mehmet Acet ve İsmail Nar Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi”olarak ilan edilmişlerdir. 

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html


Âşıklık Geleneği, 2009 yılı itibariyle UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 
Temsili Listesine kayıtlıdır.



Nevruz; Kuzey Yarımküre’de
bulunan ülkelerde, özellikle Türkçe 
ve Farsça konuşan topluluklar 
arasında yaygın olarak kutlanır.



Yeni gün anlamına gelen ve bahar bayramı olarak da bilinen 
Nevruz, pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği taşımaktadır.



Nevruzun başlangıç tarihi Miladi takvime göre 21 Mart’tır.



Nevruz, 2009 yılı itibariyle UNESCO İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine 
kayıtlıdır.



Karagöz;deve veya manda derisinden yapılan 
ve tasvir adı verilen insan, hayvan veya eşya 
şekillerinin çubuklara takılıp arkadan 
yansıtılan ışıkla beyaz perde üzerinde hareket 
ettirildiği bir gölge oyunu türüdür.



Örneğin Ünver Oral’ın İbiş Yeni Evde (2001), İbiş ve Karagöz (2001), İbiş'in Akıl 
Dişi (2001), Karagöz ve Trafik (2001), İbiş geldi Karagöz geldi (2001), Karagöz'ün 
dondurmacılığı (2001) Çocuklara Karagöz (2000), Karagöz Park Bekçisi 
(1999), Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.. 2008 yılında Bakanlık 
tarafından hazırlanan Gölgenin Renkleri adlı prestij yayım.



Karagöz, 2009 yılında ülkemiz tarafından 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 
Temsili Listesi’ne kaydettirilmiştir.



Geleneksel sohbet toplantıları; sıra gezmeleri, sıra 
name, barana sohbetleri, yaran, delikanlı teşkilatı, 
gençler kurulu, sohbet, olarak da adlandırılan farklı 
yörelerde farklı sayıda erkek gruplarının yılın 
özellikle kış aylarında ve belli kurallar çerçevesinde 
bir araya geldikleri sosyal dayanışma işlevli 
toplantıların genel adıdır.



Geleneksel sohbet toplantıları, özellikle Yaran Sohbeti adı 
altında Çankırı ilinde, Yaren Teşkilatı adıyla Kütahya ili Simav 
ilçesinde, Sıra Gecesi adı altında Şanlıurfa’da, Kürsübaşı
Sohbeti adı altında Elazığ’da, Barana Sohbetleri adıyla 
Balıkesir Dursunbey ilçesinde yaşatılmakta ve Türkiye çapında 
tanınmaktadır. 



Geleneksel Sohbet Toplantıları 2010 yılında UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne ülkemiz adına kaydettirilmiştir.



Tarihin her döneminde ilgi gören ve geleneksel 
olarak uygulanan güreş, ülkemizde ata sporu olarak 
anılmaktadır. Genellikle Haziran ayı sonu, Temmuz 
ayı başlarında düzenlenen Tarihi Kırkpınar Güreşleri 
yedi gün sürmektedir. Festival, Cuma günü 
pehlivanlar için dualar okunarak başlar ve güreşler



Edirne’nin önemli mesire yerlerinden biri olan Sarayiçi mevkiinde bulunan sahada yapılır. Kazanan 
pehlivan, Başpehlivan ünvanını alır ve prestijli bir ödül olan altın kemeri bir yıl süreyle kazanır. Üç yıl arka 
arkaya başpehlivan olan güreşçi altın kemerin sürekli sahibi olur.



Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Miras Temsili Listesine ülkemiz tarafından kaydettirilmek suretiyle tüm 
dünyaya duyurulmuştur.



Alevi ve Bektaşiler tarafından inançları gereği 
cemlerde icra edilen semah, hizmet sahipleri 
olan zakirlerin çaldığı saz eşliğinde söylenen 
sözler ve müziğin ritmine uyarak yapılan 
mistik ve estetik hareketler ile Tanrı’ya 
ulaşma yoludur.



Hacı Bektaşı Veli’yi Anma Törenleri her yıl 16-18 Ağustos tarihleri 
arasında yaşadığı dönemden günümüze dek büyük bir halk kitlesini 
fikirleriyle etkilemiş olan Hacı Bektaşi Veli’nin türbesinin bulunduğu 
Nevşehir’de düzenlenmektedir.



2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle “Hacı 
Bektaşi Veli’nin 800. Doğum Yıl Dönümü



Semah ritüelinin icrasında ve geleneğin genç kuşaklara aktarılmasında 
yadsınamaz bir yeri olan zakirlik geleneği temsilcilerinden Veli Aykut ve 
Mehmet Acet "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan edilmişlerdir.

Semah, Alevi-Bektaşi Ritüeli 2010 yılından itibaren UNESCO İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kayıtlıdır.

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html


Kadın ve erkek gruplarının toplu olarak iş 
paylaşımı ve katılımıyla büyük kazanlarda ve 
açık ateşlerde, buğday ve etin birlikte 
pişirilmesiyle yapılan tören yemeğine keşkek, 
bu yemeğin etrafında gerçekleşen ritüellere 
de Tören Keşkeği Geleneği adı verilmektedir.



Çankırı’da düzenlenen Keşkek Şöleninde tören keşkeğin hazırlanması ve ikramı yanı 
sıra havai fişek gösterisi, yöresel eğlenceler de düzenlenmektedir.



Tören Keşkeği Geleneği, 2011 yılı itibariyle 
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirasının Temsili Listesi’ne alınmıştır.



Kültürel ve geleneksel çeşitli uygulamaları 
içeren ve baharın başlangıcı olarak kabul 
edilen Nevruz haftasında (21-24 Mart) 
kutlanan Mesir Macunu Festivali, Manisa’da 
yaklaşık 400 yıldır devam etmektedir.



Mesir Macunu Festivali 2012 yılında UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili 
Listesi’ne ülkemiz adına kaydettirilmiştir.



Türk kahvesi kültürü ve geleneği, kahvenin 
İstanbul’da kahvehanelerde servis edilmeye 
başlandığı 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 
Geleneğin, tadını eşsiz yapan ve 
sosyalleşmeye katkıda bulunan, iki ünlü yönü 
vardır.



Türk kahvesi kültürü ve geleneği 2013 yılı itibariyle 
ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilmiştir.



Ebru, kendine özgü tekniklerle 
hazırlanan ve tekneye alınan suyun 
üzerinde boyalarla oluşturulan 
desenlerin kağıda aktarılmasıyla 
yapılan geleneksel bir sanattır.



Ebru ve hat sanatında profesyonel olarak derin bilgi ve yüksek düzeyde 
becerilere sahip Fuat Başar, Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilmiştir.

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html


“Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı, 2014 yılı itibariyle 
ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilmiştir.



Hamur haline getirilmiş killi toprağın pişirilmesiyle 
yapılan, çeşitli renk ve motiflerle süslenmiş sırlı 
seramik ev eşyaları veya duvar panolarına “çini” denir. 
Çinicilik ise, “minai”, “lüster”, “perdah”, “sıraltı” gibi 
kendine özgü yapım ve süsleme teknikleriyle 12. 
yüzyıldan beri yaşayan geleneksel Türk çini sanatının 
etrafında şekillenen zanaatkârlığı ifade etmektedir.



Ayrıca, geleneksel çini sanatı alanındaki derin bilgileri ve yüksek 
düzeyde becerileri göz önünde bulundurularak, Sıtkı OLÇAR ve 
Mehmet GÜRSOY Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilmişlerdir.

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html


“Geleneksel Çini Ustalığı”, 28 Kasım-02 Aralık 2016 tarihleri arasında 
Etiyopya/Addis Ababa’da düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras 
Hükümetlerarası Komite 11. Olağan Toplantısı’nda ülkemiz adına 
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine 
kaydedilmiştir.



Lavaş, Katırma, Jupka ve Yufka, oklava ya da elle açılan 
yuvarlak veya oval biçimli ince ekmek türlerinden olup 
Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’de 
yaşayan halklarca sadece yemek amaçlı bir tüketim 
maddesi değil, aynı zamanda bu coğrafyada geçmişten 
günümüze aktarılan ortak bir yapma ve paylaşma 
kültürünü simgeler.



Unsurla ilgili sergilemelerin yapıldığı Türkiye’de bulunan mekânlar arasında; 
Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Ekmek Müzesi (Ankara), 
Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Şanlıurfa Geleneksel Mutfak Müzesi 
ve Yaşayan Müze (Beypazarı/Ankara) bulunmaktadır.



“İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka”, 28 Kasım-
2 Aralık 2016 tarihleri arasında Etiyopya/Addis Ababa’da düzenlenen Somut 
Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite 11. Olağan Toplantısı’nda 
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne Azerbaycan, 
İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye adına çokuluslu olarak kaydedilmiştir.



Hıdrellez, yüzyıllardan günümüze kuşaktan kuşağa 
aktarılan Türkiye ve Makedonya’nın ortak somut 
olmayan kültürel mirasıdır. Bahar Kutlamaları: Hıdrellez; 
sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, 
toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve 
evren ile ilgili bilgi ve uygulamalar olmak üzere somut 
olmayan kültürel mirasın dört alanını kapsamaktadır.



6 Mayıs günü doğanın uyanışı olarak kabul edilir ve 
Bahar günü olarak kutlanır.



Bahar: Kutlaması: Hıdrellez, 4-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Güney 
Kore’nin Jeju Adası’nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras 
Hükümetlerarası Komite 12. Olağan Toplantısı’nda Türkiye ve 
Makedonya ortaklığında çokuluslu dosya olarak İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydettirilmiştir.



Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinin dağlık ve 
engebeli yapısı özellikle konut yerleşimlerinin 
birbirinden uzak olmasına yol açmış, dolayısıyla 
bölge insanı günlük hayattaki iletişimini, uzaktan 
uzağa ıslığın çıkarmış olduğu yüksek ses hacminden 
yararlanmak suretiyle gerçekleştirme yolunu 
bulmuştur.



Günümüzde Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde 10.000’e yakın insa-
nın ıslık dilini konuşabildiği ve/veya anlayabildiği tahmin edilmektedir. Islık 
dilinin, başta Giresun ili ve özellikle Çanakçı ilçesinde olmak üzere, Ordu 
ve Gümüşhane’nin kırsal alanlarında yaşayan topluluklar tarafından 
yaşatıldığı gözlemlenmiştir.



Islık Dili, 4-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Güney Kore’nin Jeju Adası’nda 
gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite 12. 
Olağan Toplantısı’nda ülkemiz adına UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydettirilmiştir.



Dede Korkut kültürü günümüzde; özlü sözler, sözlü 
anlatımlar, ezgisel müzik geleneği ile çeşitli inanç ve 
uygulamalarda yaygın bir şekilde yaşatılmaktadır. 
Ad verme, kız isteme, düğün, yas gibi toplumsal 
uygulamalar ile Hızır, belirli sayılar, ağaç kültü gibi 
pek çok motifin Dede Korkut kültürü ile ilgisi vardır.



Unsurun yazılı olarak aktarımı ise 15. yüzyılda yazılmış, günümüze sadece iki kopyası ulaşabilmiş, Kitâb-ı 
Dedem Ḳorḳud Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân ve Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ ve Gayrı adlarıyla bilinen, 
kitapların varlığı sayesinde gerçekleşmektedir. Dede Korkut Kitabı olarak adlandırılan bu eserler, 
günümüz Türkçesine çevrilerek basılması ile yazılı aktarım, modern edebiyat ve kitabın eğitim 
müfredatında yer alması ile örgün eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir.



Bu bağlamda, Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut Mirası: Destan 
Kültürü, Halk Masalları ve Müzik, 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkiye adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne kaydettirilmiştir.



Dede Korkut Şenlikleri Bayburt İlimizde 
Temmuz ayında coşkuyla kutlanmaktadır.



Geleneksel Türk Okçuluğu; Türkiye’de 
gerçekleştirilen geleneksel okçuluk sporu etrafında 
şekillenen, yüzyıllar içinde belirlenmiş ilkeleri, 
kuralları, ritüelleri ve toplumsal uygulamaları, 
geleneksel zanaatkârlıkla üretilen ekipmanları, 
okçuluk disiplinleri ve atış tekniklerini barındıran bir 
somut olmayan kültürel miras unsurudur.



“Geleneksel Türk Okçuluğu” 2019 yılında Türkiye 
adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilmiştir


