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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M‹RASIN KORUNMASI
SÖZLEﬁMES‹ TBMM’DE KABUL ED‹LD‹
‹brahim Ethem ARIO⁄LU*
Son y›llarda ülkemizde ve dünyada
kültürel miras›n korunmas›, yaﬂat›lmas›
ve gelecek kuﬂaklara aktar›lmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar›n artmas›, bu alanlardaki
gerçek ve tüzel kiﬂilerin dikkatini bu konuya özellikle çekmektedir. Çok boyutlu
bir yap›ya sahip olan küreselleﬂme olgusu, sosyal ve ekonomik alanlardaki geliﬂim ve de¤iﬂimler, çarp›k kentleﬂme; dünü, bugünü ve gelece¤iyle ilgili olarak
tart›ﬂma konusu olan kültürel de¤erleri
yak›ndan ilgilendirmektedir. Toplumlar›n sahip oldu¤u kültürel miras ve de¤erler, o toplumu di¤er toplumlardan
farkl› k›lmas›n›n yan›nda, ayn› zamanda renkli ve zengin bir yap› arz eden
dünya kültür miras›n›n bir parças› oldu¤u paradoksunu da üzerinde düﬂünülmesi, kafa yorulmas› gereken bir gerçek
olarak karﬂ›m›za ç›karmaktad›r.
‘’Somut Olmayan Kültürel Miras’’
kavram› 29 Eylül- 17 Ekim 2003 tarihlerinde Paris’te toplanan k›sa ad› UNESCO olan Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Teﬂkilat›’n›n 32. Genel
Konferans›’nda imzalad›¤› ‘’Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas›’’
baﬂl›kl› sözleﬂme ile dünya ve ülkemiz
gündeminde yer almaya baﬂlam›ﬂt›r. Ad›
geçen kavram o tarihten bugüne kadar
tan›m›, kapsam›, içeri¤i aç›s›ndan tart›ﬂ›lan ve üzerinde konuﬂulan bir konu
olarak dikkatleri üzerinde toplamaya
devam etmiﬂtir. Son olarak sözleﬂme,
UNESCO’ya üye ülkelerin parlamentolar›nda kabul edilmeye baﬂlanm›ﬂ ve

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda da 19.01.2006 Perﬂembe günü
görüﬂülerek ‘’Somut Olmayan Kültürel
Miras›n
Korunmas›
Sözleﬂmesinin
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una
Dair Kanun” (No: 5448) onaylanm›ﬂ ve
21 Ocak 2006 Cumartesi tarih ve 26056
say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmiﬂtir.
‘’Somut Olmayan Kültürel Miras›n
Korunmas› Sözleﬂmesi’’nin TBMM’de
kabul edilmesi ile halkbilimi alan›nda
Türkiye’de yeni bir sürece girilmiﬂtir. Bu
konu ile ilgili, Millî Folklor Dergisi’nin
60. Say›s›’nda yay›mlanan, Prof. Dr.
Öcal O⁄UZ’un ‘’Halkbilimi Çal›ﬂmalar›n›n Yeni Dönemi: Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi’’
baﬂl›kl› makalesinde, uluslararas› düzeyde yap›lan çal›ﬂmalar ve UNESCO’nun 1972 tarihli “Dünya Kültürel ve
Do¤al Miras› Koruma Sözleﬂmesi” olmak üzere kültürel miras›n korunmas›
hususunda ortaya konulan çal›ﬂma ve
belgeler hakk›nda aç›klay›c› bilgiler ayr›nt›l› olarak verilmektedir. 40 maddeden oluﬂan Somut Olmayan Kültürel
Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi’nin 2 inci maddesinde:
‘’Somut Olmayan Kültürel Miras; topluluklar›n, gruplar›n ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslar›n›n bir parças› olarak tan›mlad›klar›
uygulamalar, temsiller, anlat›mlar, bilgiler, beceriler -ve bunlara iliﬂkin araçlar,
gereçler ve kültürel mekanlar- anlam›na
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gelir.” ﬂeklinde tan›mland›ktan sonra somut olmayan kültürel miras›n alanlar›
ise ﬂöyle belirlenmiﬂtir:
a) Somut olmayan kültürel miras›n
aktar›lmas›nda taﬂ›y›c› iﬂlevi gören dille
birlikte sözlü gelenekler ve anlat›mlar:
b)Gösteri sanatlar›;
c)Toplumsal uygulamalar, ritüeller
ve ﬂölenler;
d)Do¤a ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar;
e)El sanatlar› ve gelene¤i.
Maddeler halinde s›ralanan bu
alanlar› anlamaya çal›ﬂt›¤›m›zda hemen
hemen halkbilimi ürünlerinin tamam›n›n somut olmayan kültürel miras›n
alanlar› içerisinde de¤erlendirildi¤ini
görmekteyiz. Sözleﬂmenin yasallaﬂmas›
ile beraber bu alan›n e¤itim kurumlar›nda okutulmas›, müze ve arﬂivlenmesi ile
ilgili çal›ﬂmalar›n yap›lmas›, bas›n ve
medyada daha fazla yer almas›, tart›ﬂ›lmas› gibi etkinlik ve politikalar gündemimizde yer alacakt›r. Asl›nda bu konuyla ilgili olarak ﬂimdiye kadar ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalar› da de¤erlendirdi¤imizde; özellikle bu kavram›n gündeme gelmesiyle ön haz›rl›k mahiyetinde ve yap›lacak çal›ﬂmalar aç›s›ndan haz›rl›kl› olmam›z› sa¤lay›c› ve bizleri büyük oranda bilgilendiren baz› çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤›n› da hat›rlamaktay›z. Bu
çal›ﬂmalar›n pek ço¤u özellikle sempozyum olarak Gazi Üniversitesi Türk
Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama
Merkezi’nin öncülü¤ü ve Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Araﬂt›rma ve E¤itim Genel Müdürlü¤ü, UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu’nun destek ve katk›lar› ile
Gazi Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu sempozyumlar s›ras›yla 12–19
Aral›k 2002 tarihinde düzenlenen ‘’Türkiye’de Halkbilim Müzecili¤i ve Sorunlar›’’, 4–6 Mart 2004 tarihinde ‘’Somut Ol-
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mayan Kültürel Miras›n Müzelenmesi’’,
‘’Mitten Meddaha Türk Anlat›lar› Uluslar Aras› Sempozyumu’’dur. Ayr›ca
27–28–29 Nisan 2006 tarihinde, ‘’Somut
Olmayan Kültürel Miras: Yaﬂayan Karagöz Sempozyumu’’nda somut olmayan
kültürel miras›n alt baﬂl›klar›ndan biri
olan ‘’Gösteri Sanatlar›’’ içerisinde yer
alan gölge oyunu Karagöz, de¤iﬂik aç›lardan güncel bir ﬂekilde ele al›nacakt›r.
Yukar›da belirtti¤imiz, düzenlenen
veya düzenlenecek olan faaliyetleri ele
alan halkbilimi, halk kültürü ve baz›
sosyal bilim disiplinlerinin ‘’Somut Olmayan Kültürel Miras’’ konusunu önümüzdeki dönemde yo¤un bir ﬂekilde ele
alaca¤› ve tart›ﬂaca¤›, bu konular›n da
gündemin ilk s›ralar›n› iﬂgal edece¤i kaç›n›lmaz gözükmektedir. Küreselleﬂmenin bütün boyutlar› ile günlük hayat›m›z›n içinde yer ald›¤› bir dünyada her
alanda oldu¤u gibi sosyal ve kültürel
alanlarda da yeni paradigmalar›n oluﬂtu¤unu ve yeni yeni safhalar›n ortaya
ç›kt›¤›n› hep beraber görmekteyiz.
Kültürel de¤erler ve miras›n korunmas›, yaﬂat›lmas› ve de¤iﬂik ﬂekillerde
güçlendirilerek insanl›¤›n ortak katk›s›yla oluﬂabilecek evrensel de¤erlerin bir
parças› haline getirilmesi için çal›ﬂmalar›n h›zlanmas›n› umuyoruz.
NOTLAR
1.Somut olmayan kültürel miras sözleﬂmesi
metnini görmek ve Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi’nin ﬂimdiye kadar yapt›¤› çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi almak için
bkz. www.thbmer.gazi.edu.tr
2.Gazi Üniversitesi öncülü¤ünde yap›lan sempozyumlardan iki tanesinin bildirileri, Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi taraf›ndan,
‘’Türkiye’de Halkbilimi Müzecili¤i ve Sorunlar›’’, Ankara 2003 ve ‘’Somut Olmayan Kültürel Miras›n
Müzelenmesi’’ Ankara 2004 olarak yay›mlanm›ﬂt›r.
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