
KÜLTÜREL MİRAS VE 

EĞİTİM POLİTİKALARI



SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

• Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 2003 yılında kabul
edilen bir UNESCO Sözleşmesidir.

• 2006 yılında Türkiye Sözleşme’ye taraf oldu.

• Mayıs 2018 itibariyle 178 ülke SOKÜM Sözleşmesine taraf.



SOKÜM NEDİR?

• Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının
bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, 
beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde
tanımlanmaktadır.



SOKÜM’ÜN ALT ALANLARI

a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille
birlikte

sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, 
masallar, fıkralar vb.),

b) Gösteri sanatları (Karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.)

c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, Nevruz, 
vb. kutlamalar),

d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk
hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi vb.),

e) El sanatları geleneği (dokumacılık, telkâri, bakırcılık, çömlekçilik)



KORUMANIN ULUSAL VE ULUSLARARASI ARAÇLARI

Ulusal Boyut

Envanterler

Koruma için gerekli yasal düzenlemeler

Uluslararası Boyut

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi (117 ülkeden 429 
unsur)

Acil Koruma Gerektiren Liste (32 ülkeden 59 unsur)

İyi Uygulamaların Kaydı (16 ülkeden 20 unsur)



TÜRKİYE’NİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ULUSAL 

ENVANTERİ 



YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL ENVANTERİ



UNESCO İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS 

TEMSİLÎ LİSTESİ

• Meddahlık / The Art of the Meddah

• Mevlevi Sema Töreni/ Mevlevi Sema Ceremony

• Aşıklık Geleneği /Âşıklık (Minstrelsy) Tradition

• Karagöz/ Karagöz

• Nevruz (Multinational File with Azerbaijan, India, Iran, 
Kirgizstan, Pakistan, Uzbekistan and Turkey)

• Geleneksel Sohbet Toplantıları Traditional Sohbet 
Meetings

• Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali /Kırkpınar Oil Wrestling
Festival

• Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah/Semah, Alevi- Bektaşi 
Ritual

• Tören Keşkeği Geleneği/Ceremonial Keşkek Tradition

• Mesir Macunu Festivali/Mesir Macunu Festival
UNESCO Arşivi/Mesir Macunu Festivali

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,50838/50944


UNESCO İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS 

TEMSİLÎ LİSTESİ

• Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği/Turkish 
coffee culture and tradition

• Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı / Ebru: 
Turkish Art of Marbling

• Geleneksel Çini Ustalığı / Traditional 
Craftsmanship of Çini-Making

• İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: 
Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka / Flatbread 
Making and Sharing Culture: Lavash, 
Katyrma, Jupka, Yufka

• Bahar Kutlaması, Hıdrellez

• Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik

• Islık Dili (Acil Koruma Gerektiren Liste)



SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS NEDEN KAYBOLUYOR? 

Küreselleşme

Geleneksel bilginin 
değer 

kaybedişi/önemsiz/k
üçük görülmesi

Teknolojik 
gelişmeler

Kültür aktarım 
ortamlarının 
kayboluşu

Gençlerin 
ilgisizliği

Kültürel 
mekânların 

yitirilişi

Nüfus 
hareketleri

Ekonomik 
değişimler



SOKÜM’ÜN YAŞAMASINI GÜVENCE ALTINA ALMA

Madde 2: Tanımlar

Kuşaktan kuşağa aktarılan miras, toplulukların ve grupların
çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak
sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve
devamlılık duygusu verir. 



SOKÜM’ÜN KORUNMASI NE ANLAMA GELİR?

KORUMA

Belgeleme

Araştırma

Muhafaza

Geliştirme
Güçlendir

me

Okul içi ya
da dışı
eğitim

Yeniden
canlandırma



SOKÜM’Ü EĞİTİM YOLUYLA AKTARIM KANALLARI 

Eğitim

Örgün 

SargınYaygın



SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN AKTARIM YOLLARI

Aile içi eğitim (sözle, görerek) 

Kimi zaman bilinçli kimi zaman kendiliğinden öğrenme

Ebeveynler/akrabalar/komşular

Resmî kurumlar aracılığıyla

Müfredat dahilinde

Hedefleri olan bir program dahilinde öğrenme

Öğretmenler/gelenek taşıyıcıları/aktarıcıları



SOKÜM’ÜN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

Eğitim, Duyarlılığın ve Kapasitenin Güçlendirilmesi 

Madde 14: toplumun genelini ve özellikle gençleri hedefleyen eğitici, 
duyarlılığı arttırıcı ve bilgilendirici programlar düzenlemek;

(ii) ilgili topluluklar ve gruplar içinde belirli eğitim ve yetiştirme programları 
düzenlemek;

bilginin kuşaktan kuşağa geçişini okul dışı olanaklarla sağlamak;

b) kamuoyunu bu mirasa yönelen tehditler ve işbu Sözleşme gereğince 
yapılan etkinlikler konusunda bilgilendirmek; 

c) somut olmayan kültürel mirasın anlatımı için gerekli olan doğal alanların ve 
belleğe ilişkin mekanların korunması için eğitim verilmesini teşvik etmek. 



SOKÜM SÖZLEŞMESİ UYGULAMA YÖNERGESİNDE EĞİTİM

107. Madde

Somut olmayan kültürel mirası yerel özelliklere uyarlanmış okul müfredatlarıyla öğretmek ve uygun

kitaplar, CD’ler, videolar, belgesel, el ya da broşürler gibi eğitimsel materyaller geliştirmek

Somut olmayan kültürel miras hakkında öğretmek için öğretmenlerin kapasitelerinin artırılması ve

bu amaçla rehberlerin ve kılavuzların geliştirilmesi

Okullarda somut olmayan kültürel mirasın öğretimi için temalar ve modüller önermek için veli ve veli

derneklerini dahil etmek

Eğitim programlarının geliştirilmesinde kendi miraslarını okullarda ve eğitim kurumlarında

açıklamaya davet edilen uygulayıcıları ve taşıyıcıları dahil etmek

Katılımcı eğitim yöntemleri, uygulamalı yöntemler ve ayrıca oyunlar, evde öğretim, çıraklık formları

da kullanılarak somut olmayan kültürel mirasın ayrıcalıklı deneyimini yaşamak

Yaz eğitimi, açık günler, ziyaretler, fotoğraf ve video yarışmaları, kültürel miras güzergâhları ve doğal

alanlara ve varlığı somut olmayan kültürel mirası ifade etmek için gerekli olan anı yerlerine okul

gezileri düzenlemek gibi aktiviteler geliştirmek

Üniversitelerde somut olmayan kültürel mirasla ilgili öğretim yapmak ve disiplinlerarası bilimsel, 

teknik ve sanatsal çalışmaların yanı sıra araştırma yöntemleri geliştirilmesini teşvik etmek



SOKÜM EĞİTİMİNE UZMANLARIN BAKIŞI

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılması için geçmişte kullanılan yöntemler nerede mümkünse 

desteklenmeli

Eğitim kademelerinde alınan kararların başarılı olabilmesi için SOKÜM unsurlarının değerliliğine ilişkin 

farkındalık arttırılmalı 

SOKÜM’ü müfredata dahil ederken yaşayabilirliği için sosyal ve doğal yönden değişmesine engel 

olmamalı 

Müfredat dışı aktivitelerle programlar desteklenmeli

Gelenek taşıyıcıları ile ortak etkinlikler düzenlenmeli

STK’ları eğitim konusunda kapasite oluşturma konusunda teşvik etmeli



SOKÜM’Ü RESMÎ EĞİTİM ARACILIĞIYLA NASIL AKTARIRIZ?

Eğitimin belirli kademelerine SOKÜM’le

doğrudan ilişkilendirilebilecek bir ders

koymak

Var olan derslerin içerisine SOKÜM’ü

entegre etmek



HALK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE LILAVUZ

KİTAPLAR 





SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLA ÖĞRENME



SOKÜM İÇERİĞİNİ VAR OLAN DERSLERE DÂHİL ETME

Dokumacılık

Geometri

Sürdürülebilir geçim

Motiflerdeki
Geometri



SOKÜM IÇERIĞINI VAR OLAN DERSLERE DÂHİL ETME

Hasatla ilgili

türkülerin

korunması

Doğal Bilimler

Sürdürülebilir Tarım

Tarım ve hasat
döngüsü



SOKÜM İÇERİĞİNİ VAR OLAN DERSLERE DÂHİL ETME

Halk Hikâyeleri

Coğrafya

Kıyı arazilerinin

korunması

Arazi kullanımı
ve korunması



HALK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRENME ALANLARI



HALK KÜLTÜRÜ DERSİ 

2006-2007 Eğitim-Öğretim dönemi 

Zorunlu 2 saat / Seçmeli 1 saat

Somut olmayan kültürel miras unsurları ders içeriğine yerleştirilmiş 

Eğlenerek, merak ederek, uygulayarak öğretmek hedeflenmiş 

Öğrenci merkezli, etkinlik temelli, öğrenme ve öğretmeyi içinde barındıran 
yaklaşımlarla  görsellerden yararlanma, projeler geliştirme, kır-kent 
gezileri, müzede eğitim, derleme-araştırma denemeleri, gelenek 
aktarıcılarıyla buluşma, yazılı, sözlü, görsel kaynaklardan yararlanma vb. 
etkinliklerle, somut olmayan kültürel miras eğitimini hayatın her alanına ve 
anına  yayma hedeflenmiştir. 



TEMELDE HEDEFLENEN

Öğrencinin içine doğduğu kültürü, bu kültürün uygulamalarını tanıması,
kavraması, farklı kültürlere karşı anlayış ve duygudaşlık geliştirmesi

Kültür aktarımının sekteye uğradığı alanları resmî eğitim ile telafi
ederek yeni aktarım ortamları yaratılması

Geleceğin yöneticilerine, mimarlarına, mühendislerine, öğretmenlerine,
senaristlerine, karikatüristlerine, yazarlarına, şairlerine halk
kültürünün esin kaynağı olarak kullanılabileceğini gösterilmesi



HALK KÜLTÜRÜ DERSİ OLUMLU DEĞERLENDİRMELER

Ders kitabı olmadan derse hazırlıklı gelinen bir ders

Bilgi gerektirmeyen bir ders olduğu için en ilgisiz öğrencilerin bile derste kendi
deneyimlerini paylaşarak katılmaları

Ana derslerden sıkıldıkları için bu dersi eğlence dersi olarak
görmeleri/rahatlamaları

Yaptıkları proje ödevleri ve etkinliklerle kendi kültürlerini keşfetmekten zevk
duymaları



HALK KÜLTÜRÜ DERSİ SORUNLARI 

Seçmeli statüsüne bağlı olarak not verilmeyişi

Ders saatinin yetersizliği

Türkçe ve Sosyal bilgiler branşı öğretmenleri tarafından verilmesi

Dersin kimi zaman yetişmeyen konuların işlendiği bir ders biçimine dönüştürülmesi

Öğretmenler için kılavuz kitapları olmasına rağmen öğrencilere yönelik kitabın yokluğu

Dersin önemsiz görülmesi/gündelik/sıradan bilgiler içerdiğinin düşünülmesi 

Eski dönemlerden bahseden arkaik/demode bir ders olarak düşünülmesi

İçeriğinde hurafelerin yer aldığının varsayılması 

Ders kapsamında işlenen bazı konuların (ölüm, sünnet vb.) öğrencilerin psikolojik ve fizyolojik 
gelişimleri göz önünde bulundurarak yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği 



Öğretmenlerin yetersizliği, dersin her branş öğretmeni tarafından 
verilebilecek bir ders olarak görülmesi.

Sosyal bilimlerdeki öğretmen adayları açısından millî kimliğin bir parçası ve bu 
nedenle öğrenilmesi gereken bir alan olarak görülürken fen bilimlerindeki 
öğretmen adaylarının derslerde işlenen konuları gelişmenin önündeki 
engellerden biri olarak düşünmeleri.







Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim

sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak

Somut olmayan kültürel miras eğitsel içerik ve yöntemin yaşayan

örneklerini sunmaktadır

Topluluklar sürekli olarak özellikle doğal ve sosyal çevreleriyle ilgili

bilgi, yaşam becerisi ve yetkinliklerini sistemli hâle getirme

ve bunları gelecek nesillere aktarma konusunda çeşitli yollar

bulmuşlardır. Örgün eğitimin olduğu yerlerde dahi bu yöntemler

kozmolojiden fizik ve sağlığa, doğal kaynakların sürdürülebilir

kullanımından çatışma ve gerginliklerin çözümlenmesi, kolektif

belleğin yaratılmasına kadar çeşitli alanlarda geçerliliğini

bugün de sürdürmektedir. Dolayısıyla kaliteli eğitim programları,

somut olmayan kültürel mirasın sağladığı bilgi hazinesinin

varlığından istifade etmeli ve SOKÜM’ün eğitim sistemlerinde

aktarımı konusunda geleneksel yöntemlerden faydalanılmalıdır.



SOKÜM EĞİTİMİ NE SAĞLAR? 

Somut olmayan kültürel miras unsurları kimlik ve aidiyet duygusu verir, 
geçmişle, şimdiyle ve gelecekle bağ kurmamızı sağlar.

Farklı kültürlere karşı bir anlayış geliştirerek kültürler arası diyalogu ve
karşılıklı saygı duymayı teşvik eder. 

Somut olmayan kültürel miras sosyal bütünlük sağlar ve bireylerin
kendilerini bir topluluğun parçası imiş gibi hissetmelerine yardımcı
olur. 



SOKÜM EĞİTİMİNE İLİŞKİN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İSVEÇ/ Efsaneler Diyarı Programı, Kronoberg Bölgesinde Hikâye Anlatma Sanatının

Yeniden Canlandırılması ve Teşviki / 2018 İyi Uygulama Örnekleri



BULGARİSTAN/Çitalişte Topluluk Kültür Merkezleri: Somut Olmayan

Kültürel Mirasın Yaşayabilirliğinin Korunmasında Uygulama

Deneyimi / 2017 İyi Uygulama Örnekleri

SOKÜM EĞİTİMİNE İLİŞKİN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ



ÖZBEKİSTAN/Margilan Zanaat Geliştirme Merkezi / 2017 İyi

Uygulama Örnekleri

SOKÜM EĞİTİMİNE İLİŞKİN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ



SOKÜM EĞİTİMİNE İLİŞKİN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

AVUSTURYA/Geleneksel El Sanatlarını Korumak İçin Bir Strateji: 

Zanaatkârlık için Bölgesel Merkezler/ 2016 İyi Uygulama Örnekleri



YENİ AKTARIM ORTAMI OLARAK MÜZELER: ANKARA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS 
MÜZESİ /RAMAZAN ETKİNLİKLERİ



AŞURE GÜNÜ



KEÇE ATÖLYESİ



ÇIĞDEM ŞENLİĞİ



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİĞİ



HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ



HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ



MASAL ANLATICILARI



BEZ BEBEK YAPIMI



OYUNCAK ATÖLYESİ



ÇOCUKLAR KÜLTÜREL MIRASI ÖĞRENİYOR PROJESİ



MEDDAH HIKÂYELERİ



SABUN ATÖLYESİ



KAŞIK KUKLA ATÖLYESİ



SEVGİYLE ÖRELİM



MERHEM ATÖLYESİ



TAŞ BOYAMA ATÖLYESİ


