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Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından
oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere
verilen genel bir isimdir.



Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras



Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi

1. Anıtlar

1. Yapı Toplulukları

1. Sitler



1. Somut Kültürel Miras Taşınabilir ve taşınmaz miras olarak iki gruba
ayrılmıştır.
* Taşınır Kültürel Miras (tablolar, heykeller, sikkeler, el yazmaları, arkeolojik
eserler, vs.)
* Taşınmaz KültürelMiras (anıtlar, akeolojik sitler, tarihi kent dokuları)

2. Sualtı Kültürel Mirası (batıklar, sualtı kalıntıları ve kentleri)

3. Somut Olmayan Kültürel Miras (sözlü gelenekler, gösteri sanatları, ritüeller,
vs.)

4. Doğal Miras (kültürel boyutu olan doğal sitler, fiziki, biyolojik,
vs.formasyonlar)



Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere
sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz
konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli
sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması
için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21
Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı
kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü ya da UNESCO, Birleşmiş
Milletler'in özel bir kurumu olarak 1946
yılında kurulmuştur. Bu kurumun yasası
1945 yılı Kasım ayında Londra'da 44
ülkenin temsilcilerinin katıldıkları bir
toplantıda kabul edilmiştir.



Türkiye’de dahil toplam 191 ülke “Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme’yi imzalamıştır.



UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Nasıl Dahil Olunur;

Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla
başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve
Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)
uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir
işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı
doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.



2018 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
kayıtlı 1092 kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların 845
tanesi kültürel, 209 tanesi doğal, 38 tanesi ise karma (kültürel/doğal)
varlıktır.



KARARI KİM VERİYOR?

21 kişilik UNESCO Dünya Miras Komitesi, Dünya Mirası listesine hangi
varlıkların gireceğine karar veren kurul. 21 farklı ülkenin
yetkililerinden oluşan komitenin, dünya üzerindeki tüm kıtaları ve
kültürel bölgeleri temsil etmesi amaçlanıyor. 4 yıllığına bu göreve
seçilen üyeler, 163 BM üyesi ülke arasından dönüşümlü olarak
belirleniyor.



OTURUMLAR NEREDE YAPILIYOR?

Oturum yeri de dönüşümlü olarak seçiliyor. 2015 yılında komite
üyeleri Almanya’nın Bonn kentinde bir araya geldi, 2016 toplantı ise
İstanbul’da. Komitenin toplantıları her yıl 10 gün sürüyor.
Oturumlarda, Dünya Mirası listesine yeni alınacak yerlerin
belirlenmesinin yanı sıra halihazırda listede olan varlıkların son
durumu da tartışmaya açılıyor.



SEÇİM KRİTERLERİ NELER?

Listeye evrensel açıdan büyük önemi ve anlamı olan kültürel ve doğal
varlıklar alınıyor. En önemli kriter, bir kültürel veya doğal varlığın
müstesnalık, tarihi gerçeklik ve bozulmamış olma gibi özellikleri
taşıması.

Bunlara ek olarak en az birinin yerine getirilmesi şart olan 10
maddelik bir kriter kataloğu daha bulunuyor. Örneğin, listeye
alınması muhtemel kültürel varlıkların ‘yaratıcı insan doğasının ürünü
olması’ ve ‘kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da kayıp bir
uygarlığın tek veya en azından istisnai tanıklığını yapması’ gibi şartlar
aranıyor.

Doğal varlıklarda ise ‘doğanın bir harikasına veya eşsiz bir güzelliğe
ve estetik öneme sahip doğal alanlar olması’ şartı bulunuyor.



VARLIKLAR LİSTEDEN ÇIKARILABİLİYOR MU?

Şu ana kadar sadece iki kez yapılmış olsa da varlıkların listeden
çıkarılması mümkün. Zira Dünya Mirası listesine alınan hiçbir ülke bu
unvanı kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla ya söz konusu ülke ile
UNESCO arasında anlaşmazlık çıkıyor veya UNESCO tarafından söz
konusu ülkeye uyarı gönderiliyor ve bir ortak noktada uzlaşma
sağlanıyor.



Almanya’nın Dresden kentindeki Elbe Vadisi, Elbe Nehri’nin üzerine
yapılan çelik Waldschloss





Kültürel ve doğal varlıkların dünya çapında korunması konusunda
uluslararası düzeydeki temel hukuki belge niteliğinde olsa da,
dünyanın sahip olduğu kültürel ve doğal varlıkların korunması
gerektiğine ilişkin çabaların aslında Dünya Mirası Sözleşmesi’nden
daha eskilere dayandığını belirtmek gerekir.

2 Dünya Savaşı’nın da kültürel varlıklar üzerinde neden olduğu
tahribat uluslararası toplumun bu yönde ilk somut adımları
atmasını sağlamıştır.

Bu bağlamdaki çabaların bir neticesi olarak, 1954 yılında Lahey’de
Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi
kabul edilmiştir. Bu sözleşmeyi takiben, kültür varlıklarının
restitüsyonuna ve yasadışı ticaretinin engellenmesine ilişkin
birçok uluslararası antlaşmanın kabul edildiği göze çarpmaktadır.



HALEP ULU CAMİ, SURİYE 715 yılında yılında inşa edilen Halep Ulu Cami dünyanın en eski camilerinden biriydi.

EL ÖMER CAMİ, GAZZE Gazze şeridinin en eski ve en büyük yapısı olan caminin duvarları, kubbesi ve
çatısı İsrail’in hava saldırıları sırasında zarar gördü





İndus Vadisi, Mohenjodaro

Venedik Lagünü



Dünya Mirası Sözleşmesi’nin haricinde,

1985 yılında Granada’da kabul edilen Avrupa Mimari Mirasının
Korunması Sözleşmesi,

1992 yılında Malta’da imzalanan Arkeolojik Mirasın Korunma
Sözleşmesi,

2001 yılında kabul edilen Sualtı Kültürel Mirasının Korunması
Sözleşmesi ise kültürel varlıkların korunmasına ilişkin önem arz eden
diğer uluslararası antlaşmalardır.



Bugün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın
(UNESCO) Dünya Mirası listesinde binden fazla doğal ve kültürel
varlık yer alıyor.

Dünya Mirası listesine girmek kültürel ve doğal varlıklara verilen en
üst dereceli unvan; bu unvana layık görülen bölgeler kamu teşvik
imkânlarından da daha fazla yararlanma olanağına sahip olurken,
turistlerin de daha fazla ilgisini çekiyor.



Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 1985-2018
yılları arasında, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 18 adet
varlığımızın alınması sağlanmıştır.



Divriği Ulu Camii ve DarüşşifasıKapadokya ve Göreme Milli Parkı

Hattuşaş: Hitit Başkentiİstanbul'un Tarihi Yerleri



Safranbolu Şehri

Ksantos-Letoon

Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı

Nemrut Dağı



Cumalıkızık Köyü

Neolitik Dönem Çatalhöyük
Kalıntıları

Selimiye Camii ve Külliyesi

Truva Antik Kenti



Efes Antik KentiDiyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri

Bergama Antik Kenti



Göbeklitepe Tapınağı - Şanlıurfa

Afrodisias - Aydın

Ani Arkeolojik Alanı - Kars



Kültürel miras yalnızca gördüğümüz ve dokunduğumuz somut
nesnelerle sınırlı değildir. Bu mirasın oluşumuna katkı sağlayan soyut
unsurlar da vardır: bir toplum içinde nesilden nesile geçen gelenekler,
sözlü tarih, performans sanatları, toplumdaki uygulamalar, geleneksel
zanaatkarlık, tasvirler, törenler, bilgi birikimi ve yetenekler gibi.



Çin Gölge Oyunu

Japon Kabuki Tiyatrosu



UNESCO tarafından belirlenen İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Türkiye Listesi:
1. Meddahlık

2. Mevlevi Sema Töreni
3. Aşıklık Geleneği

4. Nevruz
5. Karagöz

6. Geleneksel Sohbet Toplantıları
7. Kırkpınar Yağlı Güreşi Festivali

8. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah
9. Tören Keşkeği Geleneği
10. Mesir Macunu Festivali

11. Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği
12. Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı

13. Geleneksel Çini Ustalığı
14. İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş ve Yufka

15. Bahar Kutlaması: Hıdrellez



Kültürel Mirası Korumanın Önemi

Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan,
aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir
hazinedir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve
geleneklerin devamlılığı, geleceğin doğru kurulmasını sağlar.



Tüm toplumlar dünya kültürüne katkıda bulunur. Bu sebeple tüm
kültürel mirası ulusal yasalarla ve uluslararası anlaşmalarla korumak ve
saygı göstermek oldukça önemlidir.



Önceki nesillerden bize aktarılan kültürel mirasa hepimizin yararı için
sahip çıkmalıyız. İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde bu
miras, kültürel çeşitliliğimizi hatırlamamıza yardımcı olan ve farklı
kültürler arasındaki saygı ve diyaloğu geliştiren çok önemli bir
unsurdur.


