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İnsanlığın kültürel değerlerini koruma altına alıp, gelecek nesillere aktarımını sağlamak için
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2003 yılında Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ni oluşturmuştur. Ülkeler, UNESCO ile
Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi yaparak bu değerlerini, uluslararası literatürde
kayıt altına alabilme imkânına sahip olma hakkını elde etmiştir. Bu çalışmanın amacı
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi unsurları
içerisinde, 10 ve üzeri unsuru olan ülkelerin öğelerini sınıflandırmak ve unsurlar içerisinde
yer alan Türk mutfak kültürüne ait öğeleri incelemektir. Çalışma kapsamında nitel araştırma
yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
listesinde 10 ve üzeri öğesi olan ülkeler belirlenerek bu unsurlar türlerine göre
sınıflandırılmış, Türk mutfak kültürü ile ilişkili olan unsurlar belirlenerek,
değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular tartışılarak öneriler oluşturulmuştur. Çalışma
sonucunda ülkeler bazında en çok kaydettirilen unsurların 95 unsur ile müzik ve geleneksel
halk oyunları kapsamına dahil olduğu belirlenmiştir. Bu kategoriyi 45 unsur ile el sanatları
ve işçilik kategorisi takip etmektedir. Elementler içerisinde mutfak kültürüne ait en çok
unsuru olan ülke ise Türkiye’dir.
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The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
addressed this issue in 2003 to protect humanity's cultural values and to transfer it to future
generations. UNESCO has created the Convention for the Protection of Intangible Cultural
Heritage. Countries have the right to have the opportunity to record these values in the
international literature by signing the Intangible Cultural Heritage Agreement with
UNESCO. The aim of this study is to classify the elements of the countries with 10 or more
elements in the UNESCO Representation List of the Intangible Cultural Heritage of
Humanity and to examine the elements of the Turkish cuisine culture included in the
elements. Content analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study.
Countries with 10 or more items on UNESCO Intangible Cultural Heritage list were
identified and classified according to their types, and items related to Turkish culinary
culture were determined and evaluated within this scope. The findings were discussed and
suggestions were created. As a result of the study, it was determined that the most registered
items in the countries are included in the scope of music and traditional folk dances with
95 items. This category is followed by the crafts and craftsmanship category with 45 items.
The countries with most elements of the culinary culture in element is Turkey.
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