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Derneğimiz BALKAN TÜRKLERi FEDERASYONU Üyesidir.

25 Ocak 2012/ EDiRNE

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MiRASIN KORUNMASI
HÜKÜMETLERARASI KOMiTESi'NE
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 1996 yılında Edirne'de
kurulmuştur. Derneğimiz, Balkan ülkelerinden Türkiye'ye gelerek yerleşen ve geldikleri
ülkeler ile Türkiye arasında iyi diyaloğun, işbirliğinin sağlanması ve sürdürülmesi için faaliyet
göstermektedir.
Hıdrellez, toplumlar arasında baharın gelişi olarak adlandırılmaktadır. insanlar her
bahar ayında bir çok ülkede kendilerine özgü eğlencelerle Hıdrellez'i kutlamaktadırlar. Bu
kutlamalar bir kültür mozayiğidir.
Balkanlarda ve Türkiye'de büyük coşku ile gerçekleşen etkinliklerde halk yeni yıldan
bolluk ve bereket diler. Bizler, Edirne'de yaşayan Balkan göçmenleri olarak, bu kültürel değeri
hem geldiğimiz ülkelerde, hem de halen yaşamakta olduğumuz Edirne'de aynı coşku ve amaç
ile kutlamaya devam ediyoruz. Böylesine önemli bir kültürel değerin UNESCO insanlığın
Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne aday gösterilmesinden de büyük heyecan
duyuyoruz ve bunun gerçekleşmesini gerçekten istiyoruz.
Bu sayede, toplumlar arası bir kültür olan Hıdrellez etkinlikleri daha geniş bir
coğrafyada tanıtılmış olacak ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır inancındayız.
Trakya

Yöneti Kurulu Adma
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REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF CUL TURE AND TOURISM
Directorate General for Research and Training

Letter of Info rm ed Consent
To The Intergovernmental Committee for the Safeguarding Of Intangible Cultural Heritage
Thracian-Balkanic Turks Culture and Solidarity Association was established in 1996/Edirne. The
Association basically aims to enhance cooperation and cultural dialogue between Turkey and
countries from which Thracian-Balkanic Turks migrated.
For our community, Hıdrellez symbolizes the beginning of spring. People celebrate the
beginning of spring with traditional and distinctive activities and rituals. W e strongly believe that
these celebrations are abasis for cultural mosaic.
In Balkanic region and Turkey, during the celebration of Hıdrellez, people simply wish
abundance. We are the Turkish people migrating from Balkani c countries to Turkey
enthusiastically celebrate this cultural heritage, being brought from Balkanic countries by our
ancestors, in Edirne. We enthusiastically support the namination of Hıdrellez for the possible
inscription on The Representative List of the Intangible Cultural Heritage ofHumanity.
We strongly believe that through the possible inscription, the awareness of Hıdrellez will rise
and the transmission to the next generatian will be strengthened.

On the Behalf of Executive Body
Thracian-Balkanic Turks Culture and Solidarity Association
PhD. Esma GÜNDOGDU
President
Address: Doğan Malı. Türkocağı Cad. No: 15
Kaleiçi-Edirne
Tel- Fax: (0284) 214 05 47
e-mail: info@trakyabalturk.com
web: www. trakyabalturk.com
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Translated by Umut AKSUNGUR

TRAKYA GAZETECiLER DERNEGi
Adres: Trakya Gazeteciler Derneği Maarif Cad. No:34
22100 EDİRNE
Tel: (284) 213 52 42 www.trakyagazeteciler.com e-mail: trakyagazeteciler@gmail.com

SAYI: 2013/8
KONU: Somut Olmayan Kültür

Edirne 25/01/2013
Mirasının Korunması

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MiRASIN KORUNMASI
HÜKÜMETLERARASI KOMiTESi'NE
Edirne, geçmişinden gelen kültürel değerleri ile öne çıkan, konumu ile önemli bir şehirdir.
Bir çok kültürel etkinlik Edirne'de gerçekleştirilmekte ve ülkemizin tanıtımında bu önemli bir yer
teşkil etmektedir.
Bu tanıtımda basın kuruluşlarının da payı çok büyüktür. Hıdrellez de bu kültürel
değerlerin bir parçasıdır. Edirne Halkı bu değere bugüne kadar geleneksel yapısı içerisinde sahip
çıkmış ve yaşatılması için de her türlü çabayı sarf etmektedir.
Edirne şehrinin, dolayısıyla da ülkemizin tanıtımı için basın kuruluşları olarak bizler her
türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamak kararlılığındayız. Bu nedenle
de Edirne'deki basın kuruluşları olarak bizler, şehrimizin en önemli kültürel değerlerinden birisi
olan Hıdrellez Şenlikleri'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili
Listesi'ne adaylığını destekliyoruz.
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REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF CUL TURE AND TOURISM

Directorate General for Research and Training

Letter of Info rm ed Consent

To Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
Edirne is a leading and signifıcant city with its cultural values coming from the past and its
location. Many cultural activities are hold in Edirne and this is important for our country's
promotion.
The press has a great part in the promotion. Hıdrellez also is a part of these cultural values. The
people of Edirne have been safeguarding the value traditionally until now and have made a great
effort to ensure its viability.
W e, the press of Edirne City, are going to provide all the support decisively to promote our
country and Edirne City. Therefore we, the press of Edirne, support the namination of Hıdrellez
which is one the most important cultural values of our city to UNESCO Representative List of
the Intangi ble Cultural H eritage of Humanity.

On Behalf of the
Thracian Journalist Association
OrhanDOÖAN
Vice President

Address: MaarifCad. No: 34
221 OO/Edirne
Tel: 0284 213 52 42
Web site: www.trakyagazeteciler.com.tr
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Translated by Hayrettİn UN

25/01/2013

Sayı

: I.B.l/F.RD.3.BELKonu : Hıdrellez Şenlikleri

UNESCO GENEL SEKRETERLiGiNE
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli 6 sınır kapısına sahip Edirne, geçmişinden
gelen tarihi özelliği içerisinde bir çok kültürel değere sahiptir. Bunlardan birisi de Hıdrellez
Şenlikleri 'dir.
Edirne'de Hıdrellez halk arasında bir bayram olarak kutlanmaktadır. Hıdrellez ile ilgili
geçmişten gelen bir çok değer her yıl Mayıs ayında coşku ile yeniden pay!aşılmakta, halk bu
kültürel değere coşku ile sahip çıkmaktadır. Hıdrellez coşkusuna katılmak için Edirne'ye yerli
ve yabancı çok sayıda misafir gelerek hem bu değerimize ortak olmakta, hem de kentin
ekonomik hayatına katkı sağlamaktadır.
Hıdrellez'in yaşatılması ve uluslararası alanda daha da bilinçlendirilmesi adına,
UNECSO Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne adaylığını sonuna kadar
destekliyor ve kabulünü istiyoruz.

Bilgilerinize ve

j
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gereğini

rica/arz ederiz.

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

Directorate General for Research and Training

Letter of Informed Consent
To UNESCO SECRETARY

Edirne, which has 6 borders opening Europe, has deep rooted cultural values comes from
histarical feature. One of the cultural values can be considered as Hıdrellez Festivities.
Hıdrellez

is celebrated as a feast among the society in the Edirne. Many values of tradition com e
from the past shared enthusiastically in every May and concerned society protects this cultural
values. In order to participate the Hıdrellez enthusiasm many foreign and domestic guests come
and involve the celebrations.
On behalf of the ensuring the viability and raising awareness in international !eve!, we, Union of the
Edirne Tradesmen and Craftsmen Chambers, wholeheartedly support all the efforts for namination
file of Hıdrellez to UNESCO Representative List, and appreciate all the institutions which desire to
help for safeguarding the element.

President of the Union of the Edirne Tradesmen and Craftsmen Chambers
Emin İNAG
Secretary General
Özay GÜNGÖREN
Dilaverbey Malı. Cumhuriyet Cad. No: 14 Kaleiçi 22100/EDİRNE
Tel: O 284 213 52 74 - 212 62 20
Fax: O 284 225 21 53
Web site: www.edesob.org.tr
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Translated by Hasan ERKAL

DUaverbey ivfahallesi, Balıkpazarz Caddesi, No:31 Kat:] Edirne
Tel -Phone:+9028421241 28 Faks-Fax . +902842124066
edr om 70@mynet. com - info(a)edrom. org. tr

28 Ocak 2013

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MiRASIN KORUNMASI
HÜKÜMETLERARASI KOMİTESİ'NE

Derneğimiz, Romanların örgütlü bir yapıya ulaştırılması yolu ile eşit vatandaşlık
haklanndan yararlanabilmeleri ve toplum içerisinde pozitif bir imaja sahip olmalarını
sağlamak amacıyla kurulmuş ve halen faaliyetlerini Edirne'de sürdürmektedir.
Hıdrellez, Roman kültürünün vazgeçilmezidir. Edirne'de yaşayan bizler, bu
kültürüroüze sonuna kadar sahip çıkacak ve yaşatılmasını sağlayacağız. Bu konuda Edirne
Belediyesi bizlere büyük destek sağlamaktadır. Hıdrellez'i şenlik havasında kutlamamızda
büyük katkıları olan Edirne Belediyesi, inanıyoruz ki bu değerimizin UNESCO İnsanlığın
Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne girmesi ile çok daha farklı çalışmaları
bizlerle birlikte gerçekleştirecek ve bu etkinliğimizi gelecek kuşaklara aktarmamızda her türlü
çalışmayı yapacaktır.

Hıdrellez'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne

girmesi Türkiye'de yaşayan tüm Roman vatandaşiara da büyük moral verecek ve uluslararası
camiada önemli bir iş başarılmış olacaktır. Bu nedenle bizler, Hıdrellez'in UNESCO
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne adaylığını gönülden destekliyor
ve her türlü çalışmada katkı sağlayacağımızı ilan ediyoruz.
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REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
Directorate General for Research and Training

Letter of Info rm ed Consent
To Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangi b le Cultural Heritage

Our Association, established for the Roma People's organizational structure, equal citizenship rights
and positive image in the society, has been continuing its activities in Edirne.
Hıdrellez,

is an indispensible part of Roma Culture. Therefore we will safeguard our intangible
cultural heritage and try to maintain the cultural heritage forever. Edirne Municipality supports us
in this process. We believe that after the inscription of the tradition on the Representative List
Edirne Municipality, which provides opportunity to celebrate Hıdrellez as a feast, will continue to
make efforts to safeguard and transmit the tradition to next generations.
The inscription of the Hıdrellez on the Representative List, will give moral support all Roma People
living in Turkey and Roma people will gain achievement in international area. Therefore we
support the namination of the "Hıdrellez", on the Representative List and declare to involve all the
efforts made in that purpose.

President of Edirne Roma Culture Research Development Ai d and Solidarity Association
Erdinç ÇEKiÇ
Divarbey Mahallesi, Balıkpazarı Caddesi No:31 Kat: 3 Edirne
Tel: +90 284 212 41 28
Fax:+ 90 284 212 40 66
info@edrom.org.tr
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Transiate d by Hasan ERKAL

EDiRNE FOTOGRAF
SANATI D RNEGi
Kocasinan Mahallesi Ekol Hastanesi Arkasi 1 EDiRNE
info@efod.org

25 Ocak 2012 /EDiRNE

UNESCO GENEL SEKRETERliGi.NE
1980 yılında kurulmuştur. Edirneli
fotoğrafsever ve sanatçılarından oluşan dernek üyeleri, Edirne ve Türkiye'nin
çeşitli illerinin tanıtımı amacıyla faaliyetlerde bulunmakta, sergiler açmakta,
kurslar düzenlemektedir. Dernek üyelerimizin bir çoğunun ulusal sergileri
yanında uluslararası sergileri de mevcuttur.
Edirne

Her

Fotoğraf

Sanatı

yıl Mayıs ayının

ilk

Derneği,

haftası

Edirne

şehri geçmişinden

gelen bir kültürü
kutlamanın heyecanını yaşamaktadır. Hıdrellez Şenlikleri, halk arasında bir
bayram niteliğinde kutlanmaktadır.
Çok önemli kültür harmonisine sahip Hıdrellez, son yıllarda fotoğraf
sanatının da bir vazgeçilmezi olmuştur. Hıdrellez için yerli ve yabancı çok sayıda
fotoğraf sanatçısı bu köklü geleneği yerinde görmek ve arşivleyerek gelecek
kuşaklara aktarılmasını sağlamak için çaba harcamaktadır. Sanat, kültürel
döngünün vazgeçilmezlerindendir. Fotoğraf sanatçıları da Hıdrellez kültürünü
ulusal ve uluslararası alanda yaşatmak ve tanıtmak için her türlü katkıyı
sağlamaktadır.

Hıdrellez'in devamlılığı

bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle
de Hıdrelleiin UNESCO insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili
Listesi'ne girmesini gönülden destekliyor ve istiyoruz.
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REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

Directorate General for Research and Training

Letter of Info rm ed Consent
To UNESCO SECRETARY

Edirne Art of Photography Association composed of artists who interested in art of photography,
has been organizing courses and exhibitions to promote Edirne and Turkey since 1980.
Edirne city has lives enthusiastically the tradition which dates back centuries in every
of the May. Hıdrellez is celebrated as a feast among the society.
Hıdrellez

fıst

week

has become an indispensible part of the photography art in recent years. In order to
take photos, arehive and to safeguard the tradition many foreign and domestic photographers
include the Hıdrellez rituals. Because of the ensuring the viability of the tradition is crucial, we
as Edirne Art ofPhotography Association, support willingly the inscription of the element on the
UNESCO Representative List.

President Edirne Art ofPhotography Association
Serdar İYİİZ

Kocasinan Mahallesi Ekol Hastanesi Arkası Edirne Türkiye
info@efod.org
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Translated by Ahu Uçar SEVER

Arasta Çarşısı, Orta Kapı Kat 2: EDİRNE

24 Ocak2013

SOMUT OLMAVAN KÜLTÜREL MiRASIN KORUNMASI HÜKÜMETLERARASI
KOMİTESİ'NE

Hıdrellez, baharın habercisi ve insanlık tarihinin en eski bayramlarından birisidir. Türk
Kültürü içerisinde canlılığını koruyan geleneklerden birisi olan Hıdrellez, Türk milletinin
topluca katıldığı, bir takım törelerin yerine getirildiği bir bahar bayramıdır.
Kültürümüzün köklü geleneklerinden birisi olan Hıdrellez'in yaşatılması, gelecek
kuşaklara aktarılması ve bu geleneğin farkındalığının yaratılması açısından, UNESCO
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne adaylığını destekliyoruz.

Selahattin PINAR
Dernek Başkanı

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

Directorate General for Research and Training

Letter of Informed Consent
To Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage

Hıdrellez,

is the one of the oldest festival through the humanity history, symbolizes the awakening
of nature. As a living tradition in the Turkish culture Hıdrellez, is a spring celebration in whi ch the rituals
have been performed together in all parts of Turkey.
We support the namination of the Hıdrellez on UNESCO Representative List for raising awareness,
transmitting knowledge and skills to new generatian and maintaining the rooted cultural tradition.

President of Edirne Culture Ai d and Solidarity Assodation
Selahattin PINAR
Arasta Çarşısı, Orta Kapı Kat: 2 Edirne
edirnekulturyardmlasmadernegi.blogspot.com
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Translated by Ah u Uçar SEVER

T.C.
EDiRNE BElEDiYE BAŞKANUGI
Telefon :0284.22510241 Faks:0284.2120994 • baskan@edirne.be/.tr

25.01.2013

UNESCO GENEL SEKRETERLiGi'NE

Hıdrellez,

Edirne'de uzun yıllardan bu yana Belediyemizce organize edilen, "Kakava
Bahar Şenlikleri" adı altında kutlanan bir kültürel şölendir. Her yıl 5 - 6 Mayıs tarihlerinde
gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimize, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi katılarak
şehrimizdeki bu coşkuya ortak olmaktadır.
Belediyemizce yapılan çalışmalar sonucunda, şehrimizin en önemli simgesi ve
dünyaca ünlü Selimiye Camii UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Yine Belediyemizce
her yıl gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri de, Belediyemizin verdiği destek ile
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir.
Şimdi ise en önemli kültürel etkinliklerimizden Hıdrellez'i de UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kazandırmak için bir çalışma içerisindeyiz. Dünya genelinde
toplumlar arasında aynı amaçla, ancak farklı isimlerle kutlanan Hıdrellez'in, UNESCO Somut
Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınması konusundaki adaylığını destekliyor ve
gerçekleşmesini gönülden talep ediyoruz.

Hanidi SEOEFÇ~\
Edirne Bel~di\1~., Ba'Ş_~'!tn ı
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REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF CUL TURE AND TOURISM

Directorate General for Research and Training

Letter of Info rm ed Consent
TO UNESCO SECRETARTY

Hıdrellez,

is a cultural feast celebrated in Edirne for many years nam ed as "KAKAVA Sp ring
Festival" organized by Edirne Municipality. Many domestic and foreign tourists come our
celebrations and share our enthusiasm every year on 5-6 May.
In consequence of our m unicipalities' efforts, "Selimiye Mosque" which is the most im portant fıgure
of our city has been inscribed on the UNESCO World Heritage List. Also one of the world' s oldest
festival "Kırkpınar Oil Wrestling Festival" has been inscribed on the UNESCO Representative List of
the Intangible Cultural Heritage.
Nowadays, we endeavor one of the most important cultural activities called as "Hıdrellez" to
inscribe on UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage. We support and
demand wholeheartedly inscription of the "Hıdrellez", celebrated at the same purpose all over the
world among communities but called different names, on the Representative List.

Mayor of Edirne Municipality
Harndi SEDEFÇİ
Tel: 0284 225 10 24
Fax: O 284 212 09 94
e-mail: baskan@edirne.bel.tr
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Translated by Hasan ERKAL

RUM ORTODOKS KiLiSESI
FUIKARA VAKFI
iSKIENDERUN
iskenderun, 28 Şubat 2013
Sayı : 2013-83

T.C.
KÜLTÜR

BAKANUGI
ve Eğitim Genel Müdürlüğü
ismet inönü Bulvan No:5 Kat:9
061 QO-Emek/ANKARA

Araştirma

Hıdırıliez/Aziz

Konu:

Core (Saint George) günü Bahar

Kutlamaları

hk.

Hatay ili iskenderun ilçesi Frankçiftliği Mahallesi, mü!kiyeti Rum ~ortodoks Kilisesi
Fukara Vakfımıza ait 4 nolu parselde kayıtlı tescilli taşınmaz kültür varlığı olan ve 500 yıllık
Core/Saint George Kilisemizde her yıl 5 Mayıs akşamı iskenderun'daki ve
Bölgemizdeki her inançtan vatandaşlarımızın katıldığı Hsdmllez/Aziz Core (Saint George)
günü Bahar Kutlamalan, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşku ile
yapılmaktadır.

Hadmilez/Aziz Core (Saint George)'un "Kalbi temiz, Al!ah'a inanan insanlara
yerlere bolluk, bereket, zenginlik getireceği, Dertiiiere derman,
Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların
kuvvetlenmasini sağlayacağı, insanların şanslannın açılmasına yardım edeceği, uğur ve
kısmet sembolü olduğu, Mucize ve keramet sahibi olduğuna" insanlarımızca inanılmaktadır.
yardım edeceği, uğradığı
hastalara şifa vereceği,

Yüzyıllardır devam eden bu kutlama geleneği, kentimiz, Bölgemiz ve Ülkemiz için bir
mirası

"insanl1ğm

olarak,

ayrı

bir

değer

ve anlam ifade etmektedir. Bu

kutlamaların

UNESCO

Somut Olmayan Kültür Miras1 Temsili Listesi"ne (The Representative List

of the Intangib/e Cu/tura! Heritage of Humanity) kaydettiri/mesini destek/ediğimizi
özellikle belirtmek isteriz. Hıdırıliez/Aziz Core (Saint George) günü Bahar Kutlamalarının
"Listeye kaydettirilmesinin, unsurun yaşaitlarak korunmasi (safeguard) çal1şmalarma
önemli bir katki sağlwacağl'' bir gerçektir.
Bu itibarla, iskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı ve Cemaati olarak,
Hudmilez/Aziz Core (Saint George) günü Bahar Kutlamalarının UNESCO "insanl1ğm
Somut Olmayan Kültür Miras1 Temsili Listesi" dosya yazılım çalışmalarını
desteklediğimizi, bilgilerinize arz ederiz.
Saygriarım ızla

Vakıf

2.

Başkanı

14
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REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF CUL TURE AND TOURISM
Directorate General for Research and Training

Letter of Info rm ed Consent
Spring Celebration: Hıdrellez/St. George's Day is held in St. George's Church, belongs to our
foundations property, celebrated annually on the evening of 5th May in Hatay with wide
participation of solidarity, brotherhood and great enthusiasm.
It is believed in our community that St. George is holly a person; who was humanitarian and had
mirades like healing people, breeding plants and animals, bringing wealth and luck.

This tradition ofHıdrellez/St. George' s Day has been celebrated by our community for hundreds
of years. The tradition is a cultural value for our community and has a special meaning. W e
would like to indicate our support for inscribing Spring Celebration: Hıdrellez/St. George's Day
on UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. It is clear that the
inscription of the Element on UNESCO's Representative List of Intangible Cultural Heritage of
Humanity will contribute ensuring the viability and safeguarding of the Element.
In this respect as our foundation and community we would like to declare our support for
preparation of the Multinational Namination File: Spring Celebration: Hıdrellez/St. George's
Day to inscribe on UNESCO's Representative List oflntangible Cultural Heritage ofHumanity.
Best Regards

İskenderun Orthodox Church Poor Foundation

CanTEYMUR
President
İskenderun

Orthodox Church Poor Foundation
YusufKATAR
Deputy President

Adress:

Şehit

Pamir Caddesi No: 43

İskenderun/TURKEY

Tel-Fax: 0326 614 12 52
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Translated by A. Gökhan KA YNAKCI

