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Kültürel Miras sözcüğünü her geçen gün daha sık duyuyoruz. Sözcük, “Kül-
tür” ve “Miras” terimlerden oluşan dinamik bir tarife sahiptir. Kültür, ya-
şam çevremizin insan yapısı kesimini tarif etmektedir. 

Başka bir deyişle, kültür denildiğinde insan tarafından üretilmiş sanat, 
gelenek, görenek, dil, inanç, alışkanlık, değer yargıları, giyim-kuşam gibi 
unsurlar anlaşılmaktadır. Miras ise önceki kuşaklardan bakiye kalan ve hali 
hazırda muhafaza ettiğimiz değerleri işaret etmektedir.

Bu bağlamda Kültürel Miras denildiğinde topluluğu oluşturan üyelerin or-
tak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güç-
lendiren geçmişten bugüne ulaşmış değerlerin tümü kastedilmektedir. Söz 
konusu unsurlar Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından So-
mut Kültürel Miras, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Doğal Miras olmak 
üzere üç gruba ayrılmıştır.

Kültürel
Miras
Nedir?
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Somut Kültürel Miras

Somut Olmayan Kültürel Miras

Doğal Miras



Somut Kültürel Miras, tarihi kentler, binalar, arkeolojik sitler, kültürel alanlar 
(manzaralar) ve kültürel objeler ya da taşınabilir kültürel varlıklar gibi öğeleri 
içerir. Somut Kültürel miras varlıkları bir ok ucu kadar küçük bir varlıktan kent 
gibi geniş bir varlığa kadar çok çeşitlidir. 

Somut kültürel miras, Türkiye’de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanunu’nun 3. Maddesinde, “Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, 
kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devir-
lerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşı-
yan yer üstünde, yer altında veya sualtındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlık-
lardır” şeklinde tanımlanmıştır. Kanunda somut kültürel miras, taşınmaz kültür 
varlıkları ve taşınır kültür varlıkları olarak iki kısma ayrılmıştır.

Taşınmaz Kültürel Miras

Somut Kültürel Miras

Taşınabilir Kültürel Miras

Anıtlar, arkeolojik sitler, tarihi kent doku-
ları gibi inşa edilmiş yapı ve yapı grupla-
rını içeren kültür varlarının ortak adıdır. 
Bu gruba dahil olan yaratımlar, sahip ol-
dukları değerler ya da mimarî/tarihsel ni-
telikleri açısından Tek Yapılar, Yapı Grup-
ları ve Korunması Gerekli Çevreler olmak 
üzere üçe ayrılmaktadır.

Tablolar, heykeller, sikkeler, el yazmaları, arkeo-
lojik eserler gibi bir kültürün sosyal, ekonomik, 
politik, kültürel, tarihsel, teknik/teknolojik, es-
tetik niteliklerine ilişkin belge değeri olan her 
türlü taşınıra verilen isimdir.



Somut olmayan kültürel miras, coğrafi yere yakın-
dan bağlı ve daha az teknolojik karmaşıklığa sahip 
olan uygulamalı ya da performansa dayalı gelenek-
sel kültür, folklor ya da popüler kültürdür. UNESCO 
2003 yılında, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Ko-
runması Sözleşmesinde, somut olmayan kültürel 
mirası; “Toplulukların, grupların ve kimi durum-
larda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası 
olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anla-
tımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, 
gereçler ve kültürel mekânlar, anlamına gelir” şek-
linde tanımlamıştır. Bu kapsam içerisine dahil olan 
kültürel miras değerleri beş gruba ayrılmıştır.

Somut Olmayan Kültürel Miras
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as Sözlü gelenekler ve anlatımlar

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Gösteri sanatları

El sanatları



Doğal Miras, jeolojik devirlerle, 
tarih öncesi ve tarihi devirlere ait 
olup ender bulunmaları veya özel-
likleri ve güzellikleri bakımından 
korunması gerekli, yer üstünde, 
yer altında veya su altında bulu-
nan değerlerdir. Tarihi mağaralar, 
kaya sığınakları; özellik gösteren 
ağaç ve ağaç toplulukları ile ben-
zerleri; taşınmaz doğal miras ör-
neklerindendir.

Doğal Miras



Kültürel Miras İle İlgili 
Bazı Terim ve Kavramlar
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olan etkileşim geçiş alanı, onu fiziki, 
görsel ve sosyal olarak etkiler ve bu 
alandan etkilenir. 

Sit - Sit Alanı Tarih öncesinden gü-
nümüze kadar gelen çeşitli uygarlık-
ların ürünü olup, bu uygarlıkların ait 
oldukları dönemlerin sosyal, ekono-
mik, mimari ve benzeri özelliklerini 
yansıtan, süreklilik ve bütünlük gös-
teren kent ve/veya yerleşme kalıntı-
larıdır. Sitler; kentsel, kırsal, arkeolo-
jik, tarihi, doğal ve karma sit olarak 
nitelendirilirler.

Arkeolojik Sit Tarih öncesinden gü-
nümüze ulaşan eski uygarlıkların ye-
rüstü, yeraltı veya sualtında bulunan 
ve varlıklarını sürdürdükleri dönemin 
sosyal, ekonomik ve kültürel özellik-
lerini yansıtan kültür varlıkları ile on-
ları bünyesinde barındıran koruma 
alanlarıdır.

Kentsel Sit Kentsel sitler, mimari, 
tarihsel, sanatsal ve yerel özellik ta-
şıyan ve bir arada bulunmaları ve bü-
tünlükleri nedeniyle değerleri artan 
kültürel ve doğal çevre ögelerinin 

Koruma Alanı Taşınmaz kültür ve ta-

biat varlıkları ve içinde bulundukları 
korunması gerekli çevrenin değerle-
rinin korunabilmesi için gelişme ve 
yapılaşması kontrol altında tutulması 
gereken alandır.

Etkileşim Geçiş Alanı Koruma alanı 

dışında, sınırları iyi belirlenmesi gere-
ken bir geçiş bölgesidir. Koruma ala-
nını çevreleyen ikincil koruma alanı 



Geleneksel Mimari Miras Teknoloji 
ve iletişim olanaklarının gelişmesiy-
le hızla çeşitliliğini yitiren dünyada, 
yöreye özgü malzeme ve teknikler-
le, yöresel yapım geleneklerini, yerel 
kimliği yansıtan geleneksel yapı, yapı 
grupları ve yerleşmelerdir. 

Kırsal Miras Kırsal yaşama ilişkin 
sosyal–kültürel etkinliklerden, ge-
leneksel üretim faaliyetlerine, yerel 
mimari ve sanatsal ürünlerden, tarihi 
topografya ve yerleşim desenine dek 
uzanan değerlerin tümü kırsal miras 
olarak tarif edilir.

Kültürel Peyzaj Alanları Toplumun 
ve insan yerleşmelerinin, tarih içinde 
ekonomik, sosyal ve kültürel etkenler 
bağlamında doğal çevreleriyle birlikte 
ve etkileşim içinde bulunarak dönüş-
türdüğü alanların yanı sıra, insanın ve 
doğanın birlikte oluşturduğu kültürel 
ve doğal kaynakları ve bu bağlamda 
yaban hayatı ve evcil hayvanları içe-
ren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle 
birlikte anılan, ya da çeşitli kültürel 
ve estetik değerler sergileyen coğrafi 
alanlardır.

(yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yer-
leşim dokuları, duvarlar) birlikte bu-
lundukları alanlardır.

Kırsal Sit Yerleşim düzeni, yapım tek-
niği ve tasarımıyla yerelin ürünü olan 
yapıların, yol, meydan, tarım alanı vb. 
öğelerle birleşerek oluşturduğu, ko-
runacak değerler taşıyan kırsal alan-
lardır.

Mimari Miras İnsanlığın ortak malı 
olan, bütünleşik koruma ilkelerine 
göre korunması ve günümüze ulaş-
mış özgün nitelikleri ile geleceğe 
aktarılması gereken, farklı ölçek ve 
nitelikteki tarihsel değer, süreklilik 
değeri, anı değeri, mitolojik değer, 
estetik ve sanatsal değer, teknik ve 
teknolojik değer, özgünlük değeri, 
enderlik (az bulunurluk) değeri, teklik 
değeri, grup değeri, ekonomik değer, 
kullanım değeri, geleneksel değer, 
eğitim değeri, sosyal değer ve çok 
katmanlılık değeri içeren yapı ve yapı 
gruplarıdır.

Modern Mimarlık Mirası Türkiye’de 
20. yüzyılın başından itibaren üretil-
miş, gerek uluslararası, gerekse  ulu-
sal yönelimleri ve/veya yenilikçi tek-
nik ve teknolojileri örnekleyen yapı, 
yapı grupları ve yerleşmelerdir.

Sualtı Kültür Mirası Sualtı ortamın-
da bulunan veya oradan çıkarılmış 
olan arkeolojik miras olarak anlaşıl-
maktadır. Sualtında kalmış yerleşme 
ve yapılar, batık alanları, batıklar ve 
bunların arkeolojik içerikleriyle doğal 
çevreleri de bu kapsama girmektedir. 



a) Kimlik Değeri: Kültürel mirasın ko-
runması, tarihi süreç içerisinde kimlik 
oluşturmada önemli olmuştur. Birey 
geçmişini öğrenerek kendi kimliğini ta-
nımlar, aynı zamanda toplumun diğer 

üyeleri ile ortak bir bağ kurar. Kültürel 
mirasın korunması ve sürekliliği, bire-
yin sağlıklı olarak toplumsallaşması 
için gereklidir.

(b) Tarihsel ve Bilimsel Değer: Doğal ve 
insan yapısı bütün nesneler, onları ya-
ratan kültür ortamının bilgilerini taşır-
lar. Bu anlamda kültürel miras yerleri, 
tarihi bir figür, olay, evre ya da etkinlik-
ten etkilendikleri ya da bunları etkile-
dikleri için tarihi değere sahiptirler.

Kültürel miras geçmiş ile günümüzü bir 
araya getirir ve böylece kuşaklar arası 
bilgi aktarımını mümkün kılarak ortak 
bir geleceğin inşa edilmesine katkı 
sağlar. Bu nedenle geçmişi öğrenmek, 
deneyimlerinden yararlanmak, gele-
cek için örnek almak, bir belge olarak 
gelecek nesillere aktarmak gibi birçok 
nedene dayalı olarak geçmişin bu “ta-
nıklarının” korunmaları gerekmektedir.

Ulusal ve Uluslararası Kültürel Miras 
Koruma kurum ve kuruluşları kültürel 
miras varlıklarının sahip oldukları de-
ğerlerin bazıları şunlardır:

Kültürel Miras Neden Önemli?3



(c) Estetik ve Sanatsal Değer: Kültürel 
mirasın bir diğer önemi taşıdığı estetik 
ve sanatsal değerdir. Binalar ve anıtlar 
tarihi öneminin yanında sahip olduk-
ları sanatsal ve mimari özellikleri bakı-
mından da değerlidirler. 

(d) Ekonomik Değer: Ekonomik bir geliş-
me kaynağı olarak değer taşımaktadır. 
Bu anlamda, özellikle turizm ön plana 
çıkmaktadır. Günümüzde kültür turiz-
mi, miras turizmi, gibi başlıklar altın-
da hem akademik bir çalışma alanıdır, 
hem de büyük bir ekonomik kaynaktır.

(e) Belgesel Değer: Bir kültür varlığının 
en önemli değeri belgesel değeridir. O 
varlık, salt fiziksel bir varlık olmaktan 
öte, içerdiği ve günümüz toplumuna 
aktardığı bilgiler nedeniyle önemlidir. 
Bir kültür varlığı incelendiğinde, onu 

yaratan/kullanan ve zaman içinde de-
ğiştiren toplum(lar)ın niteliklerini öğ-
renmek olasıdır. O toplumun sosyal, 
kültürel, politik ve ekonomik nitelikle-
rinin yanı sıra, teknik düzeyleri, moda 
ve beğenileri, estetik yaklaşımları, ya-
şam biçimleri, ritüelleri, sosyal/top-
lumsal normları bu fiziksel tanıkları 
doğru yorumlamakla anlaşılabilir, öğ-
renilebilir. Kültür varlıklarının ister taşı-
nır, ister taşınmaz olsun korunmasının 
en önemli gerekçesi bu değeridir.

(f) Geleneksel Değer: Yapıyı oluşturan 
toplumun yerleşmiş gelenekleri, ya-
şam biçimleri ve inanışları ile ilgili bir 
değerdir. Bu gelenekler ve yaşam bi-
çimleri en doğru anlatımlarını konut, 
cami, medrese, han vb. yapılarda bul-
dukları için, mimarlık ürünleri gelene-
ğin şahitleri olarak bu değeri taşırlar.



(g) Eğitim Değer: Yapılar ve onların bir 
araya gelerek oluşturdukları kentsel, 
kırsal ve arkeolojik alanlar, yaşamın 
mekâna yansıması olarak kabul edil-
diğinde, bu yapı ve alanlar, değişik 
dönemlerde yaşayan topluluklar ve 
onların sosyal, kültürel, ekonomik ve 
siyasal yaşamlarıyla ilgili olarak en so-
mut bilgileri veren güvenilir birer kay-
nak olmaktadırlar. Bu bağlamda öğre-
tici değerleri vardır. Günümüzde genel 
olarak ‘kültürel turizm’ başlığı altında 
toplanan hareketlerin de kökeninde 
geçmişi öğrenme, bilgilenme ve merak 
giderme isteği bulunduğu için, kültürel 
varlıklar bu istekleri karşılayan somut 
odak öğeleri olmaktadırlar.

(h) Anı Değeri: Her toplumun geçmişte-
ki olaylarla ilgili anıları vardır. Bu anılar 
kimi hallerde bir yapıyla özdeşleşir. Ör-
neğin, bir kişinin doğup büyüdüğü yapı 
o kişi için önemli bir değer taşıyabilir. 
Bazı yapı ya da yapı grupları da tarihte-
ki bir olayın canlı tanıkları olduğu için o 
yöre ya da tüm ülke halkı tarafından ‘o 
olaylarla’ birlikte anılırlar.

(i) İşlevsel / Kullanılabilme Değer: Bu 
değer, ekonomik değerle yakından ilgi-
lidir. Yapı ya da alanın özgün işlevinin 
devamı öngörülebildiği gibi, yeni bir 
kullanıma uyarlanması da düşünüle-
bilir. Kimi yapılar bugün özgün işlev-
lerini yitirmiş olarak görülebilir. Örne-
ğin, ülkemizin yeni eğitim sisteminde, 
Osmanlı döneminin eğitim kurumları 
olan medreselerin artık yeri yoktur. 
Bu bağlamda bu yapıların işlevsel de-
ğerleri kalmamıştır. Ancak günümüzde 
birçok Selçuklu ve Osmanlı dönemi 
medresesi kamu yararına olmak üze-
re, sosyal ve kültürel işlevlerle yeniden 
kullanılmışlardır. Böylece hem toplu-
mun bir gereksinmesi karşılanmakta, 
hem de bir kültür varlığı işlevsel değeri 
nedeniyle kullanılarak korunmaktadır.

(j) Teklik / Benzersizlik Değer: Bu değer, 
yapının türü, mimari üslubu, yapıldığı 
dönem, tasarımcısı ve içinde bulun-
duğu bölge gibi değişik belirleyicilere 
bağlı olarak oluşur. Bu belirleyicilerin 
birden fazlasının bir araya gelmesi, 
örneğin aynı dönemde, aynı tasarımcı 



tarafından inşa edilmiş ve aynı tasarım 
ilkelerine bağlı kalınarak yapılmış yapı 
grubu olması halinde değer daha da 
artacaktır.

(k) Enderlik Değer: Ender olmak, az bu-
lunmak her obje için değer artırıcı bir 
kriterdir. Belli bir yapı türünün az rast-
lanan bir örneği olmak, sadece bir coğ-
rafi ya da kültürel bölgeye özgü olmak, 
yapıldığı dönemden günümüze kadar 
yaşamını sürdürebilen az sayıda yapı 
arasında olmak enderlik değerinin gir-
dileri arasındadır. 

(l) Özgünlük Değer: Yapının fiziksel du-
rumunu kapsayan bir değerdir. Eğer 
bir yapı ya da kapı, pencere vb. mi-
mari öğeler, yapıldığı dönemin mima-
ri anlayışını, süsleme anlayışını, yapı 
malzemesinin kullanım biçimini, bir 
diğer deyişle tüm niteliklerini günümü-
ze değin bozulmadan ve değişmeden 
sürdürmüşse, özgün bir yapı olarak ta-
nımlanmaktadır. Özgünlüğün artması,, 
‘o yapıyı’ ve ‘temsil ettiği dönemi’ ta-
nımamız ve gerekli bilgileri edinmemizi 
de giderek kolaylaştıracaktır. Bu değer, 

bu nedenle, belge ve tarihi değerle de 
ilişkilidir.

(m) Geleneksel Değer: Yapıyı oluşturan 
toplumun yerleşmiş gelenekleri, ya-
şam biçimleri ve inanışları ile ilgili bir 
değerdir. Bu gelenekler ve yaşam bi-
çimleri en doğru anlatımlarını konut, 
cami, medrese, han vb. yapılarda bul-
dukları için, mimarlık ürünleri gelene-
ğin şahitleri olarak bu değeri taşırlar.

(n) Mimari Değer: Her yapıt kendine 
özel, özgün bir tasarım ürünü olduğu 
için değişik ölçeklerde mimari değer 
taşırlar. Bu değerin girdileri arasında 
üstün sanat tarihi değeri taşımak; dö-
nemin mimari üslubunun gelişimini 
sergilemek; türünün mimari gelişimin-
de tipolojik gelişim açısından önemli 
olmak; ünlü bir sanatçı, mimarla ilişkili 
olmak; bir sanat üslubunun temsilcisi 
olmak; üstün nitelikli veya zengin bir 
cephe düzenine, bezemeye, iç düzene 
sahip olmak gibi mimari hususlar yer 
almaktadır.



Kültürel Miras İle İlgili Çalışan Bilimler Dalları4
Kavramın geniş olması nedeniyle gü-
nümüzde kültürel miras ile ilgilenen 
uzmanlık alanları da çeşitlilik göster-
mektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Tarih: Toplumları, milletleri, kuruluşları 
etkileyen hareketlerden doğan, olayla-
rı zaman ve yer göstererek anlatan, bu 
olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki 
ve sonraki olaylarla bağlantılarını, kar-
şılıklı etkilenmeleri, her milletin kurdu-
ğu medeniyeti inceleyen bilim.

Antropoloji: İnsanın kökenini, evrimini, 
biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kül-
türel yönlerini inceleyen bilim, insan 
bilimi. Fiziki Antropoloji, Sosyal Antro-
poloji (Etnoloji/Halkbilim) gibi alt dal-
ları vardır.

Paleontoloji: Fosil bilim ya da taşıl bi-
lim olarak da bilinir. Bir başka tanımla-
mayla, ölmüş varlıkların “fosil” olarak 
isimlendirilen taşlaşmış kalıntıarından 
ya da izlerinden hareketle, jeolojik za-
manda yaşamış olan canlıların en ilke-
linden günümüzdeki en gelişmiş olan-
larına değin geçirdikleri gelişmeleri, 
çeşit ve şekilleri, yaşama ortamları, or-
taya çıkışları ve yok oluşlarıyla, zaman 
ve mekandaki dağılış ve yayılışlarını 
araştıran bilim dalıdır.

Sanat Tarihi: Sanat tarihi, görsel sanat-
ların tarihsel evrimini inceleyen bilim 
dalıdır. Sanatın tanımına dair fikirler 
tarih boyunca sürekli değişmesine rağ-
men, sanat tarihi, sanattaki değişim-
lere bir sistem çerçevesinde bakarak 
bunları sınıflandırmayı, yaratıcılık yo-

luyla şekillendirilmelerini anlamayı ve 
yorumlamayı amaç edinir.

Arkeoloji: İnsanın geçmişini, geride 
bıraktığı maddi kültür belgelerine da-
yanarak inceleyen bilim dalı. Maddi 
kültür belgesi, uygarlık tarihinin baş-
langıcından, yani insanoğlunun ilk ale-
tiyarattğı andan bu güne değin, gene 
insanın yaptığı ya da doğada bulduğu 
biçimi ile kendi gereksinmeleri için 
kullandığı nesnelerin tümüdür. Örne-
ğin ilk aletler, en eski evler, tapınaklar, 
çanak çömlek kalıntıları, taş boncuk-
lar, pişmiş toprak heykelcikler, ocaklar, 
ocaklarda bulunan yanmış kömürler, 
küller, etleri sıyrılıp atılmış hayvan ke-
mikleri maddi kültür belgelerini oluş-
turur. Arkeolojide bunlara “kalıntı” adı 
da verilir. Yüzey araştırması ya da kazı 
sonucu ortaya çıkarılanlar da daha çok 
“buluntu” olarak adlandırılırlar.



Halk Bilimi: Halkbilim, toplumsal ve si-
yasal yapıdan ekonomik örgütlenme-
ye, sözlü gelenek, değerler sistemi ve 
inançlardan yiyecek-giyecek üretimi, 
mimari, süsleme sanatları gibi maddi 
kültür ürünlerine kadar kültürel yaşa-
mın bütününü inceleyen bir disiplindir. 
Doğumdan ölüme kadar insanların ya-
şantısında yer alan maddi ve manevi 
bütün kültür öğelerini bilimsel olarak 
derleyen, araştıran, değerlendiren ve 
bunların sistematik bir açıklamasını ya-
parak insanlığın kültür tarihini ve özel-
likle halk kültürünün genel gelişme ku-
rallarını inceleyen, kültürler arasındaki 
benzerlikleri ve farklılıkları belirleyip 
ortaya koyan bir bilim dalıdır.

Jeoloji: Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın 
katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, 
fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu 
şekillendiren süreçlerin incelenmesini 
içeren bilim dalıdır.
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Akıllı telefonunuza QR kod oku-
yucu bir program yükleyerek 
bu kimlik belgesini taradığınız 
takdirde açık erişim olarak ta-
sarlanan arşive ulaşabilir ve siz 
de Elmalı Tahıl Ambarına ait tüm 
bilgileri çevrimiçi olarak anında 
görebilirsiniz.
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