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insan ku~aklarlnln tarihi anltlarl, geçmi~ten bir bilgi ta~lyarak günümüze eski
geleneklerin ya~lyan tanlklarl olarak gelmektedir. insanlar, insani degerlerin
bütünlügünde gittikçe daha çok bilinçlenmekte ve eski anltlarl ortak miras
saymaktadlr. Onlarl gelecek ku~aklara sag salim ula~tlrmak sorumlulugu iyice
anla~llml~tlr. Orjinal zenginliklerine zarar vermeden onlarl bizden sonrakilere
geçirmek gôrevimizdir. Eski yapllarln korunmasl ve onarlmlyla ilgili ilkeler
üzerinde karara varmak ve bunlarl uluslararasl bir temele yerle~tirmek ~arttlr.
Bôylece her ülke, kendi kültür ve gelenekleri çerçevesinde bu pianI uygulamak
sorumlulugunu yüklenecektjr.
1931 Atina Tüzügü ilk defa bu temel ilkeleri tanlmlayarak, ulusal belgelerle. ICOM
ve UNESCO'nun faaliyetlerinde ve UNESCO taraflndan kültür degerlerinin
korunmasl ve onarlml çall~malarl için ulus1ararasl bir merkezin kurulmaslnda
somut ~eklini alan, bu tüzük uluslararasl geni~ bir hareketin geli~mesine yardtm
etmi~tir. Bôylece sürekli olarak daha karl~lk ve çe~itli olmaya ba~layan
meselelerin çôzülmesi için artan bir dikkat ile ele~tirici çall~ma uygulanmaya
ba~lanml~tl. Artlk bu tüzügü, içindeki ilkeleri iyice gôzden geçirmek ve yeni bir
belge halinde slnlrlarlnl eni~letmek için yeni ba~tan incelemek zamanl gelmi~ti.
Bunu gôzônüde tutarak, Tarihi Anltlarla ilgili Mimar ve Teknisyenlerin ikinci
Uluslararasl Kongresi 1964 ylllnln 25 ile 31 Mayls günleri araslnda Venedik'te
toplanml~ ve a~agldaki metni kabul etmi~tir:
Tanlmlar

MADDE 1- Tarihi anlt kavraml sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun
yanlnda belli bir uygarllgln, 6nemli bir geli~menin, tarihi bir olayln tanlkllglnl yapan
kentsel ya da klrsal bir yerle~meyi de kaplar. Bu kavram yalnlz büyük sanat
eserlerini degil, ayrlca zamanln geçmesiyle kültürel anlam kazanml~ daha basit
eserleri de içine allr.
MADDE 2- Anltlarln korunmasl ve onarlml için, mimari miras In incelenmesine
ve korunmaslna yardlmcl olabilecek bütün bilim ve tekniklerden yararlanmalldlr.
Amaç
MADDE 3- Anltlarln korunmaslnda ve onarllmaslndaki
eseri olduQu kadar bir tarihi belge olarak da korumaktlr.
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amaç. onlarl bir sanat

Koruma
MADDE 4- Anltlarln korunmaslndaki
devamllllglnln saglanmasldlr.

temel tutum

korumanln

kallcl

olmasl

MADDE 5- Anltlarln korunmasl, her zaman onlarl herhangi bir yararll toplumsal
amaç için ku"anmakla kolayla§tlrllabilir. Bunun için bu çe§it bir kullanma arzu
edilir, fakat bu nedenle piani ya da süslemesi degi§tirilmemelidir. Ancak bu
slnlrlar içinde fonksiyon degi§ikliginin gerektigi degi§iklikler tasarlanabilir ve buna
izin verilebilir.
MADDE 6- Anltln korunmasl, 61çegi dl~lna ta~mamak ~artlyla çevresinin de
baklml içine allnmalldlr. Eger geleneksel ortam varsa, oldugu gibi blrakllmalldlr.
Kütle ve renk ili~kilerini degi~tirecek hiçbir yeni eklentiye, yok etmeye, ya da
degi~tirmeye izin verilmemelidir.
MADDE
parçasldlr.
korunmasl
bulundugu

7- Bir anlt tanlkllk ettigi tarihin ve içinde bulundugu ortamln ayrllmaz bir
Anltln tümünün ya da bir parçaslnln ba§ka biryere ta§lnmaslna-anltln
bunu gerektirdigi ya da çok 6nemli ulusal ya da uluslararasl çlkarlarln
haller dl§lnda izin verilmemelidir.

MADDE 8- Anltln tamamlaylcl parçalarl Qian heykel, resim ya da süsleme
unsurlarl, ancak bunlarl kQrumanIn ba~ka çaresi yQksa yerlerinden kaldlrllabilir.
Onanm
MADDE 9- Onarlm uzmanllk gerektiren bir i~tir. Amacl, anltln estetik ve tarihi
degerini korumak ve ortaya çlkarmaktlr. Onarlm, kendine temel olarak aldlgl
orjinal malzeme ile güvenilir belgelere sayglyla baglldlr. Varsaylmlarln ba~ladlgl
yerde onarlm durmalldlr; yapllmasl gerekli herhangi bir eklemenin mimari
kompozisyondan farkl anla~llabilmeli ve günün damgaslnl ta~lmalldlr.
Herhangi bir onarlm i~ine ba~lamadan 6nce ve bittikten sonra, anltln arkeolojik ve
tarihi inceJemesi yapllmalldlr.
MADDE 10- Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldlgl yerlerde, koruma ve in§a için
bilimsel verilerle etkenligi gosterilmi§ ve deneylerle saptanml§ herhangi modern bir
teknik kullanllarak anlt saglamla§tlrllabilir.
MADDE 11- Anlta maledilmi~ farkll devirlerin geçerli katkllarl saygl g6rmelidir;
zira onarlm amacl "stil birligi" degildir. Bir anlt üstüste çe~itli devirlerin izlerini
ta~lyorsa, en alttaki durumu açlga çlkarmak ancak bazl 6zel hallerde -yok edilen
malzemenin 6nemi azsa, açlga çlkarllan malzeme büyük tarihi, arkeolojik ya da
estetik deger ta~lyorsa
ve korunma durumu b6yle bir davranl~1 gerekli
g6sterecek
kadar iyi ise -hakll
çlkarllabilir.
ilgi unsurlarln
6neminin
degerlendirilmesi ile ilgili yargl ve neyin yok edilecegi üzerinde karar vermek,
sadece bu i~i üzerine alml~ kimseye blrakllamaz.
MADDE 12- Eksik klslmlarln tamamlanmasl, bütünüyle uyumlu bir ~ekilde
bagda~tlrllmalldlr; fakat onarlmln, aynl zamanda artistik ve tarihi tanlkllgl yanll~
bir ~ekilde yansltmamasl için, orjinalden aylrdedilebilecek bir ~ekilde yapllmasl
gereklidir.

MADDE 13- Eklemelere ancak, yaplnln ilgi çekici bôlümlerine, geleneksel
konumuna, kompozisyonun dengesine ve çevresiyle olan baglantlslna zarar
gelmedigi hallerde izin verilebilir.
Tarihi Yerler
MADDE
uygun bir
yapllacak
ilkelerden

14- Anltlarln bulunduklarl yerler, bütünlügün korunmasl, temizlenip
~ekilde ortaya konmasl için ozel bir dikkat gerektirir. Boyle yerlerde
koruma ve onarlm i~lerinde daha onceki maddelerde açlklanan
esinlenmelidir.

Kazllar

MADDE 15- Kazllar, 1956 ylllnda UNESCO taraflndan kabul edilmi~ arkeolojik
kazllarda uygulanmasl istenilen uluslararasl ilkeleri tanlmlayan kararlara ve
bilimsel standartlara uygun olarak yapllmalldlr.
Ylklntllar korunmall, mimari unsurlarln ve buluntularln sürekli olarak korunmasl
için gerekli
tedbirler
allnmalldlr.
Bundan
ba~ka,
anltln
anla~llmaslnl
kolayla~tlracak ve anlamlnl hiç bozmadan açlga çlkartacak her çareye ba~
vurulmalldlr.
Bütün yeniden in~a i~lemlerinden pe~inen(a priori) vazgeçilmelidir. Yalnlz
anastvlosis'e, yani mevcut fakat birbirinden ayrllml~ parçalarln bir araya
getirilmesine
izin verilebilir.
Birle~tirmekte
kullanllan
madde
herzaman
aylrdedilebilecek bir nitelikte olmall ve bu anltln korunmaslnl saglamak ve eski
haline getirmek için mümkün oldugu kadar az kullanllmalldlr.
Yayln

MADDE 16- Bütün koruma, onarlm ve kazl i~lerinde her zaman çizim ve
fotograflarla açlkllk kazanml~ çozüm getirici ve ele~tirici raporlar ~eklinde kesin
belgeler hazlrlanmalldlr.
Temizlemenin, saglamla~tlrmanln, yeniden düzenlemenin ve birle~tirmenin her
safhasl-i~ slraslnda ortaya çlkan, tanlmlanml~ biçimsel ve teknik ôzellikler
gôzônünde tutularak-raporda
gôsterilmelidir. Bu belgeler bir resmi kurumun
ar~ivine konmall ve ara~tlrmacllar bundan yararlanabilmelidir.
Bu raporlarln
yaylnlanmasl tavsiye edilir.

NOTLAR
(1) Koruma, "Conservation" ve onarlm "Restoration" kar~lllglnda kullanllml~tlr.
(2)Venedik TüzügüJ 5805 saylll 6zel kanun ile kendisine verilen yetkilere uygun
olarak Gayrimenkul Eski Eserler ve Anltlar Yüksek kurulunun 24 Eylül 1967 tarih
ve 3674 saylll kararl ile kabul edilmi~tir.

