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ÖZET

Araştırma konusu olarak Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi deposunda
bulunan, korunma durumu kötü olarak belirlenen Türk resim sanatının 6 önemli
sanatçısının 6 yağlı boya tuval resmi ele alınmıştır. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde
yaşamış olan söz konusu sanatçıların eserleri XX. yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır.
Yapılan onarım çalışmalarının ilk aşamasını oluşturan belgeleme, bozulmaların
tespiti açısından oldukça önemlidir. Görsel incelemeler, eserlerin daha önce onarım
geçirip geçirmediği, sanatçıların tekniği, eserin bozulmaları hakkında ayrıntılı bilgi
elde etmemizi sağlamaktadır. Oluşturulan belgeleme formları ile birlikte; şase,
kanvas, hazırlık (astar), boya, vernik tabakalarının özellikleri ve tespit edilen
bozulmalarla birlikte korunma durumları incelenmiştir.
Bozulmaları saptanan eserlerin bir tanesi hariç daha önce onarım geçirmediği, üç
tanesinin sadece şasesine müdahalede bulunulduğu görülmüştür. Kötü durumda
oldukları tespit edilen alt yapı elemanlarından taşıyıcı tabaka olan kanvas, boya ve
vernik tabakalarının bozulmaya en fazla uğrayan bölümler olduğu gözlemlenmiştir.
Tez çalışmasının sonunda, eserlerin onarım çalışmaları tamamlanmış olup, müzenin
depolama ve sergilemedeki mevcut durumları tespit edilerek ileriye yönelik uygun
ortam koşulları (bağıl nem, ısı, ışık) konusunda önerilere yer verilmiştir.
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ABSTRACT

As research subject, 6 oil paintings by 6 important artists of Turkish painting, which
are identified as being in a poor condition, found in the storeroom of Ankara State
Museum of Paintings and Sculptures is elaborated. The artworks of these artists who
lived in the early Republican years were made in the first half of the XXth century.
Documentation, which constitute the first stage of the restoration woks that were
carried out, is rather significant with respect to the detection of the deteriorations.
Visual inspections enable us to obtain knowledge about whether the artworks had
gone through restoration before, the technique of the artists, and deteriorations of the
artworks. With the documentation forms, the qualities of stretcher, canvas, ground,
paint and varnish layers, and the detected deteriorations besides the conservation
conditions were examined.
It was seen that none of the artworks, except one of them, had restoration before;
only the stretchers of the three paintings had been treated. Among the substructure
elements which were detected as being in poor condition, it was observed that the
canvas which is the carrier layer, paint and the varnish layers were the sections that
were subject to deterioration the most.
At the end of the thesis study, the restoration of the artworks was completed;
detecting the present storing and exhibiting conditions of the museum, suggestions
about the subject of appropriate environmental conditions (relative humidity,
temperature, light) are included.
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1. GİRİŞ
Yağlı boya tuval resmi, şase ve çerçeveyi oluşturan ahşap, kanvası oluşturan kumaş,
boya ve vernik gibi farklı niteliklere sahip malzemelerden oluşmaktadır. Bu sebeple
yağlı boya resim konservasyonu, depolamadan sergilemeye, taşımadan paketlemeye,
temizlikten rötuş yöntemlerine değin oldukça hassas ve farklı uzmanlık alanı
gerektiren bir koruma dalıdır. Ülkemizde yağlı boya resim restorasyonuyla ilgili
uzman sayısının azlığı, araştırma ve yayınların yetersizliği, yapılan sayılı çalışmanın
ise genelde bilimsel esaslara dayalı uygulamalara dönük olmaması konunun önemini
arttırmaktadır.
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, ülkemizin en önemli yağlı boya tuval resmi
koleksiyonuna sahip müzelerinden biridir. Müze, XIX. yüzyılın sonlarından
günümüze değin Türk ve dünya resim sanatına mal olmuş sanatçıların eşsiz değerde
eserlerinden kesitler sunmaktadır. Sergilenen eserler kadar deposunda bulunan yağlı
boya resimler de aynı nitelikte ve önemdedir.
Her biri birer kültür hazinesi değerindeki bu eserlerin çağdaş müzeciliğin gerektirdiği
bilimsel esaslara uygun olarak korunup geleceğe güvenle aktarılması büyük önem
taşımaktadır. Müzenin hâlihazırdaki sergi alanları ve depolama koşullarının ışık, nem
ve ısı döngüleri bakımından ideal koruma ölçütlerine uygun olduğunu söylemek
güçtür. Müzede ayrıca eserlerin sürekli bakımı ve onarımını yürütecek eğitimli alan
uzmanı restoratör/konservatörler ile bunlara çalışma olanağı sunacak ideal donanıma
sahip

araştırma/uygulama

laboratuvarının

eksikliği

hissedilmektedir.

Müze

Müdürlüğü bu eksikliklerin giderilmesi için yoğun çaba göstermekte, acil müdahale
gerektiren zorunlu hallerde dışarıdan hizmet yoluna başvurmaktadır.
Bu anlamda tez çalışması, Batı ülkelerine göre bir hayli eksikliği hissedilen
Türkiye’deki resim restorasyonuna yönelik bilimsel nitelikli araştırma/uygulamalara
katkı sağlamayı ve bu alanda yaşanan boşluğu doldurmaya aday nitelikler taşımayı
hedeflemektedir. Elde edilen veriler restorasyon uygulamalarının başarısında
bilimsel araştırma ve incelemeye dayalı tespit ve teşhisin ne kadar önemli bir konu
olduğunun gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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Bu çalışmada, yukarıda söz konusu edilen amaca binaen, müzenin 1 numaralı
deposunda bulunan ve acil müdahaleye ihtiyacı olduğu tespit edilen Türk resim
sanatının altı değerli sanatçısına ait altı adet yağlı boya tuval resmi, korunma
durumları ve onarım uygulamaları için gerekli olan süre göz önünde bulundurularak
Müze Müdürlüğü'nün de onayı ile ele alınmıştır.
Seçilen yağlı boya tuval resimlerinin bilimsel araştırma yöntemleriyle belgelenmesi,
bozulmalarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için uygulamaya
yönelik yapılan işlemler bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Tezde
öncelikle yağlı boya tuval resimlerinin görsel incelemeleri yapılmıştır. Görsel
incelemeler, farklı ışık kaynakları kullanılarak yağlı boya tuval resimlerinin daha
önce yapılmış onarımları varsa tespit etmek, sanatçının tekniği hakkında fikir sahibi
olmak, resimleri oluşturan katmanların bozulmalarını ve nedenlerini tespit etmek
amacıyla gerçekleştirilen incelemeleri içermektedir. Bu incelemeler ile tespit edilen
problemler doğrultusunda eserlerin onarım çalışmaları yapılmıştır.
Yağlı boya tuval resimlerinin bilimsel yöntemlerle belgelenmesi ve bu belgeler
üzerinden arşiv oluşturulması ülkemiz müzelerinde eksikliği bilinen konulardandır.
Bir eserin künye bilgilerinin bulunduğu envanter belgelerinin oluşturulması kadar,
eserin korunma durumunun belirtildiği, bozulmaların niteliğinin net bir şekilde ifade
edildiği bilgi formlarının olması önemlidir. Bu eksiklikten yola çıkılarak farklı
literatür tarama sonucunda elde edilen bilgiler ve müzedeki eserlerin ihtiyaçları
doğrultusunda tüm eserler için uygulanabilecek “yağlı boya tuval resmi belgeleme
formu” oluşturulmuştur. Formların oluşturulması sırasında yağlı boya tuval resmini
oluşturan her yapı elemanı (şase, taşıyıcı zemin (kanvas), astar tabakası, boya
tabakası, vernik tabakası ve çerçeve) ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmiştir.
Yapısal özelliklerin ve bozulmaların ayrıntılı incelenmesinin yanı sıra, yapı
elemanlarının korunma durumları, etkin müdahaleye ihtiyacı olup olmadığı
konusunda bilgi verilebilmesi için “iyi”, “kısmen kötü” ve “çok kötü” şeklinde
derecelendirilerek tanımlanmıştır. Analizlerin ve onarım-koruma işlemlerinin
başlıklar halinde değerlendirilmesi daha kolay okunabilir bir form oluşturmak
amacıyla hazırlanmıştır. Tüm işlemler, bozulmalar ya da değerlendirmeler için
“Gözlemler ve Notlar” bölümü eklenerek formu dolduran kişi tarafından eklenmek
istenen özel durumların belirtilmesine fırsat tanınmıştır.
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Ele alınan altı eserdeki bozulma ve hasarların, önceki yıllarda uygun olmayan
malzeme ve yöntemler ile onarım müdahalesine maruz kalmış bir eser dışında,
diğerlerinin depolama ve saklama koşullarının yetersiz olmasından kaynaklandığı
söylenebilir. Resimlerin korunmasına yönelik çözüm önerilerinin doğru şekilde
verilebilmesi için, Müzedeki depolama ve sergileme alanlarının mevcut koşulları
belgelenmiş; bu amaçla belirli zaman aralıklarıyla bağıl nem ve sıcaklık ölçümü
yapabilen dijital dataloggerlar kullanılmıştır.
Bu tez çalışması ile ayrıca, müze ile iş birliği içinde bulunularak bir taraftan müzenin
bünyesinde oluşturulması düşünülen atölyenin planlanması ve düzenlenmesine
katkıda bulunmak; diğer taraftan da söz konusu çalışmayı ilgili birkaç müze
personelinin katılımının sağlanmasıyla “meslek içi eğitim” fırsatına dönüştürmek
hedeflenmiştir.
Seçilmiş örnekler üzerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım uygulamaları ile eski
görünümlerine tekrar kavuşturulup Müzeye kazandırılan eserler tezin önemli
çıktılarından biri olarak değerlendirilmelidir.
İlgili Kaynaklar
Günümüzde Amerika ve Avrupa’da bulunan birçok konservasyon enstitüsünde yağlı
boya tuval resimlerinin korunmasına yönelik bilimsel nitelikli çok sayıda araştırma
ve uygulama çalışmaları yapılmakta; bu çalışmalara ilişkin bilgiler geçmişten bugüne
kitap, makale ve bildiriler olarak sunulmaktadır. Ülkemizde ise konuya ilişkin
bilimsel yayın sayısının son derece kısıtlı olduğu gözlenmektedir. Var olan yayınların
da birkaç makale ile sınırlı kaldığı, buna karşın konunun üniversitelerde giderek
artan ilgiyle lisansüstü çalışmalarda ele alındığı izlenmektedir.
Yağlı boya tuval resimlerinin yapı elemanları, bozulma türleri, onarım uygulamaları
ve korunma şartları üzerine temel bilgilerin bulunduğu George Stout’un “The Care of
Pictures” (1948), John Clifton’ın “The Conservation and Restoration of Paintings:
An Introduction” (1988) adlı kitapları; Sandro Baroni’nin “Restauro e Conservazione
dei Dipinti: Manuale Pratico” (1992) adlı kitabı, David Bomford, Jill Dunkerton ve
Martin Wyld’in National Gallery tarafından yayınlanan “A Closer Look:
Conservation of Paintings” (1997) adlı kitabı, Knut Nicolaus’un “The Restoration of
Paintings” (1999), Peter Oldale’ın “Practical Picture Restoration” (1999) adlı
3

kitapları, Eva Pascual ve Mireia Patino’nun “O Restauro de Pintura” (2003) isimli
kitabı, Joyce Hill Stoner ve Rebecca Rushfield’ın editörlüğünü yaptığı “Conservation
of Easel Paintings” (2012) adlı kitabı çalışmamız boyunca sıkça yararlandığımız
kaynak grubunu oluşturmaktadır.
Yağlı boya tuval resimlerinin ideal koşullarda sergilenmesi, depolanması,
paketlenerek taşınması gibi önleyici koruma konularına değinen CCI (Kanada
Konservasyon Enstitüsü) tarafından yayımlanan bilgilendirme kitapçıkları, John M.
A. Thompson editörlüğünde yayımlanan “Manual of Curatorship: A Guide to
Museum Practice” (1984) ve Simon Knell’in editörlüğünü yaptığı “Care of
Collections” (1994) adlı kitaplar çalışmamıza önemli katkılar sağlayan bilgileri
içermektedir.
Cemile Kaptan’ın, restorasyonda kullanılan geleneksel ve modern yöntemlerin
karşılaştırıldığı “Tuval Resmi Restorasyonunda Yanlış Uygulamalar ve Önermeler”
(2009) adlı sanatta yeterlik tezi, Gülder Emre’nin “Yağlı Boya Tabloların Bozulma
Nedenleri ve Laboratuar Ortamında Çözüm Önerilerinin Araştırılması, Feyhaman
Duran Resim Koleksiyonunun Değerlendirilmesi” (2010) konulu doktora tezi, Melek
Taçyıldız’ın “Saip Tuna'nın Tabloları ve Restorasyon Problemleri” (2011) konulu
yüksek lisans tezi ve Gözem Yaşayan’ın “Yağlı Boya Tablo Koruma ve Onarımında
Yüzey Temizliğinin Etkilerinin Araştırılması” (2014) adlı yüksek lisans tezi
başvurduğumuz kaynaklar olarak öne çıkmaktadır.
Gülder Emre’nin “Yağlı Boya Tabloların Koruma ve Onarımında Kullanılan
Yapıştırıcılar” (2015) başlıklı makalesi, resim restorasyonunda sağlamlaştırma,
yama-astarlama uygulamalarında kullanılan geleneksel ve modern yapıştırıcıların
avantajları, dezavantajları, nitelikleri ve işlevlerini ele alan yararlandığımız bir
makale olarak dikkat çekmektedir.
Ayrıca, yağlı boya tuval resimlerinin korunması ve onarımı konusunda zikrettiğimiz
belli başlı bu yayınlar dışında, bozulmalar ve bunların tespitinde kullanılan
yöntemler, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, araştırmaya konu olan
sanatçıların hayatı gibi çeşitli bilgileri içeren pek çok yayına başvurulmuştur.
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2. YAĞLI BOYA TUVAL RESMİNDE ALT YAPI ELEMANLARI
Bir yağlı boya tuval resminin koruma etiklerine uygun şekilde onarılıp korunması
hem yapısını oluşturan malzemeleri hem de bu malzemelerin özelliklerini bilmeyi
gerektirir. Her malzemenin özelliği ve farklı yapısı resmi bir bütün olarak etkiler. Bu
bağlamda resmin unsurlarını iyi anlamak, onarım ve koruma aşamaları kadar
depolama ve sergileme konusunda da yapılacakları geliştirerek kolaylaştıracaktır.
Bir yağlı boya tuval resmi; şase, destek tabakası (kanvas), hazırlık tabakası (astar),
boya tabakası, vernik tabakası ve çerçeveden oluşmaktadır (Şekil 2.1). Bazı
durumlarda önceki onarım uygulamalarında kullanılan (orijinal olmayan) üst boya ve
rötuşlar da görülebilir. Bunlara ek olarak en arkaya yerleştirilen destek kartonu
bulunabilir.

Şekil 2.1. Yağlı boya tuval resmi alt yapı elemanları (Hurt ve Ocon, 2012, s. 5)

2.1. Şase
Şase, kumaş destek tabakalarının düz bir yüzeyde gergin şekilde tutulabilmesi için
kullanılan, sabit ve ayarlanabilir iki farklı türü bulunan ahşap taşıyıcıdır (Canadian
Conservation Institute [CCI]-10/17, 2002, s. 1; Clifton, 1988, s. 16). Şase çıtaları
köşelerindeki oyuklar ve ahşap kamalar sayesinde genişleyebiliyorsa kamalı şaseler
(Resim 2.1), köşelerden sabitlenmiş ve genişleme ihtimali yoksa kamasız şaseler
(Resim 2.2) olarak adlandırılmaktadır (Emre, 2010, s. 17; Nicolaus, 1999, s. 145).
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Resim 2.1. Kamalı şaseler (Pascual ve Patino, 2003, s. 22)

Resim 2.2. Kamasız şaseler (Çağlar Eryurt, 2017)

XVIII. yüzyıldan önce şaselerin köşelerde kalıcı olarak birleştirilen sabit şaseler
olarak kullanıldığı düşünülmektedir (Bomford, 1997, s. 14; Clifton, 1988, s. 16).
Nicolaus, kamalı şaseden XVIII. yüzyılın ikinci yarısından önce yazılı kayıtlarda
bahsedilmediğini söylemekle birlikte, kumaş desteklerin kamalı ahşap taşıyıcılara
gerilme sisteminin XVII. yüzyılın bir yeniliği olduğunu, bunun da Hollanda
Okulu'ndan gelen birkaç örneğe dayandığını belirtmektedir (Nicolaus, 1999, s. 145).
Bağlantı ve birleşme yerlerine göre şaseler Fransız ve İspanyol tipi olarak ikiye
ayrılmaktadır. Fransız tipi şaselerde parçalar 45o'lik, İspanyol tipi şaselerde ise 90o'lik
açıyla birleştirilmektedir (Resim 2.3) (Pascual ve Patino, 2003, s. 23).
Avrupa’da farklı şase tipleriyle karşılaşılsa da Ankara Devlet Resim ve Heykel
Müzesi'nde incelediğimiz yağlı boya tuval resimlerinin birçoğunda kamasız sabit
şase kullanıldığı gözlemlenmiştir.
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Resim 2.3. Fransız ve İspanyol tipi şaseler (Pascual ve Patino, 2003, s. 23)

Şaseler, büzülme oranı çok az olan, böcek ve çürümeye karşı doğal koruma sağlayan,
düşük eğilim gösteren çam, sedir, kavak, beyaz çam, şeker çamı, sekoya türü
yumuşak ve sert ağaçlardan yapılır. Günümüzdeki kamalı şaseler, yapım, çeşitlilik ve
istikrar konuları bakımından çok daha üstün olsalar da onarım sonrası mümkünse
orijinal şaselerin kullanılması önerilmektedir (Hoadley, 1980, s. 80; Nicolaus, 1999,
s. 146).
2.2. Destek Tabakası (Kanvas)
Kanvas, tüm boyalı yüzeyi (astar, boya ve vernik) taşıyan yapıdır (Resim 2.4).
Kanvasın kalitesi, resmin bozulması üzerindeki etkisi sebebiyle ne kadar süre
çevreden korunacağı, depolanması ve sergilenmesi için en uygun çevre koşullarının
saptanması konusunda oldukça önemlidir (CCI-10/17, 2002, s. 2; Clifton, 1988, s. 7).

Resim 2.4. Gevşek ve sıkı dokulu keten kanvas (Pascual ve Patino, 2003, s. 25)

Destek tabakası olarak pek çok farklı malzeme kullanılmıştır. En yaygın olarak
kullanılanlar, ahşap, kâğıt ve kumaş olsa da cam, fildişi, porselen, deri ve alçı
(Clifton, 1988, s. 7), özellikle Uzak Doğu'da demir, bakır, pirinç gibi metaller, son
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yıllarda plastik, alüminyum gibi destekler kullanılmıştır (Oldale, 1999, s. 53). XIX.
yüzyılda ise ticari olarak hazırlanmış küçük boyutlu mukavva destekler, dış mekân
eskizleri için oldukça popüler olmuştur (Bomford, 1997, s. 17).
En sık kullanılan destekler, ahşap, kumaş ve kâğıt selülozdan oluşmaktadır. Ahşap
lifleri genellikle orijinal halde kalır ve boyama için panel oluştururlar. Bununla
birlikte, kumaş ve kâğıt lifleri orijinal durumundan veya büyüme pozisyonundan
uzaklaştırılmış ve çeşitli kimyasal ve mekanik işlemler yoluyla bükülmüş, dokunmuş
veya keçelenmiş destek malzemesi olabilmeleri için yeni bir kompozisyon haline
getirilmiştir (Clifton, 1988, s. 7; Stout, 1975, s. 4).
Antik çağlardan beri resim desteği olarak kullanılan kumaş destekler, XV. yüzyıla
kadar yaygın olmasa da XVI. yüzyıldan sonra ahşap panellerin yerini almaya
başlamıştır. XVIII. yüzyıl sonrası ise Avrupa resminin temel desteği olarak kabul
görmüştür (Nicolaus, 1999, s. 80; Pascual ve Patino, 2003, s. 24).
Kumaş sözcüğü, lifleri dokuma, örme veya keçeleştirme ile yapılan bir bezi belirtir,
ancak malzemenin kaynağını tanımlamaz. Kumaş, hayvansal, bitkisel veya yapay
liflerden oluşmaktadır. Hayvansal kaynaklardan yapılan kumaşlar, ipek ve hayvan
kıllarını; bitkisel kumaşlar, bitki saplarından ve bitkilerden elde edilen lifleri
içermektedir. Yapay elyaflar arasında naylon, sentetik ipek ve sentetik malzemeler
bulunmaktadır (Clifton, 1988, s. 11). Resim desteği olarak kullanılan kumaş
genellikle basit bir örgü ve güçlü bir ipliğe sahipken, bozulmaya karşı oldukça
dirençlidir. Kumaşın daha kolay bir şekilde kullanılması için hazırlanması, birtakım
işlemlerden geçirilmesi ya da onarımda kullanılan bazı malzemelere maruz kalması
desteğin zayıflamasına neden olabilmektedir (Stout, 1975, s. 4).
Bu

çalışma

kapsamında, Ankara

Devlet

Resim

ve

Heykel

Müzesi'nde

incelediğimiz yağlı boya tuval resimlerindeki destek tabakalarının gevşek ve sıkı
dokulu keten, jüt gibi bitkisel liflerden oluşan kanvaslar olduğu tespit edilmiştir.
2.3. Astar Tabakası
Çoğu destek tabakası üzerinde boya uygulamadan önce düz, pürüzsüz ve ince bir
hazırlık tabakasına ihtiyaç duyulmaktadır. Astar olarak adlandırılan bu tabaka,
yüzeyin boyayı kabul etmesi, iyi yapışabilmesi ve olası kanvas hareketlerini
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azaltması için oldukça önemlidir (Clifton, 1988, s. 12; Oldale, 1999, s. 53; Pascual
ve Patino, 2003, s. 27). Özellikle Avrupalı ressamların zeminde en çok kullandığı
elemanlardan biri olmuştur. Orta Çağ’da boyalı panellerin altına düzgün bir hazırlık
tabakası ihtiyacı duyulduğundan astarın yaygın olarak kullanımı bu dönemde
başlamıştır (Stout, 1975, s. 7). XV. yüzyılda alçı, pigment ve keten tohumu yağı
karışımından oluşan astarlar kullanılırken, XVII. yüzyılda gri, kırmızı ve keten
tohumu yağı karışımı tercih edilmiştir. XVIII. yüzyılda yine gri, kırmızı ve farklı
tonlarla astar uygulaması yapılırken, XIX. yüzyıldan itibaren genellikle beyaz renkli
astarlar kullanılmıştır (Pascual ve Patino, 2003, s. 27).
Astar, toz biçiminde ince granüllü yapıya sahip bir malzeme ve bağlayıcı
karışımından hazırlanır. Kâğıt destekler için astar, doğal yapıştırıcıyla karıştırılmış
tebeşirden yapılmaktadır. Kumaş desteklerde ise beyaz kurşun, çinko, jips, Çin kili,
tebeşir ve titanyumdan (Clifton, 1988, s. 12; Stout, 1975, s. 7) oluşan beyaz
pigmentler çeşitli bağlayıcılar ile karıştırılarak yüzeye yayılır; bu karışım gesso (alçı)
olarak adlandırılır. Zemin rengi genellikle beyaz ya da boya tabakasının açık
tonundadır. Bu, çizimin/desenin yüzeyde kolay geliştirilmesini sağlar (Resim 2.5).

Resim 2.5. Boya tabakasının altından görülen renkli astar tabakası (Çağlar Eryurt, 2017)

Ayrışık bazdaki tozun destek üzerinde sağlam bir tabaka halinde durabilmesi için
bağlayıcılar gereklidir. Hayvansal tutkallar geleneksel olarak sıkça kullanılan
bağlayıcılar olmuştur. Keten tohumu yağı ile hazırlanan boyaların kumaş desteğe
zararını önlemek için geçmişte tavşan tutkalı ile hazırlanan astarlar kullanılmıştır
(Oldale, 1999, s. 53-54). Fakat hayvansal tutkallar nem değişikliklerine hızlı tepki
vermeleri ve mikroorganizma gelişimine açık olmaları sebebiyle sonraki yıllarda çok
tercih edilmemiştir.
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Suda çözünür bir bağlayıcının seçilmesinin nedeni, daha çabuk kuruması ve kolay
pürüzsüz hale getirilmesidir. Ayrıca karıştırıldıkları maddelerin rengini korumaları da
önemli bir etkendir. Yağ bazlı bağlayıcılarla hazırlanan astarlarda ise rengin zaman
içinde kahverengiye dönme potansiyeli bulunmaktadır (Stout, 1975, s. 7).
Günümüzde kullanılan akrilik gesso gerçek bir gesso değil akrilik esaslı beyaz bir
boyadır.

Modern

tuvaller

astarlanmış,

boyamaya

hazır

şekilde

piyasada

bulunmaktadır.
2.4. Boya Tabakası
Yağlı boya, bir ya da birden çok toz halindeki pigmentin içine eklenen keten tohumu,
haşhaş, kenevir, ceviz yağı gibi kurutucu yağlar ile elde edilen karışımdır (Resim
2.6) (Bomford, 1997, s. 17; Clifton, 1988, s. 25; Pascual ve Patino, 2003, s. 29).
Pigmentler, doğal yollarla elde edilen mineraller (kırmızı cıva sülfür, Lapis Lazuli,
Azurit ve malakit gibi), organik bitki ve hayvansal ürünler (kök boyalar, parlak
kırmızı, Hint sarısı) veya kimyasal işlemlerle elde edilen sentetik ürünler (kurşun
beyazı, kurşun-kalay sarısı, Prusya mavisi ve krom veya kadmiyum renkleri) gibi
çok çeşitli kaynaklardan elde edilmektedir (Bomford, 1997, s. 17). Yağlı boyalar,
hem saydam ve opak, ışık-gölge kombinasyonu, hem de hacim oluşturulması gibi
etkiler elde edilmesini sağlamaktadır.

Resim 2.6. Toz pigment ve yağlarla hazırlanan yağlı boya (Pascual ve Patino, 2003, s. 78)

Yağlı boya karışımının istenilen kıvama gelmesi oldukça uzun bir zaman almıştır.
Orta Çağ’da bazı tarif kitaplarında belirtilen içeriğinden dolayı uygulaması zor,
kuruması oldukça yavaştır. Bu kitaplarda henüz teknik ve yöntem konusunda
herhangi bir gelişme gösterilmediği ve kurutucu yağlar kullanılmadığı için boyanın
kurumasının iki haftadan fazla sürdüğü yazmaktadır (Baroni, 2003, s. 86).
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Yağlı boya, XV. yüzyılda Hollandalı ressamlar Van Eyck kardeşlerin geliştirmesiyle
günümüzdeki

kullanıma

yakın

bir

duruma

gelerek, Avrupa’da

kullanımı

yaygınlaşmış ve onlara atfedilmiştir (Baroni, 2003, s. 86; Tansuğ, 1992, s. 213).
İlk yağlı boya tuval resimleri ile XV. yüzyılda karşılaşıldığı sanılmaktadır. Önceleri
pigment ve yağların palet üzerinde hazırlanmaları gerektiği için iç mekânlarda
yapılan yağlı boya resimler, hazırlanan boyanın tüp şeklinde kaplara konularak
saklanması nedeniyle boyaların ömrünü uzatmış, buna paralel olarak dış mekânlarda
da kullanımı arttırmıştır (Clifton, 1988, s. 25).
XIII. ve XV. yüzyıllar arasında panel ressamların yağlı boyayı kat kat uyguladığı
belirtilmektedir. Her sanatçı kendi tekniklerini, boya karışımlarını kendi belirliyor ve
bu denemelerin birçoğu başarılı olmuyordu. XIX. yüzyıla kadar devam edilen birbiri
üzerine bindirilmiş renk katmanları gelenekleriyle sanatçılar karmaşık renk efektleri
elde etmekteydi. Modern resim tekniklerinde ise sanatçılar renkleri birbirine
karıştırmadan, renklerini açmak için kurşun beyazı kullanarak uygulamaktadırlar
(Clifton, 1988, s. 25-26; Nicolaus, 1999, s. 157). Bir resmin görünümünü, sanatçının
kullandığı pigmentler kadar uygulanan yüzeyin niteliği de belirler. Kullanılan yağlar
pigmentleri doyurmaya eğilim gösterip renkleri zengin, koyu ve parlak yaparken;
bağlayıcı olarak kullanılan yumurta pigmenti doyurma etkisi göstermez ve renkler
daha açık tondadır (Bomford, 1997, s. 18).
2.5. Vernik Tabakası
Vernik, resimlerdeki boya tabakalarını mekanik ve atmosferik etkilerden korumak,
renklere şeffaflık ve derinlik doygunluğu verebilmek için yüzeye uygulanan,
şeffaflığını kaybetmeden sertleşebilen, çeşitli reçine, balmumu, yağ ve bunların
türevi malzemelerin karışımdan elde edilen film oluşturucu bir tabakadır (Resim 2.7)
(Bomford, 2009, s. 18; Clifton, 1988, s. 13; Nicolaus, 1999, s. 310; Stout, 1975, s.
11).
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Resim 2.7. Vernik çeşitleri (Pascual ve Patino, 2003, s. 50)

Verniklerin en önemli özelliği olan parlaklık, kontrastı yoğunlaştırarak renklerin daha
keskin görünmesini sağlamaktadır. Mat vernikler, çeşitli toz ve mumlarla
matlaştırılmış parlak verniklerdir. Yüzeyi düzensiz hale getirerek yansımaları
parçaladığı için mat görünüme sahip olsa da yüzeyleri parlak vernikler gibi
korumaktadırlar (Oldale, 1999, s. 54). Birkaç istisna dışında (Bazı Empresyonist ve
Kübist resimler) XX. yüzyıla kadar tüm resimler verniklenmiştir (Bomford, 1997, s.
18; Nicolaus, 1999, s. 310).
Vernikler içerikleri bakımından birbirlerinden şu şekilde ayrılmaktadır:
Yağ Vernikleri: Keten tohumu yağı, ceviz yağı gibi kuruyabilir yağlar veya
kuruyabilir yağlara eklenen kurutucular ile hazırlanan verniklerdir (Nicolaus, 1999,
s. 314; Stout, 1975, s. 12).
Yağlı Reçine Vernikleri: Kuruyabilir yağlar ve reçinelerin birlikte eritilerek
üretildiği, zaman zaman kurutucuların da eklendiği verniklerdir. Bu vernikler Avrupa
yağlı boya resminde sıkça kullanılmıştır (Nicolaus, 1999, s. 314).
Albümin veya Yumurta Beyazı Vernikler: Su ile seyreltilmiş yumurta beyazı,
yapışkanlığını kaybetmeden uygulanabilir. Bu verniğe çözünürlüğünü uzatmak ve
kuruma sırasındaki gerilimleri azaltmak için şeker ya da bal ilave edilebilmektedir
(Nicolaus, 1999, s. 314).
Reçine Vernikleri: Fosilleşmiş yarı fosilleşmiş ya da ağaçlardan elde edilen
reçinelerin kullanılmasıyla elde edilen verniklerdir (Clifton, 1988, s. 13; Nicolaus,
1999, s. 314; Stout, 1975, s. 12).
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Yumuşak Reçine Vernikler ya da Reçine Özlü

Vernikler: Sandarak, mastik,

dammar gibi yumuşak doğal reçinelerin terebentin ya da petrol ürünleri içinde
çözünmesiyle elde edilen verniklerdir (Clifton, 1988, s. 14; Nicolaus, 1999, s. 315).
Alkol Vernikleri: Doğal reçinelerin etanol içinde çözünmesiyle hazırlanan
verniklerdir. Bu vernikler alkolün hızlı buharlaşması sebebiyle çabuk kurumaktadır
(Nicolaus, 1999, s. 317).
Mum ve Mum Rec ine Vernikler: Ağartılmış balmumu ve saflaştırılmış terebentin
yağı veya herhangi bir petrol ürünü ile üretilen verniklerdir (Nicolaus, 1999, s. 317318).
Sentetik Reçine Vernikler: Akrilik ve vinil gibi sentetik reçineler, bir emülsiyon
oluşturmak üzere su içinde süspanse edilir, uygun çözücüler içerisinde çözülebilir.
Bu reçinelerin dezavantajı, çevresel etkilere ve oluşabilecek bozulmalara karşı
yeterince denenmemiş olmasıdır (Clifton, 1988, s. 15; Nicolaus, 1999, s. 318).
Su Bazlı Vernikler: Su içerisinde çok küçük polimer damlacıklarının homojen
şekilde dağıtıldığı sistemlerdir. Suyun buharlaşması ile polimer tanecikleri kaynaşır
ve kuru film oluşturur. Birçok Avrupa ülkesinde çevre koruma ve insan sağlığına
verilen önem artıkça solvent kullanımı azaltılmaya başlamış, su bazlı boya ve
verniklerin kullanımı artmıştır (Pelit, 2007, s. 12). Su bazlı vernikler blok direnci, iyi
parlaklık, su, %50 alkol ve hafif alkali için dayanıklılık sergilemektedir (Biale, 1993,
s. 2).
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3.

YAĞLI

BOZULMALAR

BOYA
VE

TUVAL

RESMİNDE

BOZULMALARIN

GÖRÜLEN
TESPİTİNDE

KULLANILAN YÖNTEMLER
3.1. Yağlı Boya Tuval Resminde Görülen Bozulmalar
Bir yağlı boya tuval resmindeki tüm alt yapı elemanları, sanatçısı çalışmasını
bitirdiği andan itibaren değişmeye ve bozulmaya başlar. Işık (görünür ışık ve
ultraviyole ışınım), yüksek, düşük veya dalgalanan sıcaklık ve bağıl nem, şok,
titreşim ve aşınma gibi doğrudan fiziksel kuvvetler, böcek, haşere ve küf gibi
zararlılar, hava kirliliği ve toz gibi kirletici maddeler, doğal yaşlanma, uygun
olmayan onarım müdahaleleri, kaza ile oluşan hasarlar, vandalizm gibi birçok etken
bozulmayı hızlandıran sebeplerdir (Bomford, Dunkerton ve Wyld, 1997, s. 23;
Johnson ve Bennett, 2000, s. L5).
Yüksek bağıl nem, küflenme ve mantar oluşumuna, metalik korozyona, kanvasın
gevşemesine, boyutların bozulmasına, çözünür tuzların aktivasyonuna ve verniklerin
bulanıklaşmasına, boya dökülmesine neden olurken; düşük bağıl nem, kanvasın
gerginleşmesine, çözülmesine, boya tabakalarında ayrılmalara neden olmaktadır.
Kömür ve diğer yakıtların yakılmasıyla üretilen havadaki bir miktar kükürt dioksit,
resimler tarafından emilebilir. Kükürt dioksit, ağartmaya (kurşun pigmentlerinin bir
başka kirleticisi olan hidrojen sülfür) ve kurşun pigmentlerinin koyulaşmasına neden
olur. Ortamdaki ısıtma ve soğutma sistemleri, filtrelerine rağmen hizmet verilen her
bölgeye nüfuz eden çok sayıda ince toz getirmektedir. Toz mikroorganizmaların
önemli bir taşıyıcısıdır ve toz kumunun keskin kenarlı kristalleri vernik tabakasını
inceltmektedir.
Yağlı boya tuval resimlerinin taşınması, depolanması, paketlenmesi sırasında
meydana gelebilecek kazalar kadar yoğun ışık, ısı ve kirletici maddeler de hasarlara
neden olmaktadır. Görünür ışığın ışın enerjisi, vernik, boya, astar ve destek
tabakasının moleküler yapısının parçalanmasına neden olmaktadır (Clifton, 1988, s.
37).
Yüzey kompozisyonuna ve koşullara bağlı olarak, bozulma süreci vernikte sararma,
ağarma, solma veya koyulaşmaya neden olabilir. Kirleticiler ise fırınlanmamış ahşap
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şaseler, boya ve çerçevelerin renk değişimini veya istikrarsızlığına neden olmaktadır
(Clifton, 1988, s. 38).
Bu değişiklikler, kimi zaman çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilirken kimi zaman
özel analiz yöntemleri ve gözlem gerektiren bozulmalardır. Tespit edilen
bozulmaların doğru şekilde tanımlanabilmesi ve aralarındaki farklılıkların bilinmesi
önemlidir.
Çerçevede Görülen Bozulmalar
Çerçevelerin çoğu ahşap ve ahşap kalıplardan yapıldığı için parça kaybı (eksik alan),
çatlak, yarık ve açıklıklar, köşe bağlantılarındaki zayıflıklar en sık rastlanan
problemlerdendir. Çerçeve yüzeyindeki boya, sır, altın varak ve alçı süslemelerdeki
kayıplar da sıkça görülen bozulmalardır (Resim 3.1) (Clifton, 1988, s. 38).

Resim 3.1. Çerçevelerde görülen parça kayıpları (Çağlar Eryurt, 2017)

Şasede Görülen Bozulmalar
Şase, bir resmin temel yapısal bölümüdür. Şasede meydana gelebilecek herhangi bir
hasar, kanvasın gerginliğini etkileyerek, astar, boya ve vernik tabakalarının da
yüzeyini etkileyebilmektedir.
Oluklu köşelerdeki açıklıklar, çatlak, kırık, parçalanmış veya eksik alanlar, tuvalin
gerginliğini kaybetmesine neden olacak sebeplerin başında gelmektedir (Resim 3.2)
(Clifton, 1988, s. 38).
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Resim 3.2. Şasede görülen yapısal problemler (Çağlar Eryurt, 2017)

Biyolojik

problemlere

karşı

duyarlı

olan

ahşap

şaseler,

zaman

zaman

mikroorganizmaların ve böceklerin saldırısına uğrayabilmektedir (Resim 3.3).
Mikroorganizmalar, yüksek bağıl nem ve sıcaklık gibi elverişli çevresel koşullarda
hızla yayılarak yüzeyde delikler ve lekeler oluşturarak şasenin zayıflamasına neden
olmaktadırlar.

Kırılgan

hale

gelen

şaseler,

destek

işlevini

tamamen

kaybedebilmektedir.

Resim 3.3. Şasede mikroorganizma ve böcek delikleri (Çağlar Eryurt, 2017)

Yüzeyde kir ve toz birikimi, yüzeyde aşınmaya sebep olabilmektedir. Kanvas ile şase
arasına biriken bu birikim iklim cepleri oluşturmakta, kanvas hareketlerinde
genleşme ve büzülme gibi deformasyonlar sırasında iç gerilmelerden kaynaklı
bozulmalara sebep olmaktadır (Resim 3.4).

Resim 3.4. Şase ve kanvasta görülen iklim cepleri (Pascual ve Patino, 2003, s. 31)
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Şasenin kanvasla bağlantısı sırasında kullanılan çivi, raptiye ve zımba gibi
malzemeler bağıl nemle etkileşime girerek okside olmaktadır (Resim 3.5). Bu
bozulma hem şasenin hem de kanvasın bozulmasına neden olmaktadır (Pascual ve
Patino, 2003, s. 30-31).

Resim 3.5. Şasede okside olmuş çiviler (Çağlar Eryurt, 2017)

Kanvasta Görülen Bozulmalar
Uzun vadede özellikle boya tabakası için sağlam ve kalıcı bir temel oluşturması
gereken bu destek tabakaları, zamanla maruz kaldığı koşullar sebebiyle
zayıflamaktadır. Görülebilecek herhangi bir hasar, tuvalin gerginliği sürdüremediği
anlamına gelir; bu, boyanın deformasyonuna ve astar, boya ve vernik tabakalarında
çatlamaya neden olmaktadır. Çatlaklar, kesikler, yırtıklar, kırışmalar, yıpranmalar,
biyolojik bozulmalar, böcek delikleri, oksidasyon, lekeler ve çürümeler gibi
bozulmalar meydana gelmektedir.
Bağıl nemdeki değişiklikler, kanvasın kumaşını oluşturan liflerin genleşme ve
büzüşmesine neden olmaktadır. Kumaş liflerini oluşturan selülozik yapının ayrışması
esneklik kaybına yol açmakta ve yapıyı sertleştirmektedir. Bu değişiklik boya
tabakasıyla kanvasın kırılganlaşmasına sebep olarak, yıpranmasını hızlandırmaktadır.
Mantar ve bakteriler yüksek nem, sıcaklık ile düşük ışıkta uygun çevre koşullarını
sağlamaktadırlar. Şasenin yapısında bulunan böcek ve mikroorganizma varlığı
kanvas için de tehdit oluşturmaktadır (Resim 3.6) (Pascual ve Patino, 2003, s. 31;
Stout, 1948, s. 61-68).
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Resim 3.6. Kanvasta görülen biyolojik bozulmalar (Nicolaus, 1999, s. 84)

Şase ile kanvası sabitlemek için kullanılan çivi, zımba gibi malzemelerin hava ve
nem ile oksitlenmesi sonucu kumaş üzerinde bıraktığı leke, durdurulamaz ve geri
döndürülemez bir bozulmadır. Kanvası zayıf ve kırılgan hale getirdiği gibi, koyu
kahverengi bir renk kazanarak, elastikiyet kaybına yol açmaktadır (Resim 3.7).

Resim 3.7. Kanvasta görülen oksidasyon lekeleri (Çağlar Eryurt, 2017)

Daha önceki müdahalelerde kanvas arkasına kumaşın yapısına uygun olmayan
malzeme ve yöntemlerle yapıştırılmış yama, rantualaj ve etiket gibi malzemeler de
liflerin hareketi sırasında kanvasta deformasyonlara neden olmaktadır (Resim 3.8).

Resim 3.8. Yanlış uygulanan yama uygulamaları (Çağlar Eryurt, 2017)
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İç bükey deformasyonlar kıvrılma, dış bükey deformasyonlar kabarcıklar olarak
adlandırılır. Kanvasta görülen yırtıklar genellikle oksidasyon ya da yanlış kullanım
ve kazalardan kaynaklanmaktadır (Resim 3.9) (Pascual ve Patino, 2003, s. 31-32;
Stout, 1948, s. 61-68).

Resim 3.9. Kanvasta görülen yırtıklar (Çağlar Eryurt, 2017)

Resmin alt kısmındaki şase ile kanvas arasındaki boşluk, genellikle toz ve kir
birikimleriyle dolmaktadır (Clifton, 1988, s. 39). İklim cepleri olarak adlandırılan bu
boşluklar uzun vadede yüzey birikiminden kaynaklı problemler oluşturmaktadır.
Astar Tabakasında Görülen Bozulmalar
“Zemin” olarak da adlandırılan resmin bu tabakası, boya tabakasında hasar
oluşmadıkça görülemediği için bozulmaları ve oluşturabileceği problemler göz
önünde bulundurulmamaktadır. Ön bölümden boya ve vernik tabakası tarafından,
arka bölümden kanvas tarafından korunan astar tabakası, boya tabakasında kullanılan
yağ ve reçinelerden dolayı kahverengi lekeler ile bozulmaya uğrayabilmektedir.
Boya tabakasında fark edilen çatlaklar, çoğu zaman astar tabakasına da geçerek
kanvasa kadar devam edebilmektedir (Resim 3.10). Yapımı sırasında malzeme
olarak birbirinden farklı yapılarda olan boya tabakasıyla uyumsuzluk gösterdiği
durumlarda, kuruma çatlakları hızla ortaya çıkmaktadır. Zeminden başlayan bu
çatlaklar vernik tabakasına kadar uzanabilmektedir.
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Resim 3.10. Boya ve astar tabakasındaki çatlaklar (Çağlar Eryurt, 2017)

Genellikle tutkal ve yağ ile hazırlanan astar tabakasında, bağlayıcı malzemenin
organik olması bozulma sürecini hızlandırmakta, mukavemetini ve esnekliğini
kaybetmesine yol açmaktadır. Antik zamanlarda (doğu Akdeniz bölgelerinde, Bizans
ve Yunanistan ikonalarında ve İtalyan pano resimlerinde) kullanılan astar dolgusu,
genelde alçıtaşından elde edilmiştir. Bu, dünyanın pek çok yerinde çökelti olarak
bulunan bir kalsiyum sülfat dihidrattır. Kristalleşme suyu ısı ile söndürüldüğünde,
alçıtaşı çimento görevi görür ve günümüzde Paris alçısı olarak bilinmektedir. Diğer
geleneksel dolgu malzemesi kireçtaşı veya tebeşir tozu, Avrupa’nın kuzeyinde
yaygın olarak kullanılmıştır. Kanvas yüzeylerdeki bölünme ve pullanmadan kaynaklı
kayıplar, astar tabakasının gevşemesinin bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır (Stout,
1948, s. 50-56).
Boya Tabakasında Görülen Bozulmalar
Boya tabakası, yüzeye ilk uygulandığında kanvastaki bağıl nem ve sıcaklık
değişimlerinden kaynaklanan hareketlere uyumludur. Zaman içinde kırılgan hale
gelir ve boya desteğinde oluşan hareketlenme boya filminin çatlamasına sebep
olabilir (Johnson ve Bennett, 2000, s. L5).
Boya tabakasında görülen ayrılmalar, ortam koşullarının yanı sıra, yaşlanma durumu,
bağlayıcı veya önceki onarımlarda uygun olmayan bir yöntemin kullanılması,
kanvasta meydana gelen mekanik hareketler, mikroorganizma aksiyonu gibi
sebeplerden dolayı oluşabilmektedir.

Bağlayıcı maddenin parçalanmasından

kaynaklanan ayrışma sebebiyle pigmentler birbirine tutunamaz ve tozlaşma olarak
adlandırdığımız bozulma meydana gelir. Bağlayıcıların ayrışmasına mekanik,
kimyasal ve biyolojik (mikroorganizma) etkenler neden olmakta ve ciddi sorunlara
yol açabilmektedir.
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Petek şeklinde yükselmiş kenarları olan içbükey küçük parçalar halinde çatlamalar
boya tabakasında sıkça görülmektedir (Resim 3.11). Bu sorun, sıcaklık ve bağıl
nemdeki değişiklikler, kanvasın boyutundaki farklılaşmalar, destek ve boya
tabakasına uygulanan mekanik kuvvetlerden kaynaklanmaktadır (Pascual ve Patino,
2003, s. 35).

Resim 3.11. Boya tabakasında görülen içbükey çatlaklar (Nicolaus, 1999, s. 196)

Opaklığın kaybolması, su esaslı boyaların aksine yağlı boyalar taze oldukları sırada
gerçekleşebilir. Bunun sonucu olarak yağlı boya tuval resminde çizgiler veya alttaki
renkler bir süre sonra görünür olurlar. Transparanlığın artması boya tabakasının
kalınlığına bağlıdır (Nicolaus, 1999, s. 162).
Kırışıklıklar, resimsel tabakanın (astar ve boya tabakası) kalın olarak uygulanması ve
kurutma sırasında uygun koşullar oluşturulmaması sebebiyle meydana gelebilir
(Resim 3.12). Boya bileşiminde kullanılan yağlar yüksek sıcaklıklarda boyayı
yumuşatabilir.

Resim 3.12. Boya tabakasında görülen kırışıklıklar (Nicolaus, 1999, s. 164)

Keten tohumu yağı ve az oranda pigment içeren bir boya tabakası oksidasyon
nedeniyle gergin bir elastik film tabakası oluşturur. Kalın boya tabakası altında
henüz kurumamış olan keten tohumu katılaşırken hacim değişmesi olur. Bu nedenle
film tabakası yumuşar ve gevşer. Hala akışkan tabakanın buharlaşacak kısımları
kaybolunca hacimde bir azalma ve buna bağlı olarak kırışma meydana gelir. Ceviz
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yağı, keten tohumu yağı gibi kırışmaya neden olur ve haşhaş yağı kadar çabuk
buharlaşır. Ceviz yağından bağlayıcı madde içeren bir renk katmanında buruşukluk,
çatlaklar oluşabilir (Nicolaus, 1999, s. 158; Pascual ve Patino, 2003, s. 35).
Suluboya ve Tempera resim aksine, yağlı boya resimlerde sararma meydana
gelmektedir (Resim 3.13). Yaşlanmaya bağlı birincil ve ikincil sararma olarak ikiye
ayrılır. Birincil sararma, yeni boyanmış veya karanlıkta saklanan resimlerde oluşan

kararmaya neden olan bir reaksiyondur. Kurutma yağının türüne ve bileşimine, renk
tabakasındaki oranına, tabakanın kalınlığına ve bulunduğu ortamın bağıl nemine
bağlıdır. Zamanla birincil sararma ikincil sararmaya dönüşür ki bu ışıktan da meydana
gelebilir. Gerçekte eskime nedeniyle oluşan sararma bu sararmadır (Nicolaus, 1999, s.

158-159).

Resim 3.13. Boya tabakasındaki sararma (Nicolaus, 1999, s. 158)

Çatlaklar, malzeme ve tekniklerin yanı sıra çevre koşulları (özellikle bağıl nem) ve
resmin kullanımındaki değişikliklerden kaynaklanabilmektedir. Kuruma ve yaşlanma
çatlakları olarak ikiye ayrılmaktadırlar.
Resim katmanının yavaş ve hatalı kuruması sırasında meydana gelen geniş çatlaklar
kuruma çatlakları olarak adlandırılmaktadır (Resim 3.14). Bu geniş açıklığın sebebi,
kururken boya filminin bir arada tutunamamasından kaynaklanan çatlağın özelliğidir.
Bu çatlak oluşumu kurutma sırasındaki fiziksel etkenlere, boya tabakasının
kalınlığına,

hızlı

kuruyan

katmanların

yavaş

kuruyan

boyaların

üzerine

uygulanmasına, kullanılan yağ ve pigmentlere bağlıdır. Bitüm ve asfaltum
pigmentlerinin çatlaklara neden olduğu tespit edilmiştir. Koyu, kahverengimsi rengi
olan pigmentler, resimlerin karanlık bölgelerinde kullanılmıştır. Şekil ve görünüş
itibariyle; küçük ve kısa çatlaklar, ince tabaka şeklinde ve aldığı darbeleri takip eden
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alanlar şeklinde çatlaklar, ağ çatlaklar, çapraz-düzensiz çatlaklar, dik açılarla-düzenli
çatlaklar olarak adlandırılmaktadır.

Resim 3.14. Kuruma çatlakları, stereo mikroskop altında (Çağlar Eryurt, 2017)

Yaşlanma çatlakları, sert ve kırılgan boya tabakasının kanvas ve boya tabakasında
zamanla oluşan gerilim ve basınç kuvvetlerinin mekanik olarak yüzeyde
görülmesidir (Resim 3.15). Bu çatlaklar zaman içinde boya tabakasında gelişebilir,
dönüşebilir ve farklı şekillere sahip olabilir. Basıncın etkisiyle mekanik
hareketlerden kaynaklanan çatlaklar ağ çatlakları; kaza ve kötü depolama
koşullarından kaynaklanan çatlaklar radyal, diyagonal, mısır koçanı ve spiral
çatlaklar; çevresel koşullardan gerildiği şasenin şeklini takip eden çizgiler şeklinde
oluşan çatlaklar ise şase çatlakları olarak adlandırılmaktadırlar (Bomford, Dunkerton
ve Wyld, 1997, s. 24-27; Clifton, 1988, s. 37-43; Pascual ve Patino, 2003, s. 35-36;
Stout, 1948, s. 25-43).

Resim 3.15. Yaşlanma çatlakları (Çağlar Eryurt, 2017)

Boyaların renklendirici maddesi olan pigmentlerdeki renk kaybı nadir karşılaşılan bir
bozulma türüdür. Işığa maruz kalan pigmentler özellikle nem varlığında solmaya
23

eğilimlidirler (Resim 3.16). Doğrudan güneş ışığı en güçlü soldurucu etkiye sahip
faktördür. Solma olasılığı en fazla olan renk, morumsu kırmızı ve kestane rengidir.
Bu boyaların renkleri kök boya, “ejderha kanı” olarak bilinen bir bitkinin
reçinesinden elde edilmektedir. Bazı sarı renkler, az sayıdaki yeşil ve turuncu renkler
de ışık etkisiyle solmaya meyillidirler. Renk değişikliğinin ışık spektrumunun hangi
bölümünün büyük etkiye sahip olduğunu bulmak için çeşitli çalışmalar yapılmış,
bunun için bazı özel filtre ve camlar önerilmiştir.

Resim 3.16. Işığa maruz kalan pigmentte solma (Nicolaus, 1999, s. 162)

Pigmentlerin koyulaşması, solmasına benzer şekilde gerçekleşmektedir (Resim 3.17).
Bu tür renk değişimleri beyaz kurşun rengin yüksek oranlarda kullanılması ve
pigmentin havayla teması sonucunda oluşmakta, modern şehirlerin havasındaki
gazlarda bulunan hidrojen sülfattan kaynaklanmaktadır. Beyaz kurşun renk,
siyahımsı tonda kahverengi veya arduvaz rengine dönüşebilir. Beyaz kurşun
etrafında yüksek miktarda bağlayıcı madde bulunduğu zaman ve bir vernik ya da
yüzey kaplama malzemesiyle korunduğunda herhangi bir değişim belirtisi
göstermeyebilmektedir. Kırmızı-turuncu renkte bir pigment olan kırmızı kurşun da
ışığa maruz kaldığı belirli koşullar altında koyulaşmaktadır. Çünkü ışık, kırmızı
tetroksidden kahverengi bir kurşun dioksit oluşumuna yardımcı olmaktadır (Stout,
1948, s. 28-29).
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Resim 3.17. Pigmentlerde koyulaşma (Van Loon, 2008, s. 226)

Kimyasal ağarma, solmadan farklı olarak bilinmektedir. Bu bozulmanın en yaygın
örneği, "ultramarin mavi" olarak adlandırılan pigmentteki değişimdir (Resim 3.18).
Ultramarin hastalığı olarak bilinen bu bozulma türünde, ultramarin mavi parlak
rengini kaybeder ve beyazımsı gri bir renk alır. Bu inorganik pigment, toz haline

getirilen yarı değerli taş olan Lapis Lazuli’den elde edilmektedir. Ultramarin XVII.
yüzyıla kadar Avrupa’da sıkça kullanılmış, XIX. yüzyılın başlarından bu yana yapay
olarak üretilmiştir. Doğal ya da yapay formdaki pigment çok zayıf asitler tarafından
dahi kolayca ayrışabilmekte ve renk kaybı tamamen gerçekleşmektedir. (Nicolaus,
1999, s. 184; Stout, 1948, s. 29).

Resim 3.18. Ultramarin mavi renk değişikliği (Van Loon, 2008, s. 75)

Vernik Tabakasında Görülen Bozulmalar
Yüzeylerin bozulma hızı genellikle çevresel şartlara ve yüzey kaplama malzemesinin
bileşimine bağlıdır. Boya üzerine uygulanan vernik, cama benzeyen bir film tabakası
olarak görülür. Fakat zaman içinde ışık ve hava ile okside olarak berraklığı azalır,
soluk mavimsi çizgiler oluşabilir ve sarımsı-kahverengi bir görünüm alır (Resim
3.19).
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Resim 3.19. Vernik tabakasının koyulaşması (Bomford, Dunkerton ve Wyld, 1997, s. 49)

Renk değişiklikleri birçok faktöre bağlı olarak meydana gelmektedir. Havadaki toz
ve kir parçacıkları nemi emme, çözünme ve yüzeye yapışma eğilimindedir, vernik
yüzeyine tutunabilir ve birikebilir. Bu birikimlerin yüzeyden çıkarılması oldukça
zordur.
Renk değişikliği, vernik üretiminde bağlayıcı madde olarak kullanılan bileşenlerin
koyulaşmasından da kaynaklanmaktadır. Özellikle reçine veya yağlı reçine vernikler
kimyasal değişimlerle koyulaşırlar. Yumuşak reçinelerin birçoğu kırılganlıklarının
azaltılması için, yağ ile karıştırılır, sert veya fosil reçinelerin hazırlanışlarında yağ ile
kaynaştırılır. Reçine içindeki yağ, çoğu resim verniğindeki koyulaşma nedenidir.
Boyalardaki en dikkat çekici renk değişikliği, vernikteki uçucu yağ kaybı ve
moleküllerin yeniden düzenlenip birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat bu renk
değişikliği için herhangi bir şey yapılamamaktadır (Clifton, 1988, s. 41; Nicolaus,
1999, s. 328-329; Stout, 1948, s. 16-17).
Çiçeklenme veya bulanıklaşma, vernik film yapısının kimyasal veya mekanik
parçalanmasından kaynaklanmaktadır. Şeffaflığını kaybeden yüzey opak, beyazımsı
ve sisli bir görünüme sahip olur (Resim 3.20). Bu yüzey mikroskobik olarak küçük
çatlakların bir araya gelerek oluşturduğu bir ağ tabakası şeklinde görülebilir.
Genellikle vernik tabakasındaki pürüzsüz yüzeyin parçalanması sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bazı durumlarda bu yüzeyler üzerinde nem etkisi gerçekleşir ve
mikroorganizma gelişimi için elverişli bir ortam hazırlanabilir (Clifton, 1988, s. 41;
Nicolaus, 1999, s. 330-331; Stout, 1948, s. 17).
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Resim 3.20. Vernik tabakasında bulanıklaşma (Pascual ve Patino, 2003, s. 37)

Yüzey üzerinde iki farklı çatlak görülebilir; vernik ve boya yüzeyinde ince bir ağ
şeklinde görülen çatlaklar, vernik ve boya yüzeyinden kanvasa kadar tüm
tabakalarda görülen derin çatlaklardır (Resim 3.21). Bunlar maksimum gerilme
noktalarında ortaya çıkarak çapraz, dikey veya yatay olarak uzayabilmektedir.
Vernik tabakasındaki çatlaklar, genellikle birkaç ay süren kuruma süresince
tabakanın parçalanmasından kaynaklanmaktadır.

Resim 3.21. Vernik tabakasında ince ve derin çatlaklar (Nicolaus, 1999, s. 313)

Vernik çok ince bir tabaka olarak uygulandığında, sertliği minimumdadır ve bu
nedenle kolayca çizilebilir. Bu yüzey çizikleri ışığı yansıtarak izleyiciye rahatsızlık
vermektedir.
Gevrekleşme, vernik tabakasındaki orijinal esnekliğin dışsal ve/veya içsel etkiler
sonucu kaybolduğu bir sürecin terimidir. Tüm yumuşak reçine vernikleri ve bazı
sentetik reçine vernikleri, çözücünün buharlaşması ve atmosferik etkiler nedeniyle
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bir süre zarfında elastikiyetlerini kaybederler ve kırılgan hale gelirler (Clifton, 1988,
s. 42-43; Nicolaus, 1999, s. 332; Pascual ve Patino, 2003, s. 37).
3.2. Yağlı Boya Tuval Resminde Görülen Bozulmaların Tespitinde Kullanılan
Yöntemler
Zaman içinde farklı sebeplerden dolayı bozulmaya uğrayan eserlere doğru şekilde
müdahale edilebilmesi problemlerinin doğru şekilde anlaşılmasıyla mümkündür.
Yanlış tespitler, onarım aşamasında geri dönüşü olmayan müdahalelere sebep
olabilir. Bu nedenle ayrıntılı gözlem, analiz ve incelemelerin yapılması, bozulmaların
belgelenmesi ve onarım müdahalelerine yardımcı olabilmesi için oldukça önemlidir.
Bu tekniklerden bazıları aydınlatma açılarının basit kullanımını gerektirirken,
bazıları görünür spektrumun dar bandının üstünde veya altında elektromanyetik
dalga boylarını (Şekil 3.1) (Morötesi, UV (360-400 nm); Görünür, VIS (400-780
nm); Kızılötesi, IR (780-1100 nm) yakalayabilen özel ekipmanları içermektedir
(Cosentino, 2014, s. 1-12; Webber, 2008, s. 1-5).

Şekil 3.1. Elektromanyetik dalga boyları (Derrick, Stulik ve Landry, 1999, s. 5)

Yapılan

analizler,

görsel

ve

laboratuvar

incelemeleri

olarak

iki

şekilde

sınıflandırılabilir. Görsel incelemeler farklı ışık kaynakları kullanılarak, yağlı boya
tuval resimlerinin daha önce yapılmış onarımları varsa tespit etmek, sanatçı tekniği
hakkında fikir sahibi olmak, yağlı boya tuval resimlerini oluşturan tabakaların
bozulmalarını ve nedenlerini tespit etmek için yapılan incelemelerdir. Görsel
incelemeler, görünür ışık, eğimli ışık ve arkadan aydınlatma, morötesi ve kızılötesi
ışık ile X-ray ışınlarıyla yapılan, analiz için eserden herhangi bir örnek alınmasına
gerek duyulmadan gerçekleştirilen gözlemlerdir.
Her ışık dalgasının elektromanyetik radyasyon alanındaki aralığı farklıdır. İnsan
gözü retinası ise bu aralıkta oldukça sınırlı bir alanı görebilmektedir. Diğer ışık
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dalgalarının görülebilmesi için ışık kaynakları ve analizler kullanılmaktadır (Pascual
ve Patino, 2003, s. 66).
Görünür ışık incelemeleri 100 wattlık ampullerle donatılmış taşınabilir bir
projektörle yapılabilir. Bu ampuller yeterli aydınlatmayı sağlamaktadır. Boya
tabakasının belgeleme sırasında ısınmasını önlemek için sık sık yüzeyi kontrol
edilmelidir. Çünkü ışıma ısısı ışık kaynağı ile resim arasındaki havayı değil,
aydınlatılan alanı ısıtmaktadır. Görünür ışık, bir yağlı boya resmin genel durumunu,
yüzey kiri, vernik tabakasında görülen çatlamaları, boya tabakasında çatlak ve
kalkma gibi problemlerin varlığını tespit etmek için kullanılır (CCI-10/7, 1993, s. 12).
Eğimli ışık, yüzeyin bir tarafına düşük açı ile (5o ila 30o arasında) ışık kaynağı
yerleştirilerek elde edilir. Işığın açısı bozulmaların en iyi şekilde aydınlatılmasını
sağlamak için ayarlanabilmektedir. Bu aydınlatma ile kanvas tabakasındaki
düzensizlikler, dalgalanmalar, gevşeme ve gerilmeler, boya tabakasındaki kalkma,
kıvrılma, kırışıklıklar gözlemlenmektedir (Resim 3.22). Ayrıca sanatçının fırça
hareketlerinin, yaptığı değişikliklerin izlenmesini sağlar (CCI-10/7, 1993, s. 2;
Pascual ve Patino, 2003, s. 67; Webber, 2008, s. 1-5).

Resim 3.22. Görünür ve eğimli ışıkla aynı yüzeyde bozulma tespiti (Webber, 2008, s. 2)

Arkadan aydınlatma, ışık kaynağının resmin arkasına 70 cm’den yakın olmayacak
şekilde yerleştirilmesiyle uygulanmaktadır. Bu yöntemle, çatlak, yırtık, boya
kayıpları, ince boyalı alanları görmek mümkündür (Resim 3.23) (CCI-10/7, 1993, s.
2; Pascual ve Patino, 2003, s. 67).
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Resim 3.23. Arkadan aydınlatma ile tespit edilen bozulmalar (Çağlar Eryurt, 2017)

Mor ötesi ışığı, bazı maddelerin kimyasal yapılarına bağlı olarak kendisini oluşturan
malzemelerin floresan görünümü yüzey üzerinde uyarılmasını sağlar. Floresan
uyarma farklı dalga boylarında ışımalar şeklinde alınan enerjinin bir sonucu olarak
UV (Ultraviyole) radyasyonu üretmektedir. Bu nedenle UV radyasyonu görünmez
olmasına

rağmen,

bazı

maddelerin

yüksek

floresan

etkisi

çıplak

gözle

gözlemlenmesini sağlamaktadır.
Mor ötesi ışıkla yapılan aydınlatma, eskimiş vernik tabakalarının opak ve yeşil
renkte, daha önceki onarımlardaki rötuş ve müdahalelerin eski ve yeni boyalar
arasındaki floresan farkından dolayı kolayca anlaşılabilmesini sağlar (Resim 3.24).

Resim 3.24. Görünür ve Morötesi ışıkla eski vernik ve rötuş tespiti (Çağlar Eryurt, 2017)

Floresan lambaları1 1903 yılında bol miktarda kısa dalga ışık üretme kapasitesine
sahip demir ark lambasıyla geliştirilmiştir. Aynı yıl British Museum of Natural
1

En erken kaydedilen floresan XVII. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir. Simyager Vincenzio
Cascariola, yanan barit ve fosforlu baryum sülfür ile (Bologna Fosforu olarak bilinir) bir bileşimi
hazırlamıştır. Cascariola'nın bileşiğinin hesabı, La Galla tarafından yayınlanmıştır. 1800'lü yılların
ortalarına kadar floresanla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. 1810 yılında Alman Goethe, bazı
minerallerin floresan olduğunu belirtmiştir. Goethe'nin çalışmalarını tekrarlarken, floresanın
keşfedicisi olarak kabul edilen Sir George Stokes, mor güneş ışığının yarattığı bir spektruma maruz
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History, Londra'da müzelerde ultraviyole incelemenin kullanılması için örnek teşkil
eden floresan mineralleri ilk olarak halka sergilenmiştir. 1920 ve 1930'larda yeni
ultraviyole ışık kaynakları geliştirilmiştir. İlki argon ampulü, düşük yoğunlukta ışık
üretirken, Nico lamba olarak bilinen bir diğer ürün ise daha etkili, ancak üretilmesi
pahalı ışık kaynağıdır. Robert Wood, sadece ultraviyoleyi geçirebilen bir cam filtresi
ve ilk buharlı cıva lambalarını geliştirmiştir. Ahşap ışığı olarak bilinen bu lamba,
koruma laboratuvarlarında tipik olarak bulunan ultraviyole ışınlardır (HickeyFriedman, 2002, s. 161-162).
Morötesi ışık altında önceki müdahaleler genellikle daha karanlık ve hafif
görünmektedir. Dammar ve mastik gibi doğal reçine vernikleri, doğal ışıkta sarı veya
kahverengi renkte görünürken, morötesi ışık altında sarı-yeşil renkte görünmektedir.
Verniklerin yaşına, kalınlığına ve katman sayısına bağlı olarak, alttaki boya filmi ve
eski rötuşlar, floresan verniğin vasıtasıyla algılanabilir veya neredeyse görünür
olabilir. Eski vernik altında bulunan renksiz rötuş genellikle UV ışığında kahverengi
veya çamur renginde görünür, ancak kolaylıkla tespit edilemeyebilir, bu yüzden
görünür ışıkta teyit edilmesi gerekir. Rötuş yüzeye yakın ise UV ışınları emer ve
koyu mor renkte görülür. Sentetik reçineler soluk mavi renkte, nadiren kullanılan
gomalak ise portakal renginde görülmektedir. Yakın zamanda uygulanan vernikler
ise UV ışın altında floresan renk yansıtmamaktadır. Bir reçinenin UV floresansına
neden olan ürünlerin oluşabilmesi için kimyasal olarak yeterince değişmesi ve 10 yılı
aşkın süre geçmesi gerekebilmektedir. Kök boya ve alizarin kırmızı renk UV ışını
altında pembe renkte görülürken, XIX. yüzyıldan beri zemin hazırlıklarında
kullanılmış çinko beyazı sarı renkte görünmektedir. Orta çağdan XIX. yüzyıla kadar
yaygın olarak kullanılan kahverengi yazı ve çizim mürekkebi olan demir tozu
mürekkebi, görünür ışıkta seçilmezken, mor ötesi ışık altında saptanabilmektedir
(Macbeth, 2012, s. 294; Pascual ve Patino, 2003, s. 68; Rorimer, 1931, s. 46-49;
Webber, 2008, s. 1-5).
Bazı durumlarda morötesi ışıklar altında yapılan görsel teşhis, fotoğraftan çok daha
yararlı olabilmektedir. Fakat diğer durumlarda göz retinası yeterince duyarlı değildir.
kaldığında mor alanın ortasından görünüşte karanlık alana (morötesi ışın bandına) doğru parlayan
florit gözlemlemiş ve Stokes, incelediği mineralden sonra bu yeni fiziksel özelliği floresan olarak
adlandırmıştır (Hickey-Friedman, 2002, s. 161-162).
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Kızılötesi (Infrared) ışık genellikle resmin altında herhangi bir taslak çizim olup
olmadığını görmek için kullanılmaktadır (Resim 3.25).

Resim 3.25. Kızılötesi ışıkla tespit edilen taslak çizim (Webber, 2008, s. 3)

Kızılötesi alanda pigmentlerin şeffaflığı, 1930'larda kızılötesi fotoğraf filmleri
kullanılarak fark edilmiş, ancak duyarlılığı sadece 900 nm'ye kadar çıkmıştır.
Pigmentlerin çoğuna yakın kızılötesi dalga boylarında nüfuz edilememiştir. R. J. van
Asperen de Boer, 1960'larda Vidicon fotoğraf makinesinin yaklaşık 2200 nm'ye
kadar kızılötesi alanından yararlanabileceğini keşfetmiştir (Cosentino, 2016, s. 1).
Kızılötesi, görünür ışıktan daha düşük dalga boyuna sahiptir ve birçok pigment
fotoğraflama sırasında kendilerini şeffaf hale getiren kızılötesi ışını emmez. Şeffaf
görünen boyalar bu sebeple karbon karası gibi daha çok ışın emen pigmentleri
görünür kılar, böylelikle varsa resmin altında yer alan hazırlık çizimleri, gizli imzalar
ya da başka bir resim ortaya çıkmaktadır. Ayrıca lambalardan gelen ısı grafit, kömür
veya siyah mürekkep gibi koyu renkli malzemeler tarafından emilir ve beyaz yüzey
tarafından yansıtılır. Kızılötesi fotoğraf çekilebilmesi için akkor lamba ve özel bir
filtre veya film uygulanmış kamera kullanılmaktadır (Resim 3.2) (Johansson, 2014,
s. 89; Pascual ve Patino, 2003, s. 69).
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Şekil 3.2. Kızılötesi ışıkla fotoğraf düzeneği (Cosentino, 2016, s.3)

Stereoskopik mikroskop ile gözlem, çalışma yüzeyinin büyültülerek çıplak gözle
kimi zaman yeterince algılanmayan bozulmaların ayrıntılı olarak tespitinde
kullanılan bir yöntemdir. Belirli bir aydınlatma gerektirir. Öncelikle 4x ila 40x
arasında

değişiklik

gösteren

göz

cerrahisi

için

geliştirilen

mikroskoplar

kullanılmıştır. Daha güçlü mikroskoplar genellikle pigmentleri, maddeleri ve boya
tabakasının

uygulama

sırasını

10x

ila

100x

aralıklarla

belirlemek

için

kullanılmaktadır (Pascual ve Patino, 2003, s. 67; Hurt ve Ocon, s. 1-10).
X-ışınları, kısa ve yüksek enerjili dalga boyları ile resimdeki tüm alt yapı
elemanlarına nüfuz etmektedir (Resim 3. 26). X-radyografileri, bir resmin bazı
pigmentler ve özellikleri, destek tabakası sistemi, dolgu malzemesi ve resmin yapısı
hakkında bilgileri sağlamaktadır. Malzemelerin atom ağırlığı ve yoğunluğuna bağlı
olarak X-ışını emilimi oluşmaktadır. X-ışını radyasyonunun farklı emiliminden
dolayı

kullanılan

pigmentler

ile

malzeme

dağılımının

görselleştirilmesi

sağlanabilmektedir. X-ışını, bir resmin yapısal unsurlarını ve yüzyıllardır sanatçılar
tarafından kullanılan başlıca kurşun beyaz pigmentlerin dağılımını kaydetmektedir.
Ayrıca daha önce restore edilmiş yırtık, delikler ve astar tabakasındaki kayıplar Xradyografisinde lekeli olarak görülmektedir. Bu yöntem, kızılötesi ışıkla yapılan
gözlem ile birlikte sanatçının tekniğinin incelenmesinde önemli bir analiz
yöntemidir. (Johansson, 2014, s. 90; Rorimer, 1931, s. 46-49; Schreiner vd., 2004, s.
1-18; Webber, 2008, s. 1-5).
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Resim 3.26. Yatay manzara resmi ve X-ray ışınlarıyla tespit edilen sanatçının dikey portresi (Webber,
2008, s. 4)

Görsel incelemelerin yeterli olmadığı durumlarda, resmin belli alanlarından numune
alınarak stratigrafisinin incelendiği bilimsel analizlere başvurulmaktadır. Alınan
numuneler tüm boya katmanlarının yer aldığı, daha az hasar verebilecek alanlardan
alınmasına dikkat edilmelidir. Boya katmanlarının stratigrafisini incelemek için
alınan numune epoksi reçine içine yerleştirilir ve inceltilir. Kesitin ışık mikroskobu
ve UV floresans mikroskopisi ile incelenmesi, boya katmanlarının yapısı, çeşitli
pigmentlerin, vernik tabakasının ve organik bağlayıcıların tane büyüklüğü ve tane
boyutu dağılımı hakkında yeterli bilgi sağlamaktadır.
Tekli pigmentlerin tanımlanması için, enerji dağılımlı X-ışını mikroanalizi (EDX) ile
birlikte taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmaktadır. Elemental dağılım
(X-ışını haritalaması), pigmentlerde bulunan en önemli elementleri ve boya
katmanlarındaki dağılımlarını vermektedir (Resim 3.27). SEM analizi 1970’lerin
sonlarından

beri

otomatik

pik

tanımlama

yazılımı

bilgisayar

tarafından

yönlendirilmektedir, SEM-EDX veya SEM-EDS (SEM ile enerji dağılımlı X-ışını
analizi veya spektroskopi ile SEM) tekniği boya üzerine hala uygulanmaktadır.

Resim 3.27. Ultramarin mavi üzerinde yapılan enine kesit analizi (Van Loon, 2008, s. 19)
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X-ışını kırınımının (XRD), inorganik malzeme ve pigmentlerin bazıları farklı kristal
yapılarda oluşabileceğinden, pigmentlerin net bir şekilde tanımlanması için önemli
bir araç olduğu kanıtlanmıştır. XX. yüzyılın ortalarından bu yana, binlerce boya
örneğinin bilgisini içeren veri tabanları kullanılmıştır. Dolayısıyla analiz edilen
numunede geleneksel inorganik pigmentlerin bileşenleri mevcut olduğundan
tanımlanabilmektedir (Schreiner vd., 2004, s. 1-18; Townsend ve Boon, 2012, s.
347).
X-ışını floresans analizi (XRF), periyodik sistemin ilk iki element (Hidrojen,
Helyum) haricindeki tüm elementler için geçerli olduğundan, malzeme analizi için
yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu analiz, seçilen herhangi bir bölgede (yaklaşık 3
mm boyutunda) bulunan ağır elementleri tanımlama kabiliyetini kolaylaştıran,
boyaya işaret eden el tipi bir XRF cihazı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. XRF
cihazı, magnezyumdan daha düşük atom ağırlığına sahip elementleri tespit
edemediğinden,

bu

cihazla

organik

pigmentlerin

lokalize

edilmesi kolay

olmamaktadır. Ayrıca, cihaz bir bölgede bulunan birkaç katmanı analiz ettiğinden,
yalnızca belirli bir katmandan kaynaklanan elementler tanımlanamamaktadır
(Johansson, 2014, s. 93; Schreiner, 2004, s. 1-18).
Raman spektroskopisi, kızıl ötesi aralığında emilim ve yeniden ışınımdan ziyade
kızılötesi ve görünür aralıktaki elastik olmayan saçılmaya dayanan, ancak
tamamlayıcı bir tekniktir. Spektral yorumlama, bilinen referans aralıklarıyla
materyallerin karşılaştırılmasına bağlıdır. İlgili pigmente odaklanmak için optik
mikroskop kullanıldığından, bu nokta alanı bir pigment parçacığına tekabül eden 2-5
μm'lik bir derinliğe sahiptir. Maddenin molekül, iyon ve kafes yapıları için
titreşimsel bilgi sağlamanın temel tekniği 1928 yılında tespit edilmiştir. Teknik, çok
çeşitli kimyasal problemlere ve mikro örnekleme yapısını analiz etmeye uygun
olanlar için uygulanmaya başlanmıştır (Clark, 2005, s. 162-185; Townsend ve Boon,
2012, s. 348-349).
Kromatografik yöntemler, balmumu esterlerin içindeki balmumu veya verniklerdeki
terpenoidler gibi tek moleküllerden doğal ve sentetik polimerlere kadar değişen
boyalarda organik bileşenlerin analizinde kullanılır. Analiz yapılmadan önce, bazıları
su veya çözücülerle ekstrakte edilebilirken, diğerleri asit veya bazda kaynama
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gerektirir veya kurucu maddeleri serbest bırakmak için bir ısıl ayrışma işlemine tabi
tutulması gerekmektedir.
Fiziksel olarak kuruyan boyalar sıklıkla bağlayıcı bir ortam oluşturacak şekilde
dolaşan veya kaynayan ön polimerleri içerir. Kimyasal olarak kuruyan boyalar, bir
bağlama ortamı gibi yapışkan bir madde oluşturmak için kimyasal olarak reaktif
bileşenler oksidatif olarak çapraz bağlanmayı gerektirir. Fiziksel olarak kuruyan
boyalara örnek olarak şunlar verilebilir: protein öncesi polimer olarak yumurta
tempera boyaları ve su buharlaştırıldığında eriyen akrilat emülsiyonları gibi sentetik
boyalar. Yağlı boya, kimyasal olarak kurutma ortamının klasik örnekleridir.
Yaşlanma genel olarak, zamanla oksidasyon derecesinin yanı sıra hidroliz ve
eliminasyon reaksiyonları nedeniyle boyaların organik bileşimini daha da karmaşık
hale getirmektedir (Townsend ve Boon, 2012, s. 349-350).
FTIR görüntüleme; görünür kırmızıdan mikrodalga spektral bölgeye (14,000-20 cm1

) kadar olan IR spektrum bölgesi, pratik araçsal nedenlerle yakın kızılötesi (14.000-

4000 cm-1), orta kızılötesi (4000-500 cm-1) ve uzak kızılötesi (500-20 cm-1) bölgelere
ayrılmaktadır. Orta kızılötesi bölge çoğunlukla organik materyalleri tanımlamak için
analitik amaçlarla kullanılırken, uzak kızılötesi bölgesi ise belirli minerallerin tespiti
için uygulanmaktadır. 1970 yılına kadar IR enstrümantasyonu nispeten zayıf
hassasiyete sahip prizmaları veya ızgaralı monokromatörleri için kullanılmıştır. Çok
küçük numunelerin analizi için veya mikroskoplar için uygun değildir.
Interferometrenin (girişimölçer) IR spektroskopisine girişi ve interferogramları
spektrumlara dönüştürmek için uygun hızlı algoritmaların geliştirilmesi, Fourier
dönüşümü IR (FTIR) alanını açmıştır. Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler,
yüksek çözünürlükte ve yüksek hassasiyette hızlı veri toplama yeteneğine sahip olan
ve bir mikroskop ile birleştirilebilen FTIR spektrometrelerinin geliştirilmesini
mümkün kılmıştır. Koruma laboratuvarları, 1990'ların başında tanımlama ve küçük
parçacık analiz için bu araçları satın almaya ve kullanmaya başlamıştır. FTIR
görüntüleme, numunenin spesifik bir yansıma yapmasını gerektirmektedir; bu,
dikkatli bir yüzey hazırlığı dışında boya tabakaları için zor olabilmektedir
(Townsend ve Boon, 2012, s. 352-353).
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4.

YAĞLI

BOYA

TUVAL

RESMİ

RESTORASYONUNUN

TARİHSEL GELİŞİMİ
Sanatsal ve tarihsel değeri olduğu kabul edilen her nesne (veya kompozit nesneler),
kültürel bir öğe ve geçmişin mirası olarak kabul edilip korunmaktadır. Günümüzde
bilimsel veriler ve etikler çerçevesinde titizlikle yapılan belgeleme ve koruma
işlemleri, geçmişte uygulanan müdahalelerden farklıdır.
Sanat yapıtlarının korunması ve onarımı için “bilimsel” yaklaşım, nispeten yeni bir
olgudur. Bir sanat eserinin basit bakımı kendi içinde bir koruma faaliyetini
oluşturmaktadır. Tarihi binaların ve sanat eserlerinin düzenli bakımı ise eskiden beri
var olagelen bir olgudur (Marijnissen, 1996, s. 277). Tarihi korumanın kökenleri ise,
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru olgunlaşan modern tarih bilinciyle ilişkilidir. Bazı
kültürlerde konservasyon veya restorasyon için eş değer olan koruma kavramı bu
açıdan geçmişi kültürel varlıklarla yaşatmanın modern yolunu ifade etmek olarak
düşünülebilir (Philippot, 1996, s. 268).
Geçmiş dönemlere ilişkin sanat eserlerinin restorasyon tarihi ile ilgili yeterli bilgiler
veren kaynaklar bulunmamaktadır. Mevcut literatür, restorasyon kavramlarını ve
kullanılan eski teknikleri başka konularla birlikte ele almaktadır. Konuyla ilgili
bilgiler, belirli bir uygulama üzerinden, sıklıkla resimlerin temizlenmesine ilişkin
tartışmalardan doğan

bir

polemiğin parçası

olarak

yayınlanan raporlarda

bulunmaktadır. Arşivlerde konuya ilişkin tatmin edici bilginin bulunmaması, bu
alanda araştırma yapılmasına yönelik teşvik edici unsur olmamıştır. Geçmişte
onarılan bir eser üzerinde yapılan tedaviler hakkında detaylı bir rapor yazmak gerekli
görülmemiş,

restoratörler

müdahalelerin

kaydedilmesine

dair

bir

eğilim

göstermemişlerdir. Sanat eseri restoratörleri için el kitapları en erken XVIII. yüzyıla
uzanır ve genellikle daha genel konulara ait bir yayın içinde bölüm veya ekler
şeklindedir (Marijnissen, 1996, s. 275-277).
Özellikle resim restorasyonu üzerine çok sayıda kitaptan ilki olan Christian Köster'in
“Über Restaurierung Alter Ölgemalde”, 1827'de yayınlanmıştır (Partridge, 2006, s.
19). Sanat eserlerinin restorasyon tarihi için birincil kaynaklardan biri "Manuale
Ragionato per la Parte Meccanica dell'Arte del Ristauratore dei Dipinti" Secco

37

Suardo tarafından 1866’da yazılmış (1873’te tekrar basılmış), 1894’te yeniden
yayınlanmıştır.
XVII. yüzyılda bazı el yazmalarında resimlerin temizlenmesine ilişkin bilgi
verilmektedir.

Bu bilgilerde saf suda bir potas çözeltisinin nazikçe sünger ile

uygulanması ve hızlı bir şekilde temiz su ile yıkanması, durulamanın ikinci kez
yapılması ve bunu takiben bir keten bezle kurutulması, temizlik sonrası resmin
yumurta beyazı ile verniklenmesi önerilmektedir (Marijnissen, 1996, s. 275-280).
Yırtık ya da eskimiş bir tuvali kanvas üzerine yeniden canlandırmak için orijinal
kanvasın arkasına yeni bir kumaşın uygulandığı öteden beri bilinmektedir. Yırtık
alanı bir parça bez veya kağıtla lokal olarak yapıştırma işleminin, yırtık ve eksik
alanlar arttıkça sadece yırtık alanların değil, kenarları da kırılgan hale gelen tuvali
güçlendireceği düşünülmüş olmalıdır. Suda çözünür yapıştırıcı veya tutkal
kullanarak ikinci bir kumaşla tuvali “astarlama tekniği”nin XVII. yüzyılın sonlarında
uygulandığı kabul edilmektedir (Marijnissen, 1996, s. 275-280).
Patina kelimesi ilk olarak 1681’de Filippo Baldinucci tarafından basılmış bir metinde
görülmüştür. Ressamlar tarafından resimlerde zamanın etkisi olarak görülen ve bazen
karanlık tonlamaları belirtmek için kullanılan bir terim olarak bahsedilmektedir.
Sıcak su ve küllerle ya da nitrik aside batırılmış süngerler ile temizlik, zamanın
etkisiyle kurtarılan yüzeyi patinayı neredeyse tamamen yok etmiştir (Melucco
Vaccaro, 1996b, s. 367-369).
Orta Çağ ve Rönesans'ta el yazmaları ve risalelerden elde edilen resim
restorasyonuyla ilgili birkaç tarif önerisi bulunmaktadır. XVII. ve özellikle XVIII.
yüzyılda İtalya ve Fransa’da uzmanlaşmış atölyeler görülmektedir. XIX. yüzyılda,
Batı Avrupa'nın müzelerinin çoğunda restorasyon, resimlerin bakımı ile ilgili tarifler
ve tavsiyelerin olduğu bilgiler yayınlanmıştır. XVIII. yüzyılın sonuna kadar, arşiv
belgeleri ve bu alandaki edebi kaynaklar nispeten nadirdi; Fransa'dan dönen yüzlerce
resmin aynı anda acil bakıma ihtiyacı olduğu 1815 yılına kadar bu restorasyonun
birdenbire kalktığı görülmüştür. O dönem hazırlanan raporlarda operasyonel
ayrıntılar açıklanmamaktadır, kullanılan çözücüler atölye sırlanın bir parçası olduğu
için neredeyse hiç söz edilmemektedir. Raporlardaki ilgi çoğunlukla estetik
restorasyonda en iyi prensiplere göre temizlenen boya tabakasındadır; ayrıca ahşap
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desteklerle ilgili bilgi birikimleri ve yeni bir desteğe geçirilmesini önermek gibi
konulardan bahsedilmektedir (Coremans, 1996, s. 432).
XIX. yüzyıl gizli formüllerin olduğu deneysel bir dönem olmakla birlikte,
restorasyon konusunda romantik akımı temsil eden bir dönemdir. Müzelerin eserlerin
korunmasındaki sorumluluk bilincini üstlenmesiyle birlikte birtakım gelişmeler
yaşanmış, amatör meslek sahipleri ile mesleki bilim adamları yer değiştirmeye
başlamıştır. XIX. yüzyılın sonlarına doğru ise Batı ülkelerindeki birçok atölyede
uzman restoratörler tekniklerini çeşitlendirerek çalışmışlardır (Coremans, 1996, s.
433). Sadece minimal örneklerde eski kimyasal yöntemlerle testler yapılmıştır. 1870
yılında von Pettenkofer tarafından mikroskop kullanımı tanıtılmış, 1905 yılında
Ostwald mikrokimyanın kaynaklarını kullanmıştır. 1914 yılına kadar resim
radyografisinin

yararları

sergilenmiş,

ultraviyole

ve

flüoresans

kaynakları

açıklanmıştır. Fakat o dönem X ve mor ötesi ışınlarının uygulanması için, I. Dünya
Savaşı’nın bitmesinin beklenmesi gerekmiş; aynı zamanda 1924-32 yılları arasında
kızılötesi fotoğrafçılığı Bayle tarafından, resimlerin incelenmesinde spektrografi
tekniği Mache tarafından geliştirilmiştir (Coremans, 1996, s. 433-434).
XVIII. yüzyılın sonunda restorasyonla ilgili büyük kamusal tartışmalar başlamıştır.
1796'da Louvre, kamuoyunu resimlerin görünümünün aslında tedavi ile geliştiğine
ikna etmek için yarı temizlenmiş resimlerden oluşan bir sergi düzenlemiştir.
Restorasyon tartışmaları Avrupa'da yeni olmasa da kamusal alanda yeni bir olgu
olarak ulusal müzelerin oluşumunun doğrudan bir sonucuydu (Partridge, 2006, s.
19).
1850 ve 1853 yıllarında Londra’daki Ulusal Galeri’deki resimlerin sergilenme
koşullarını ve kullanılan temizlik yöntemlerini doğrulamak için Soruşturma
Komisyonlarının raporlarıyla ilgili bir açıklama yayınlanmıştır. Ulusal Galeri, 1844
yılında nemlendirici ile donatılmış mikroklima sisteminin kurulduğu ilk müze
olmuştur (Melucco Vaccaro, 1996c, s. 425).
1888 yılında oluşturulan Berlin Staatliche Müzesi ve 1919 yılından beri işlev gören
Londra Müzesi hariç müze laboratuvarları, I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya
çıkmaya başlamıştır. Uluslararası Müzeler Dairesi’nin inisiyatifiyle çeşitli ülkelerden
bir grup uzman 1930’da Roma şehrinde yapılan toplantıda resimlerin korunması
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üzerine bir yazı yayınlayarak, sorunu uluslararası düzeyde ortaya koymuştur. II.
Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle UNESCO, Uluslararası Müzeler Konseyi
(ICOM), Resim Onarımları ve Müze Laboratuvarları için Uluslararası Komiteler,
Uluslararası Koruma Enstitüsü (IIC) (Londra) aracılığı ile temaslar artmış, Roma’da
Uluslararası Kültür Varlıklarının Korunması ve Çalışma Merkezi (ICCROM)
kurulmuş, İngiltere (Weaver Komitesi), Belçika (Van Eyck, Bosh, Rubens), Fransa
(Leonardo da Vinci), İtalya (Giotto) tarafından özel sorunlar etrafında düzenlenen
uluslararası toplantılar gerçekleştirilmiştir (Coremans, 1996, s. 434).
Uluslararası örgütler ve bunların sayesinde kazanılan deneyimlerle resim
restorasyonu alanında teknik ve estetik açılardan ilerlemeler kaydedilmiştir. Resim
üzerinde bulunan kayıp alanların doldurulmasıyla ilgili teknikler geliştirilmiştir.
Melucco Vaccaro (1996a, s. 328), konuya ilişkin yöntemi şu şekilde açıklamaktadır:
“Bir boşluğu doldurmak, imgenin birliğini yeniden kurmak ve resmin kendisine
müdahale etmek demektir. Bu nedenle, insan gözünün görsel süreçlerini ve
mekanizmalarını göz önüne alarak bu yapılmalıdır. Boşluk, yalnızca bulunduğu alanı
değil, görme alanının tamamını bozmakta ve desene bir kesinti getirmektedir.
Görüntü arka plana kayarken, boşluk kendisini agresif bir şekilde ön plana
yerleştirerek algının tersine çevrilmesine neden olmaktadır. Boşluk, doğru şekilde
doldurulduktan sonra, boşluğun arka plana dönüşümü gerçekleştirilmelidir.” Bu
tratteggio2 veya rigatino3 (Resim 4.1) olarak bilinen rötuş yöntemiyle yapılmaktadır,
bu yöntemler geçmişte Avrupa’daki restorasyon okullarında sıklıkla kullanıldıysa da
günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir.

2

Tratteggio: Rötuşlanacak alanın kısa düşey çizgiler kullanılarak, şekil ve renk olarak tamamlandığı
(Weyer vd., 2015, s. 333), 1945-50 yılları arasında Cesare Brandi’nin restorasyon kuramından ilham
alınarak Istituto Centrale del Restauro’da geliştirilen rötuş tekniğidir (Baroni, 1992, s. 145; Mora,
Mora ve Philippot, 1996, s. 351; Nicolaus, 1999, s. 291).
3

Rigatino: Tratteggio ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Hasarlı bölgeyle bütünleşene kadar dikey
çizgiler saf renklerle birlikte uygulanır. Orijinal alan ile aynı renk ve yoğunlukta, renkler ışıktan
karanlığa, soğuktan sıcağa doğru geçerek uygulanmaktadır (Nicolaus, 1999: s. 291).
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Resim 4.1. Tratteggio (rigatino) (Weger, vd., 2015, s. 332)
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5. ANKARA DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ VE
KOLEKSİYONU HAKKINDA
5.1. Müzenin Tarihçesi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi (Resim 5.1), 21 Mart 1927- 23 Mayıs 1930
tarihleri arasında Ulus semtindeki Namazgâh Tepesi'nde 12065 m2’lik bir alan
üzerinde mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından Türk Ocakları Genel Merkezi
binası olarak inşa edilmiştir (Başkan, 1989, s. 17-18).

Resim 5.1. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi (Çağlar Eryurt, 2017)

Özellikle 1923-1930 yılları arasında başkent ilk yoğun yapılaşma dönemini
yaşamıştır. Çoğu açılan yarışmalarla; kamu hizmet yapıları ve büyük programlı
konut yapımları gerçekleştirilmiştir. Kamu yapılarında özellikle Vedat Tek, Mimar
Kemalettin ve Arif Hikmet Koyunoğlu gibi yerli, Guillio Mongeri gibi yabancı
mimarların uygulamaları kentin biçimlenişinde önemli rol oynamıştır (Başkan, 1989,
s. 9). Bu ilk devir Cumhuriyet yapıları, genellikle geniş açıklıklı merdivenlerle
çıkılan girişleri, sütunlu, sivri kemerli anıtsal cepheler gibi geleneksel Türk
mimarlığının yapı ve süsleme elemanlarının bol kullanıldığı neo-klasik ürünlerdir.
Özellikle bir “cephe mimarlığı” şeklinde görülen bu üslup, Türk mimarlık tarihinde
I. Ulusal Mimarlık Dönemi adı ile anılmaktadır (Başkan, 1989, s. 11).
Bina, Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından 1925-1927 yılları arasında inşa edilen ve
aralarında üslup benzerliği bulunan Etnografya Müzesi’nin kuzeydoğusunda yer
almaktadır. Gerek planı gerekse ön cephesiyle ana girişten geçen ve kuzeybatı42

güneydoğu doğrultusunda uzanan bir eksene göre simetriktir (Kuruyazıcı, 2008, s.
39).
24 Mart 1931 yılında Türk Ocaklarının Cumhuriyet Halk Fıkrası ile birleştirilme
kararı sonrası ocakların Halkevlerine aktarılmasıyla Ankara Halkevi olarak hizmet
vermeye başlamıştır. 1950 seçimlerinden sonra hükümet tarafından Halkevlerinin
kapatılmasıyla yapı, Hazine'ye devredilmiş, kullanım yetkisi tekrar Türk Ocaklarına
verilmiştir (Alpagut, 2012, s. 26). Bina, 1952-1975 yılları arasında Türk Ocakları,
Devlet Tiyatroları, Ankara Belediyesi, Köy İşleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı
vd. kurumlarca farklı işlevlerle çeşitli etkinlikler için kullanılmıştır (Köksal, 2012, s.
76). 1972 yılında Ankara Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli kurslar için kullanılan
yapı üzerinde özgün planının dışında değişiklikler yapılmıştır. Son olarak Devlet
Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılmak üzere Bakanlar Kurulu'nun 25.10.1975
tarihindeki kararı ile Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir (Başkan, 1989, s. 20).
1200 eserlik koleksiyondan teşhir için seçilen 250 yapıtı Turan Erol, Devrim Erbil,
Mustafa Pilevneli gibi dönemin önemli sanatçılarından oluşan danışmanlar
tarafından belirlemiş, teşhirin düzenlenmesi için Avrupa'daki bazı müzelerde
incelemelerde bulunan Abdurrahman Hancı'da çalışmalarda bulunmuş, ayrıca
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi teşhiri örnek alınmıştır (Köksal, 2012, s. 87-88).
Koleksiyon, kamu kuruluşlarından toplanan çok sayıdaki resim içinden seçilerek
oluşturulmuştur (Başkan, 1989, s. 25). Müze, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk
tarafından 2 Nisan 1980 tarihinde hizmete açılmıştır.
Geçen süre zarfında çeşitli nedenlere bağlı olarak aralıklarla kapalı tutulan müze,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla 2007'de bakım ve onarıma
alınmış, 2011 yılından itibaren tekrar ziyarete açılmıştır (Köksal, 2012, s. 71).
5.2. Koleksiyonun Sergileme ve Depolama Koşulları
Müzedeki pek çok eser satın alma ve hibe yoluyla müzeye kazandırılmıştır. Ayrıca
Devlet Resim ve Heykel Sergileri'nde ödül alan eserler müzenin koleksiyonuna katkı
sağlamıştır. Sergilenenlerin dışında kalan eserler bodrum katında yer alan depolarda
bulunmakta (Şekil 5.1), zaman zaman bu eserler sergilenenlerle yer değiştirmektedir.
Müzenin sergileme alanları giriş salonu ve üst katın tamamını kapsamaktadır (Şekil

43

5.2-3). Sadece Türk Salonu olarak adlandırılan alanda sergileme yapılmamaktadır
(Başkan, 1989, s. 25).

Şekil 5.1. Depolama alanlarının bulunduğu bodrum kat (Ankara Devlet Resim ve Heykel
Müzesi Arşivi)

Şekil 5.2. Sergileme alanlarının bulunduğu zemin kat (Ankara Devlet Resim ve Heykel
Müzesi Arşivi)
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Şekil 5.3. Sergileme alanlarının bulunduğu 1. kat (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Arşivi)

Müze; bugün için koleksiyonunda barındırdığı Cumhuriyet öncesi ve sonrası
dönemlere ait 4500 civarında eser ile Türkiye sanatının yaklaşık 100 yıla yayılan
tarihsel süreçlerine tanıklık etme olanağı sunmaktadır. Sergileme salonlarına (Resim
5.2-3-4), Osman Hamdi Bey, Refik Epikman, İbrahim Çallı, Arif Hikmet
Koyunoğlu, Arif Kaptan, Eşref Üren, Malik Aksel, Fikret Mualla, Cemal Tollu,
Neşet Günal ve Nuri İyem isimleri verilmiştir (Yasa-Yaman, 2012, s. 91). Bu isimler
dönemin Türk resim sanatına damga vurmuş sanatçılar arasından seçilmiştir.

Resim 5.2. İbrahim Çallı sergi salonu (Çağlar Eryurt, 2017)
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Resim 5.3. Malik Aksel sergi salonu (Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 5.4. Arif Kaptan sergi salonu (Çağlar Eryurt, 2017)

80'li yıllarda Türk resim sanatının kronolojik zaman dilimi (Başkan, 1989, s. 26) göz
önünde bulundurularak sergileme alanları oluşturulmuş olsa da yeni teşhirde
kronoloji, kavram ve konu göz önünde bulundurulmamıştır. Müze teşhiri, tarihsel
süreçte akım ve yaklaşımlar gözetilerek oluşturulmuştur (Yasa-Yaman, 2012, s. 91).
Müzede ışık kaynakları olarak yüksek renksel geriverime sahip (CRI 90) ışık
kaynakları, yayınık ışık dağılımı veren ve düşük UGR (Birleşik Göz Kamaşması
Değeri) değerine sahip gün ışığına yakın LED armatürleri kullanılmıştır (Resim 5.5).
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Resim 5.5. Sergi salonunda kullanılan aydınlatma kaynakları (Çağlar Eryurt, 2017)

Müze içindeki iklimlendirme mevsimsel döngüler fark etmeksizin klima ile 18-20 OC
sıcaklık arasında tutularak yapılmaktadır. Isı/nem denetimi için, dataloggerlar (Nemsıcaklık kayıt cihazları) kullanılmakta, verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi rutin
aralıklarla Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’ndan
görevlendirilen restoratörler tarafından yapılmaktadır.
Bodrum katında bulunan depoların alarma dayalı güvenlik sistemi bulunmaktadır.
Ayrıca tüm bina kapalı devre kamera sistemiyle, ultrasonik ve yangın alarm sistemi
ile

korunmaktadır.

Depolama

alanlarında

herhangi

bir

ısı/nem

denetimi

yapılmamaktadır.
Müzenin yıllık sayımlarında onarıma ihtiyacı bulunan eserlerin tespiti yapılmaktadır.
Acil müdahaleye ihtiyacı olduğu gözlenen eserler, Müze Kurulu tarafından alınan
kararlar doğrultusunda Bölge Laboratuvarı’ndan görevlendirilen uzman restoratörler
tarafından onarılmaktadır. Hem sergideki hem de depodaki eserlerin genel bakımı,
çerçeve tozlarının alınması ihtiyaç duyuldukça müze kadrosunda bulunan
restoratörler tarafından yapılmaktadır.
Müze yönetiminin verdiği bilgiye göre, müzenin depolama, sergileme ve laboratuvar
konusundaki geleceğe yönelik planları şu şekildedir:
Sergileme alanlarının uluslararası müze standartları ve çağdaş müzecilik kurallarına
uygun dizayn edilmesi, elektronik rehberlik (audio guide) sistemlerinin kullanılması,
bilgilendirme levhalarının iyileştirilmesi, aydınlatmanın esere yönelik olması ve
müzenin interaktif olarak kullanılmasına yönelik planlar kurgulanmaktadır.
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Müzenin Fahri Korutürk ve Sedat Simavi sergi salonlarının laboratuvar olması
yönünde tadilat çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılı sonuna kadar bitmesi
planlanan

laboratuvarın

Ankara

Restorasyon

ve

Konservasyon

Bölge

Laboratuvarı’na bağlı olarak kâğıt, yağlı boya tuval resmi ve tekstil onarımı üzerine
çalışmalar yapacağı öngörülmektedir.
Depolama alanlarının bodrum kattan zemin kata taşınması yönünde planlama
yapıldığı, görülebilir, gezilebilir, sağlıklaştırılmış akıllı depolama sistemlerinin
kullanılacağı bir proje üzerinde çalışıldığı belirtilmektedir. Fakat binanın tescilli
olması, eserlerin ideal koşullarda muhafaza edilerek sergilenmesini zorlaştırmakta,
ideal koşulların oluşturulması için binada yapılan/yapılacak olan onarımlar sırasında
engel oluşturmaktadır.
5.3. Koleksiyondaki Yağlı Boya Tuval Resimlerinde Gerçekleştirilen Önceki
Koruma ve Onarım Uygulamaları
Müzenin geçmişten bugüne düzenli işleyen teknik donanıma sahip atölyesi ve
kadrosunda eğitimli alan uzmanı (konservatör/restoratör) bulunmadığı için
koleksiyonundaki eserlerin bakımı ve onarımına yönelik periyodik, sistematik
uygulamaların yapılamadığı, yapılan uygulamalara ilişkin de detaylı bilgiler içeren
belge/kayıt düzeneğinin oluşturulamadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, müze
arşivinden ve yetkililerden müzede açıldığı günden bugüne çeşitli niteliklerde
koruma ve onarım uygulamalarının gerçekleştirildiğine dair kısıtlı da olsa bilgilere
ulaşılabilmektedir. Bu bilgileri kısaca aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
Müze arşivinin restorasyon dosyasındaki konuya ilişkin en eski yazı, 1984 yılında
Cumhurbaşkanlığı’nın müzeye yazdığı, bünyesinde bulunan bazı eserlerin restore
edilmesi talebi hakkındadır. Başka müzelerden de eserlerin restore edilmesi ve
korunması

konularında

taleplerde

bulunulduğu,

restoratörlerce

sözkonusu

müzelerdeki eserlerin incelendiği, gerekli görülenlerin restore edildiği, ışıklandırma,
sergileme vb. konularda tavsiyelerde bulunulduğu kayıtlarda görülmektedir.
1986’da restore edilmek üzere atölyeye çıkarılan bir eser için ilk kez restorasyon
bilgi formu doldurulmuştur. Aynı yıl Başbakanlık’a ait bazı eserlerin de restorasyonu
yapılmıştır. Bakanlığın bünyesinde açılan bazı sergilerdeki eserlerde meydana gelen
hasarların onarımı da müzedeki restoratörler tarafından yapılmıştır.
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1988 yılında Edirne Belediyesi’nin yağlı boya tuval resimlerinin onarımı için talepte
bulunduğu bilgisi bulunmaktadır. 1989 yılında ise Dışişleri Bakanlığı’na ait yağlı
boya resim restorasyonuyla ilgili bir proje oluşturulmuştur. Bu dönemde bazı özel
şirketlerden ve koleksiyonerlerden gelen talepler üzerine resimler restore edilmiştir.
Bu dönem sonrası 1992 yılına ait Amasra Belediyesi’nin restorasyon talebine kadar
herhangi bir uygulama yapılmadığı görülmektedir.
1992 ve 1993 yıllarında bazı kurum ve kuruluşlar kendi eserlerinin niteliği ve
değerinin analiz edilmesini istemiş; bu eserler müzenin restoratörleri tarafından
incelenmiştir.
1995-1996 yıllarında belgeleme formlarında aktif onarım çalışmaları yapıldığı
görülmekte; 1997 yılında herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
2002-2008 yılları arasında bir takım onarım çalışmaları yapılmıştır. Müze dışından
birçok farklı kurum ve kuruluşlardan (Dışişleri Bakanlığı, Deniz ve Kara Kuvvetleri
Komutanlıkları, Bankalar vb.) da yağlı boya resimler onarılmak üzere müzenin
atölyesine getirilmiştir. Bazı eserlerin değerleriyle ilgili niteliksel incelemeler ve
fiyat değerlendirmeleri yapılmıştır.
2011 yıllında müze kadrosuna yeni atanan restoratörler tarafından atölyenin
çalışılabilecek uygun koşullara sahip olabilmesi için tadilatı istenmiştir. 2012 ve
2013 yılında yine müzede çalışan restoratörler tarafından sergilenen eserlerin
korunma durumlarının tespiti için alan uzmanı bir restoratör talep edilmiştir.
2014 yılında Bölge Laboratuvarı’ndan gelen uzman restoratör gözetiminde müzedeki
restoratörler ile kâğıt eserlerin onarımı yapılmıştır. Yağlı boya resimler üzerinde
rutin temizlik ve pasif koruma işlemleri yapılmıştır. 2016 yılında bu tez çalışması
kapsamında aktif koruma işlemleri, müze kadrosunda bulunan restoratörlerle birlikte
yapılmaya başlanmıştır.

49

6.

KOLEKSİYONDA

BULUNAN

SEÇİLMİŞ

TUVAL

RESİMLERİ VE KORUNMA DURUMLARI
6.1. Hasat (Mehmet Yücetürk)
6.1.1. Mehmet Yücetürk Hakkında
Bolu doğumlu Mehmet Yücetürk (1912-1992) (Resim 6.1), 1935 yılında Güzel
Sanatlar Akademisi'ne girmiş; burada Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı, Zeki
Kocamemi ve Léopold Lévy atölyelerinde öğrenim görmüştür (İslimyeli, 1977, s.
104-105). 1941 yılında Akademi'nin Resim bölümüne girmiş, aynı yıl Galatasaray
Lisesi'nde, 1949 yılından sonra ise Bolu'daki çeşitli okullarda resim öğretmeni olarak
çalışmaya başlamıştır. 1967-1977 yılları arasında Kültür Bakanlığı Bolu Devlet
Güzel Sanatlar Galerisi'nde yönetici olarak çalışmıştır (Yücetürk, 2014).

Resim 6.1. Mehmet Yücetürk (URL-1)

Toplumcu gerçekçilik toplumsal yaşamdan sahneleri ve olayları doğal bir yaklaşımla
işleyen anlatım türüdür. Türkiye'de 1940'lı yıllarda etkinlik gösteren "Yeniler Grubu"
sanatçıları bu tür resimler yapmıştır. Toplumcu gerçekçi ekolde yer alan bazı
sanatçılar arasında Yücetürk'te bulunmaktadır (Yener ve Nacar, 2015, s. 110).
İzlenimci ve figüratif peyzajları, büyük ebatlı ve çok figürlü kompozisyonlarının
yanı sıra portreleriyle de dikkat çekmektedir. Yücetürk, genellikle resimlerinin
eskizini

hazırlayarak

çalışmaya

başlamıştır.

Resimlerinde

yöresel konuları

işlemesiyle tanınmış, Anadolu insanı ve yaşamını renkli ve gerçekçi bir üslupla
anlatmıştır (Başkan, 1989, s. 50).
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6.1.2. Eser Hakkında
Sanatçının Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi deposunda bulunan “Hasat"
isimli eseri 81x116,1 cm boyutlarında olup yağlı boya tekniğinde yapılmıştır (Resim
6.2). Vernik üzerine gri boyalı ahşap çerçevelidir. Eserde buğday tarlasında çalışan
köylü kadınları görülür. Beyaz başörtülü kadınlar yöresel kıyafetler içindedirler.
Kimisi sarı buğdaylar arasında oturmuş, kimisi öne doğru eğilmiş, kimisi ise elindeki
orakla durmaktadır. Gökyüzü kahverengi tonlarda resmedilmiştir. Sanatçının imzası
ve eserin yapım tarihi, restorasyon sonrası görünebilir olup sol alt köşededir. Eserin
müzeye geliş şekli belirtilmemekle birlikte, şase üzerinde “Milli Kütüphane”, bilgi
fişi üzerinde “Milli Kütüphane Sayım No: 93” yazmaktadır. Eserin yapım tarihi
1951’dir.

Resim 6.2. Mehmet Yücetürk “Hasat” (Çağlar Eryurt, 2017)

6.1.3. Eserin Korunma Durumu
Şasede genel olarak yoğun bir kir tabakası görülmektedir (Resim 6.3). Sağ ve sol
yanlarında yaklaşık 15 cm uzunluğunda, 0,5 cm genişliğinde çerçeve ile şase
arasında çıtalar konularak şase genişletilmiştir (Resim 6.4). Kanvas yapı itibariyle
gevşek dokuludur (Resim 6.5).
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Resim 6.3. Şasenin arkadan görünüşü
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.4. Şaseye eklenen çıtalar
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.5. Kanvas dokusu (Çağlar Eryurt, 2017)

Boya ve astar tabakası ince olarak uygulandığı için kanvasın yapısı ön yüzeyden net
bir şekilde görülebilmektedir (Resim 6.6). Kanvasın sağ üst ve sol orta bölümünde 23 cm’lik yırtıklar bulunmaktadır (Resim 6.7-8). Kanvasın arka yüzeyinde yoğun kir
tabakası mevcuttur. Ayrıca kanvasın şaseye gerildiği alanlarda deformasyon
görülmektedir.

Resim 6.6. Kanvas dokusunun boya tabakası üzerinden görünmesi (Çağlar Eryurt, 2017)
52

Resim 6.7. Kanvas tabakasındaki yırtıklar
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.8. Kanvas tabakasındaki yırtıklar
(Çağlar Eryurt, 2017)

Astar tabakasının kanvas şaseye gerildikten sonra uygulandığı tespit edilmiştir.
Kanvas üzerine uygulanan astar tabakası, kanvasın geçirgenliğiyle şaseye ulaşıp
kanvas kenarlarının şaseye yapışmasına sebep olmuştur (Resim 6.9-10). Boya
tabakasının tüm yüzeye aynı derecede dağıldığı tespit edilmiştir. Arkadan aydınlatma
ile yapılan incelemelerde boya tabakasının bazı alanlarında ince çatlaklar bulunduğu
görülmüştür (Resim 6.11). Ayrıca yırtık olan alanların astar ve boya tabakasında
kayıplar bulunmaktadır.

Resim 6.9. Şasede astar kalıntıları (Çağlar Eryurt, 2017) Resim 6.10. Kanvasta astar kalıntıları
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.11. Arkadan aydınlatma ile tespit edilen ince çatlaklar (Çağlar Eryurt, 2017)
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Morötesi ışık ile incelemeler özellikle vernik tabakası ile ilgili bilgi sunmaktadır. Bu
incelemede vernik tabakasının tüm yüzeye homojen bir şekilde dağılmadığı
gözlemlenmiştir (Resim 6.12).

Resim 6.12. Morötesi ışıkla incelenen vernik tabakası (Çağlar Eryurt, 2017)

Çerçeve ahşabının üzerinin beyaz ile renklendirildiği, sol alt bölümde boya kaybı ve
aşınma olduğu görülmüştür (Resim 6.13).

Resim 6.13. Çerçevede görülen aşınma ve boya kaybı (Çağlar Eryurt, 2017)
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6.2. Meyveler (Feyhaman Duran)
6.2.1. Feyhaman Duran Hakkında
Feyhaman Duran (17 Eylül 1886-1970) (Resim 6.14), İbrahim Müslühiddin
Feyhaman adıyla İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelmiştir (Giray, 2010, s. 54). 1895
yılında günümüzde Galatasaray Lisesi olan Mekteb-i Sultani'ye (İrepoğlu, 2000, s.
57) kaydolmuştur.

Resim 6.14. Feyhaman Duran (URL-2)

1908 yılında okuldan mezun olduktan sonra Bab-ı Ali'ye kâtip olarak girmiştir. Aynı
yıl bazı anlaşmazlıklardan dolayı görevinden ayrılarak Galatasaray Lisesi'nde güzel
yazı dersleri (Akdaş, 2011, s. 66; Emre, 2010, s. 104) vermeye başlamıştır. Aynı
zamanda 1908'de Türk resmini canlandırmak amacıyla kurulan ilk topluluk olan
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'ne 3 numaralı üye olarak kaydolmuştur (Emre, 2010, s.
104).
1910-1911 (Akdaş, 2011, s. 66) yılları arasında Mısır Valisi Abbas Halim Paşa'nın
kızının portresini yapmıştır. Paşanın portreyi beğenmesi üzerine sanatçı Paris'e
eğitime gönderilmiştir. İki yıl Julian Akademisinde Laurens atölyesinde çalışmış,
daha sonra Ecole des Beaux-Art'da Cormon atölyesine katılmıştır (Giray, 2009, s.
96).
Feyhaman Duran resim öğrenimine başladığı yıllardan son günlerine kadar portre,
natürmort ve İstanbul görünümleri üzerinde eserler üretmiştir (Giray, 2010, s. 54).
Sanatçı gerek Sanayi Nefise Mektebi’nde gerek Fransa’daki eğitiminde akademik
anlamda eğitim almasına rağmen empresyonizme yakınlık duymuştur (Emre, 2010,
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s. 105; Üren, 1970, s. 16).

Fakat izlenimciliği tamamen Fransız İzlenimciliği

değildir. Resimlerinde yer yer gerçekçi, yer yer de anlatımcı havaya rastlanılmakta,
duygu her zaman ön plana çıkmaktadır. Geçen anı yakalayabilmek için hızlı fırça
darbeleriyle çalışmıştır (Üren, 1970, s. 16).
Sanatçı, batılı anlamda resim geleneğinin yerleşmesi, özellikle de portre türünün
kabul görmesi için çaba göstermiştir (Emre, 2010, s. 107). Paris dönüşünde yaptığı
resimlerde izlenime dayanan biçimsel erimeleri yansıtan lekesel resimler yapmıştır.
1930'larda kalın boya dokusunun yarattığı görselliği renk ve ışıkla birleştirmiştir.
Lekesel soyut izlenimlere dönen bu resimlerin tabanlarında sağlam kompozisyonlar,
düzenli kuruluşlar saklıdır. Duran resimlerinin üzerindeki lekesel anlatımları, ışığın
yarattığı yanılsamaları ve kalın boya dokusuna veda ederek, klasik resim anlayışına
dönerek natürmort resimlerinin ağırlık kazandığı yapıtlara imza atmıştır (Giray,
2009, s. 96; Giray, 2010, s. 54). Sanatçı, 1938 yılında katıldığı ilk Yurt Gezisi'nde
Gaziantep'e gitmiştir (Keskin, 2012, s. 141-151).
6.2.2. Eser Hakkında
Sanatçının Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi deposunda bulunan “Meyveler”
isimli eseri 68x76 cm boyutlarında olup yağlı boya tekniğinde 1951 yılında
yapılmıştır (Resim 6.15). Eserin çerçevesi bulunmamaktadır. Resimde turuncu,
siyah, mavi renkli bir kumaş ve üzerinde geleneksel motiflerin yer aldığı bir kilimin
üzerinde çeşitli meyveler bulunmaktadır. Hasır bir sepet içinde bej ve kırmızı
tonlarda şeftaliler, yanındaki ayaklı kâsede ise koyu bordo renkte incirler
görülmektedir. Sepet ve kâsenin etrafında şeftaliler, ayvalar ve armutlar; arka planda
yer alan beyaz kumaş üzerinde pembe renkli çiçekler bulunmaktadır. Sanatçının
imzası sağ alt köşededir.

Resim 6.15. Feyhaman Duran “Meyveler” (Çağlar Eryurt, 2017)
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6.2.3. Eserin Korunma Durumu
Şasenin üst bölümüne yaklaşık 0,5 cm genişlemesi için bir çıta eklendiği tespit
edilmiştir (Resim 6.16). Şase yüzeyinde kir ve böceklenmeden kaynaklı delikler
görülmektedir.

Resim 6.16. Şaseye eklenen çıta (Çağlar Eryurt, 2017)

Kanvas ile şasenin gerginliği oldukça zayıflamış durumdadır. Bu zayıf bağlantı
sebebiyle kanvasta meydana gelen ve şasenin bulunduğu alanlarda çizgi şeklinde
görülen dalgalanma ve deformasyonlar eğimli ışık ile aydınlatma sırasında
gözlemlenmektedir (Resim 6.17).

Resim 6.17. Kanvasta görülen deformasyonlar (Çağlar Eryurt, 2017)

Kanvasın arka yüzeyi oldukça kirlidir. Ayrıca kanvas kumaşının nemini kaybetmesi
ve kalın dokulu bir kumaş türü (Resim 6.18) olması sebebiyle liflerinde tozlaşma,
dökülme görülmektedir.

57

Resim 6.18. Kanvas dokusu (Çağlar Eryurt, 2017)

Kanvas dokusunun kalın olması sebebiyle astar ve boya tabakaları kanvas yüzeyini
kapatmak için yeterli olmamıştır. Arkadan aydınlatma ile yapılan incelemeler
sırasında genel olarak hem boya hem de astar tabakasının ince olduğu gözlenmiştir
(Resim 6.19). Resmin şaseye denk geldiği alanlarda boyalı yüzeylerin döküldüğü
görülmüştür. Özellikle alt bölümlerde aşınmalar ve aşınan bu alanlarda beyaz renkli
astar tabakası tespit edilmiştir (Resim 6.20). Sanatçının imzasının bulunduğu sağ alt
köşede de boya kaybı mevcuttur (Resim 6.21).

Resim 6.19. Arkadan aydınlatma ile tespit edilen ince boya ve astar tabakası (Çağlar Eryurt, 2017)
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Resim 6.20. Boyadaki aşınmalar
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.21. Sanatçı imzasında görülen boya kaybı
(Çağlar Eryurt, 2017)

Tüm yüzey mat ve düzensiz bir vernik tabakasına sahiptir. Vernik tabakasını
incelemek için kullanılan morötesi ışık aynı zamanda boya kaybının göründüğü
alanları göstermektedir (Resim 6.22). Eserin çerçevesi yoktur.

Resim 6.22. Morötesi ışıkla yapılan inceleme (Çağlar Eryurt, 2017)
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6.3. Natürmort (Nurullah Berk)
6.3.1. Nurullah Berk Hakkında
Nurullah Berk (1906-1982) (Resim 6.23), İstanbul'da doğmuş, 1924'de Güzel
Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1924-1928 yılları arasında Paris'te
Ernest Laurent atölyesinde çalışmıştır (Gültekin, 1992, s. 50). Fakat bu atölyeden
yeterince yararlanamamıştır (Berk ve Gezer, 1973, s. 11; Gültekin, 1992, s. 50).

Resim 6.23. Nurullah Berk (Başkan, 1991, s. 60)

1932'de ikinci kez Paris'e gittiğinde André Lhoté ve Fernand Leger atölyelerinde bir
yıl Kübist anlayış üzerinde araştırmalar yapmıştır (Gültekin, 1992, s. 50). André
Lhoté'nin öğretisi tamamen formül gibidir. Bu formüle göre resim; düzler, eğriler,
soğuklar, sıcaklar, statik çizgiler, dinamik çizgilerden ibarettir. Bu karşıtlıklar
"plastik meta-formlar" olarak nitelendirilir. Sanatçı daha sonra Fernand Léger'nin
atölyesinde çalışmaya başlamıştır. Bu atölyede desen çalışmaları yoğunluk
kazanmıştır (Giray, 2009, s. 212).
İlk sanat yıllarında Müstakiller'le beraber hareket eden Berk, daha sonra 1933'te D
Grubu'nun kurucuları arasında yer almıştır (Başkan, 1991, s. 60). “D Grubu”nun
kuruluşunu izleyen yıllarda ilk denemelerinde kübist araştırmalarda bulunmuş, fakat
soyut geometrik kompozisyonlarda ısrarcı olmamıştır (Başkan, 1991, s. 61; Berk ve
Gezer, 1973, s. 11). Yetkin (1977, s. 40)'in de dediği gibi; “1933'lerde Kübizm'in,
1946'larda Konstrüktivizm'im etkileri resimlerinde açıkça görülür”.
1940 ve 1943 yıllarında Yurt Gezileri'ne katılan sanatçı, bu kapsamda Amasya ve
Tekirdağ'a gitmiştir (Keskin, 2012, s. 141-151). Berk'in 1957 yılında yaptığı
resimleri, geometrik kuruluşlar yerine motifsel kıvrımlardan oluşan bir anlayışa
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yöneldiğini kanıtlamaktadır. Berk, 1950-1965 arasında geleneksel nakış sanatımızın
izlerini süren resimlere yönelmiştir. 1965 sonrası resimlerinde doğaya ait nesnel
değerler ağırlıklarından kurtarılmış, uçucu görünümlere ulaşırken, kıvrımlı lekelerin
dinamik dağılımına dönüşen soyutlamalara dönüşmüştür (Giray, 2009, s. 212).
Nurullah Berk, sadece bir ressam olarak değil, sanat yazarı ve eğitimcisi olarak da
Türk sanatının gelişmesine katkıda bulunmuştur (Başkan, 1991, s. 60; Gültekin,
1992, s. 50).
6.3.2. Eser Hakkında
Sanatçının Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi deposunda bulunan “Natürmort"
isimli eseri 63x49 cm boyutlarında olup yağlı boya tekniğinde yapılmıştır (Resim
6.24). Beyaza çalan yeşil renkte ahşap çerçevelidir. Resimde sarı renkli bir masa
üzerindeki yeşil çaydanlık, hardal rengi bir testi, kahverengi bir şişe, gri kadehler,
kahverengi fincanlar, beyaz tabak üzerinde sarı limonlar görülmektedir. Resmin ön
planının solunda yeşil renkli bir koltuk yer almaktadır. Arka planda yeşil bir duvar ve
turkuaz renkte bir perde bulunmaktadır. Zemin kırmızı renktedir. Sanatçının imzası
sol alt köşededir. Eser müzeye sanatçısı tarafından bağışlanmıştır. Eserin yapım
tarihi bilinmemektedir.

Resim 6.24. Nurullah Berk “Natürmort” (Çağlar Eryurt, 2017)

6.3.3. Eserin Korunma Durumu
Şase ince kir tabakasına sahip olmakla birlikte genel olarak iyi durumdadır. Kanvasta
herhangi bir gevşeme/deformasyon görülmemektedir. Eserin sağ alt köşesinde 2 cm
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boyutunda yırtık ve yırtığın çevresinde boya kaybı gözlenmektedir (Resim 6.25).
Arka yüzeyinde az miktarda kir tabakası bulunmaktadır.

Resim 6.25. Kanvasta görülen yırtık (Çağlar Eryurt, 2017)

Astar tabakasının boya tabakasındaki renklere yakın tonlarda uygulandığı
görülmektedir. Fakat boya tabakasının astarı iyi kavramadığı, bu bağın zayıflığı
nedeniyle boya tabakasında dökülme, pullanma ve sanatçının fırça izleri eğimli ışıkla
yapılan incelemelerde gözlenmektedir (Resim 6.26). Özellikle eserin kenarlarında
çerçevenin sebep olduğu aşınmalar ve boya kayıpları bulunmaktadır (Resim 6.27).
Ayrıca yoğun olmamakla birlikte koyu renkli alanlarda boya çatlakları mevcuttur.

Resim 6.26. Eğimli ışıkla yapılan inceleme (Çağlar Eryurt, 2017)
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Resim 6.27. Çerçeve kenarlarında görülen boya kaybı (Çağlar Eryurt, 2017)

Vernik tabakası ince bir tabaka halinde yüzeydeki işlevini sürdürmektedir. Lokal
olarak görülen yaşlanma çatlakları dışında oldukça iyi durumdadır. Morötesi ışıkla
yapılan inceleme sonrası boya kaybının bulunduğu alanlar dışında vernik tabakasının
homojen bir dağılım gösterdiği söylenebilir (Resim 6.28).

Resim 6.28. Morötesi ışıkla yapılan inceleme (Çağlar Eryurt, 2017)

Çerçevenin beyaz renk yağlı boya ile boyandığı gözlenmiş, bu boyanın çerçevenin
orijinal rengi olup olmadığı tespit edilememiştir. Çerçevenin bazı bölümlerinde
aşınma mevcuttur (Resim 6.29).

Resim 6.29. Çerçevede görülen aşınmalar (Çağlar Eryurt, 2017)
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6.4. Nü (Saip Tuna)
6.4.1. Saip Tuna Hakkında
Saip Tuna (1904-1974) (Resim 6.30), Sanayi-i Nefise Mektebi'nde 2 yıl eğitim almış,
daha sonra kendi olanaklarıyla Paris, İtalya ve Almanya'ya giderek eğitimini
tamamlamıştır. Almanya'da Hoffman ve Heiman atölyelerinde ve Fransa'da Julian
Akademisi'nde eğitim görmüştür. Bir eseri, Fransa'da Jeu de Paume Müzesi
tarafından satın alınmıştır.

Resim 6.30. Saip Tuna (URL-3)

1939 yılında 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönen Tuna, çeşitli enstitü ve
okullarda eğitim vermiştir (Taçyıldız, 2011, s. 47-48). 1938-1943 yılları arasında
düzenlenen Yurt Gezileri, kırsal kesimin kalkınmasına yönelik Erken Cumhuriyet
döneminin politikalarından biridir. Sanatçı, bu gezilerin ikisine katılmış, Maraş ve
Kırklareli'ne gitmiştir (Keskin, 2012, s.141-151).
Saip Tuna, Almanya ve Fransa'da Müstakillerden pek çok sanatçı ile aynı atölyede
çalışmış, fakat onlar gibi dönemin yeni eğilimlerine yönelmemiştir. 1930 kuşağı
sanatçıları arasında olmasına rağmen, aynı dönemin yenilikçi anlayıştaki akımlarına
katılmamıştır. Akademik sayılabilecek bir anlayışta eserler vermiştir (Aksel, 1942, s.
18-23; Taçyıldız, 2011, s. 48). Sanatçı, gerçekçi resimleri ve özellikle de kendine
özgü buluşları olan portreleri ile tanınmıştır (Başkan, 1991, s. 53). Cumhuriyet
heyecanı ile Ankara'ya gelip yerleşen, burada yaşamını sürdüren ve ölünceye değin
başkentte kalan sanatçılardan biridir (Büyükişliyen, 1991, s. 42).
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6.4.2. Eser Hakkında
Sanatçının Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi deposunda bulunan “Nü” eseri
54x73 cm boyutlarında olup yağlı boya tekniğinde yapılmıştır (Resim 6.31). Yalın
profilli ahşap çerçevesi yaldızlıdır. Eserde yeşil duvar önündeki hardal renkli bir
kanepeye yan uzanmış çıplak bir kadın figürü yer almaktadır. Figür arkadan
resmedilmiştir. Duvar üzerinde sarı yaldız renkli ve süslü çerçevesi olan bir resim
yer almakta, bu resimde de çıplak bir kadın figürlü bulunmaktadır. Sanatçının imzası
sol alt

köşede

yer

almakta,

yapıldığı tarihle

ilgili

herhangi

bir

kayıt

bulunmamaktadır. Sanatçının nü ve portre çalışmalarından birçok kaynakta (Adil,
1953, s. 4; Aksel, 1942, s. 18-23; Üren, 1942, s. 23; Üren, 1974, s. 5)
bahsedilmektedir.

Resim 6.31. Saip Tuna “Nü” (Çağlar Eryurt, 2017)

6.4.3. Eserin Korunma Durumu
Şase genel olarak iyi bir korunma durumuna sahiptir. Kanvasta gözlemlenen en
önemli problem, ön yüze uygulanan yoğun verniğin arkada oluşturduğu
lekelenmelerdir (Resim 6.32). Verniğin özellikle kanvas ile çerçevenin birleştiği
alanlarda kanvasın kırılganlaşmasına neden olduğu tespit edilmiştir.
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Resim 6.32. Kanvasın arka yüzeyindeki lekelenme (Çağlar Eryurt, 2017)

Daha önce onarım geçirdiği tespit edilen eserin yüzeyine yoğun olarak uygulanan
vernik tabakası alt bölümlere doğru akarak kurumuş, özellikle bu alanlarda yoğunluk
artmıştır. Vernik tabakasındaki bu yoğunluk ve uygulanan vernik nedeniyle kanvasta
görülen deformasyon eğimli ışıkla inceleme sırasında net bir şekilde tespit edilmiştir
(Resim 6.33).

Resim 6.33. Eğimli ışık ile inceleme (Çağlar Eryurt, 2017)

Kalın vernik tabakası zamanla sararmış, yüzeyde istenmeyen görüntü ve
lekelenmelere yol açmıştır. Sağ üst bölümlere yapılan rötuşların boya kaybı bulunan
alanlarda herhangi bir dolgu tabakası olmadan kanvas üzerine doğrudan uygulandığı,
kalın boya tabakasıyla arasındaki seviye farkından dolayı tespit edilmiştir (Resim
6.34). Bu alanlar morötesi ışık altında koyu renk olarak, yanlış uygulanan vernik
tabakasının sınırları net olarak görülmektedir (Resim 6.35). Ayrıca sol üst bölümde
bulunan küçük boşluk alanların yeşil-sarı renklerle uygun olmayan bir biçimde
doldurulduğu görülmüştür (Resim 6.36). Yüzey temizliği sonrasında bazı boyalı
alanlarda pullanma ve kalkmalar gözlenmiştir.
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Resim 6.34. Önceki müdahalelerde rötuşlanan alan
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.35. Morötesi ışık ile inceleme
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.36. Önceki müdahalelerdeki yanlış uygulamalar (Çağlar Eryurt, 2017)

Eserde tespit edilen en büyük tahribatın uygun olmayan malzeme ve yöntem
kullanımı gibi hatalı onarım işlemlerine maruz kalmış olmasından kaynaklandığını
söylemek mümkündür. Eserin çerçevesi genel olarak iyi durumdadır, sadece küçük
boya kayıpları bulunmaktadır (Resim 6.37).

Resim 6.37. Çerçevenin genel durumu (Çağlar Eryurt, 2017)
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6.5. Portre (Şefik Bursalı)
6.5.1. Şefik Bursalı Hakkında
Şefik Bursalı (1903-1990) (Resim 6.38), doğduğu kent olan Bursa'da ilk ve orta
öğrenimini tamamlamış, 1921'de Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmiştir. 1931 yılına
kadar öğrenimini uzatan sanatçı, aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı Avrupa
sınavını birincilikle kazanıp mezun olmuş; ancak o yıl hükümetin uyguladığı
ekonomi politikası sebebiyle Avrupa'ya gidememiştir.

Resim 6.38. Şefik Bursalı (Başkan, 1991, s. 55)

1934 yılında Konya Lisesi Resim öğretmenliğine atanmıştır. 1938 yılında Güzel
Sanatlar Akademisi'nde görevlendirilmiş, emekli olduğu 1968 yılına kadar burada
çalışmıştır. Emekli olduktan sonra Ankara'ya yerleşen sanatçı ölümüne değin
çalışmalarını burada sürdürmüştür (Gültekin, 1992, s. 80). Akademi'de İbrahim Çallı
atölyesinde çalışan sanatçı, onun desteğiyle 1923'ten itibaren “Galatasaray Sergileri”
ne katılmaya başlamıştır (Başkan, 1991, s. 55; Gültekin, 1992, s. 80).
Şefik Bursalı 1942 yılında “Yurt Gezileri” programı çerçevesinde Kocaeli'ye
gönderilmiş, burada 10 peyzaj çalışması gerçekleştirmiştir (Gültekin, 1992, s. 80).
Şefik Bursalı, manzara resimlerinin kaynaklarını XVIII. yüzyılda gelişen manzara
resminin temsilcilerinden Jean Baptiste-Camile Corot'nun (1796-1875) manzara
duyarlığının esinlerinden yola çıkarak kurmuştur. XIX. yüzyılın manzara resmine
Fauveist manzara duyarlığını 1908 yılından sonra geleneksel Fransız manzara
anlayışıyla birleştiren André Derain (1880-1954)'in sanatını ve yapıtlarını
inceleyerek geliştirmiştir. Empresyonizm'den Kübizm'e köprü kuran Paul Cezanné'ın
(1839-1906) lekesel geometrik yapısallığını ve kent peyzajlarında kullandığı
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kadrajları çözümleyerek pekiştirmiştir (Giray, 2010, s. 110). Bursa peyzajları
sanatçının en çok resimlediği konu olmuştur. 1920'li yıllardan başlayarak 1990 yılına
kadar uzanan zaman dilimi içinde Bursa kentinin görünümlerini resimlemiştir (Giray,
2009, s. 198).
6.5.2. Eser Hakkında
Sanatçının Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi deposunda bulunan “Portre"
isimli eseri 65,3x75,6 cm boyutlarında olup yağlı boya tekniğinde 1935 yılında
yapılmıştır (Resim 6.39). Eserin çerçevesi bulunmamaktadır. Şase kenarları koli
bantıyla kaplanmıştır. Eserde sol omzu çapraz bir şekilde konumlandırılmış orta yaşlı
dolgun bir erkek figürü yer almaktadır. Üzerinde siyah renkli ceketin altında gri
tonlarda bir kazak görülmektedir. Sakal ve bıyığı olmayan figürün açık alnı ve
parlayan gözleri dikkat çekmektedir. Arka fon yeşil ve açık kahve tonlardadır.
Sanatçının imzası eserin sol alt köşesindedir. Eser, 1995 yılında Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü'nden müzeye getirilmiştir.

Resim 6.39. Şefik Bursalı “Portre” (Çağlar Eryurt, 2017)

6.5.3. Eserin Korunma Durumu
Şase üzerinde aktif olmadığı düşünülen böcek delikleri bulunmaktadır (Resim 6.40).
Ayrıca şasenin arka yüzeyinde şaseye yapıştırılmış çeşitli demirbaş ve bilgi formları
bulunmaktadır (Resim 6.41).
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Resim 6.40. Şasedeki böcek delikleri
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.41. Şasenin genel durumu
(Çağlar Eryurt, 2017)

Kanvasın şaseyle bağlantısı gevşek durumdadır. Kanvas oldukça sık dokuludur
(Resim 6.42).

Resim 6.42. Kanvasın dokusu (Çağlar Eryurt, 2017)

Eserin tüm yüzeyinde yoğun olarak derin ve kılcal çatlaklar bulunmaktadır. Örümcek
ağı ve diyagonal çatlaklar tespit edilmiştir. Bu çatlakların tespitinde arkadan
aydınlatma kullanılmıştır. Ayrıca eserin ince boya ve astar tabakasına sahip olduğu
gözlemlenmiştir (Resim 6.43).
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Resim 6.43. Arkadan aydınlatma ile inceleme (Çağlar Eryurt, 2017)

Kanvasın alt bölümündeki boya tabakasının büyük oranda tahrip olduğu
görülmüştür. Boya tabakasında yer yer sıyrıklar bulunmakta ve bu alanlarda astar
tabakası görülmektedir (Resim 6.44). Kanvasın tüm kenarları bant ile kapatılmıştır,
fakat bantın işlevini kaybettiği tespit edilmiştir (Resim 6.45).

Resim 6.44. Boya kaybı görülen alanlar
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.45. Kanvasa yapıştırılan bantlar
(Çağlar Eryurt, 2017)

Şase ile kanvasın bağlantısını sağlayan çivilerin paslandığı ve lekelenmeye sebep
olduğu gözlemlenmiştir (Resim 6.46). Kanvasın arka yüzeyinde siyah bir kalemle
“320” yazıldığı görülmüştür. Eserin yüzeyinde bulanık ve düzensiz bir vernik
tabakasına sahip olduğu tespit edilmiştir. Morötesi ışıkla yapılan inceleme sırasında
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verniğin uygulanması sırasında fırça kullanıldığı ve bazı alanlara verniğin ulaşmadığı
gözlemlenmiştir (Resim 6.47). Eserin çerçevesi bulunmamaktadır.

Resim 6.46. Kanvasta lekelenmeye sebep olan çiviler
(Çağlar Eryurt, 2017)
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Resim 6.47. Mor ötesi ışıkla inceleme
(Çağlar Eryurt, 2017)

6.6. Yaz Kompozisyonu (Hamit Görele)
6.6.1. Hamit Görele Hakkında
Hamit (Necdet) Görele (1900-1980)4 (Resim 6.48), Giresun'un Görele ilçesinde
doğmuştur. Tıp Fakültesi ve Teknik Üniversite'de kısa süreli eğitimlerinin ardından,
1924'te Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenimini tamamlamıştır. 1928'de Avrupa
sınavını kazanan sanatçı, Paris'e gitmiştir. 1932'ye kadar André Lhoté ve Modern
Sanatlar Akademisi'nde çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmüştür. Paris dönüşü
Antalya, Konya ve Ankara'da orta öğretim kurumlarında resim öğretmenliği
yapmıştır (Gültekin, 1992, s. 78). Sanatçı, 1938 ve 1942 yılında Yurt Gezileri
kapsamında Erzurum ve Çankırı'ya gönderilmiştir (Keskin, 2012, s. 141-151).

Resim 6.48. Hamit Görele (URL-4)

1950'ler öncesi izlenimciliğine karşı, soyutlayıcı, inşacı ya da dışavurumcu atılımlar
içinde yeri olan Görele, yaşamının çeşitli dönemlerindeki sanatsal dönüşümlerinden
ve sergi etkinliklerinin azlığından dolayı hak ettiği ölçüde tanınmamıştır (Başkan,
1991, s. 46). Geometrik düzenleme kaygısıyla, büyük düz yüzeyler haline getirdiği
sembolik nesne biçimlerini kareler-dikdörtgenler-parçalayarak tuval yüzeyinde yarı
soyut ve şematik düzenlemeler yapmıştır. Geometrik biçim ve renk düzenlemeleri
1960’tan sonra yoğunluk kazanmıştır. Türk resminin modernleşme döneminde
önemli rol üstlenen sanatçı biçimlerindeki keskin köşelerin yansıttığı kararlılık gibi
sağlam bir mantığa ve kestirişe sahipti. Rengin önemini kavramıştı fakat
4

Sanatçının doğum tarihi bazı kaynaklarda (Başkan, 1989, s. 43; Başkan, 1991, s. 46) 1903 olarak
geçmektedir.
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soyutlamalarında geometrik biçimler rengin önüne geçmiştir. Rengi, hacim ve
derinlik etkisi vermek için kübist bir yaklaşımla doğadan soyutlamalarında bir araç
olarak kullanmıştır (Akdağlı, 2007, s. 27).
6.6.2. Eser Hakkında
Sanatçının Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi deposunda bulunan “Yaz
Kompozisyonu" isimli eseri 141x102,6 cm boyutlarında olup yağlı boya tekniğinde
yapılmıştır (Resim 6.49). Ahşap, vernikli düz bir çerçeveye sahiptir. Eserde mavi,
yeşil, kırmızı, kahverengi ve gri tonları hakimdir. Peyzaj konulu eserde sol yan
tarafta bank üzerinde gri elbiseleri olan şapkalı birbirine benzer iki kadın figürü
oturur pozisyonda, sağ yanda ise ayakta şapkalı, puantiyeli beyaz elbiseli şemsiye
tutan bir kadın figürü arkasında ağaçlar, evler, deniz manzarası ve uzaklık etkisi
veren teperler üzerinde evler resmedilmiştir. Arka planda gökyüzü geometrik
şekillerle renksel fırça darbeleriyle mavi ve gri olarak betimlenmiştir. Eserin
genelinde desenlerin çevresinde siyah kontur çizgileri dikkat çekmektedir. Sanatçının
imzası sol alt köşededir. Eser, 1995 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden
müzeye getirilmiştir. Eserin yapım tarihi bilinmemektedir.

Resim 6.49. Hamit Görele “Yaz Kompozisyonu” (Çağlar Eryurt, 2017)

6.6.3. Eserin Korunma Durumu
Şase genel olarak yıpranmış, aşınmış ve kirli durumdadır. Özellikle üst bölümünden
nem alımından kaynaklı renk değişiklikleri gözlemlenmiştir. Şase üzerinde herhangi
vernik ve boya tabakası bulunmamaktadır. Şasenin arka bölümünde çeşitli
numaralar, yazılar ve yapışkan kâğıt üzerinde bilgiler bulunmaktadır. Şasenin tam
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ortasında sonradan eklendiği tahmin edilen ve kanvas üzerine çivi ile sabitlenen 4 cm
genişliğinde 2 cm kalınlığında ahşap bir çıta bulunmaktadır (Resim 6.50).

Resim 6.50. Şasenin genel durumu (Çağlar Eryurt, 2017)

Eserin tüm yüzeyine hâkim derin çatlaklar bulunmaktadır (Resim 6.51).
Yoğunluğunu tespit etmek için arkadan aydınlatma ve eğimli ışık ile incelenen bu
çatlakların şasesine yeniden gerildiği veya yeni bir şaseye gerildiği kanvas
üzerindeki çivi deliklerinden belli olan eserin, germe sırasında fazla kuvvet
uygulanmasından dolayı olduğu tahmin edilmektedir (Resim 6.52-53). Çatlaklar,
genellikle gerilmenin olduğu alanlara paralellik göstermektedir.

Resim 6.51. Yüzeydeki çatlaklar, detay
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 6.52. Arkadan aydınlatma ile inceleme
(Çağlar Eryurt, 2017)
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Resim 6.53. Eğimli ışık ile inceleme (Çağlar Eryurt, 2017)

Boya tabakasında sürtünmeden olduğu düşünülen çizik şeklinde kayıp alanlar
bulunmaktadır. Bu alanlarda beyaz astar tabakası görülmektedir (Resim 6.54).
Kanvasın şaseye gerildiği bölümlerde çivi izlerinden kaynaklı pas lekeleri
gözlemlenmiştir. Şase ile kanvasın bağlantısı iyi durumdadır.

Resim 6.54. Boya tabakasında görülen aşınma (Çağlar Eryurt, 2017)

Boya tabakasında ve kanvasın arka yüzeyinde yoğun bir kir tabakası bulunmaktadır.
Çatlak izleri kanvasın arka yüzeyinden de görülmektedir. Kanvasın arka yüzeyinde
farklı alanlarda “7 bin liradır. Konu: Yaz Kompozisyonu”, kırmızı kalemle “Hamit
Göreli”, “22” ve “24” yazmaktadır (Resim 6.55).
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Resim 6.55. Kanvasın arka yüzeyindeki yazılar (Çağlar Eryurt, 2017)

Morötesi ışıkla yapılan inceleme sırasında eser yüzeyinde vernik tabakası tespit
edilememiştir (Resim 6.56).

Resim 6.56. Morötesi ışık ile inceleme (Çağlar Eryurt, 2017)

Eserin çerçevesi kullanımdan ve saklanma koşullarından kaynaklı aşınmış
durumdadır ve yoğun kir tabakası mevcuttur (Resim 6.57).

Resim 6.57. Çerçevede aşınan bölümler (Çağlar Eryurt, 2017)
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7.

KOLEKSİYONDA

BULUNAN

SEÇİLMİŞ

TUVAL

RESİMLERİNİN ONARIM ÇALIŞMALARI
Müzenin deposunda bulunan ve üzerinde çalışmak üzere seçilen 6 adet tuval resmi
depolama-korunma şartlarına ve önceden yapılan hatalı restorasyon uygulamalarına
bağlı olarak çeşitli boyutlarda tahrip olmuş, bakım ve onarıma muhtaç hale gelmiştir.
Yapılan incelemeler sonunda eserlerin durumunun iyileştirilerek korunması hedef
olarak belirlenmiş; bu doğrultuda önceki onarım müdahalelerinin ayıklanması,
hasarların

giderilmesi,

mevcut

durumlarının

güçlendirilmesi,

uzun

vadede

korunabilmesi, özgün renklerinin ortaya çıkarılması ve uygun vernikle yüzey koruma
yapılması gibi işlemlere karar verilmiştir. Restorasyon uygulamalarında mevcut
müze ve depolama koşulları için kalıcı koruma sağlayacak malzeme ve yöntemler
seçilmiştir. Eserler üzerinde gerçekleştirilen koruma işlemleri aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır.
7.1. Hasat (Mehmet Yücetürk)
7.1.1. Geçici Yüzey Koruma
Eser, şaseye gerilmesi sırasında özellikle köşelerinde meydana geldiği tespit edilen
boya kalkmaları sebebiyle geçici olarak koruma altına alınmıştır. Geçici yüzey
koruma uygulamasının amacı, herhangi bir işlemden önce olası dökülmeleri
engellemek, dökülmesi muhtemel alanların sabitlenmesini sağlamaktır.
Bu işlemin uygulanmasında esnekliği ve sağlamlığı ile bu amaca uygun olan Japon
kâğıdı kullanılmıştır. Boya tabakasının sağlamlaştırılması için, Plexisol P5505, White
Spirit6 ile 1/5 oranında hazırlanarak uygulanmıştır. Geçici yüzey koruma kâğıdı
çıkarıldıktan sonra daha önce tespit edilemeyen sanatçının imzası ve eserin yapım
tarihi sol alt köşede görülebilir olmuştur (Resim 7.1).
5

Plexisol, Röhm tarafından üretilen çözücüler içinde hazırlanan akrilik reçinelerin marka adıdır.
Plexisol P550, 100-140oC’lik sıcaklıkta kaynama noktasına yaklaşan White spirit içinde çözülen bir
bütil metakrilattır (Nicolaus, 1999, s. 232). Yağlı boya tuval resmi restorasyonunda geçici koruma
kâğıdı ile yüzey koruma işlemlerinde, sağlamlaştırıcı ve yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır.
BEVA’dan daha güvenli bir çalışma ortamı sağlaması, White spirit gibi en az polar etkideki
solventlerle kullanılabilmesi, toksik olmaması nedeniyle en çok kullanılan sentetik polimerlerdendir
(Kaptan, 2009, s. 93).
6
White Spirit, kaynama noktası 120 ile 200oC arasında bulunan alifatik hidrokarbonlardan
restorasyonda en çok kullanılan solventlerdendir. Muhtemelen ilk defa XV. yüzyılda reçineler için
çözücü olarak kullanılmıştır (Nicolaus, 1999, s. 342). Katı ve sıvı yağlar, yağlar, mumlar, parafinler
ve doğal kauçuk çözülür (Pascual ve Patino, 2003, s. 46). Bu petrol esansı, verniklerin hazırlanması ve
kaldırılmasında inceltici olarak, yapıştırıcı ve sağlamlaştırıcıların seyreltilmesinde, organik
solventlerle yapılan temizlik sonrası yüzeyin durulanmasında kullanılmaktadır.
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Resim 7.1. Restorasyon sonrası sanatçının imzası ve eserin yapım tarihi (Çağlar Eryurt, 2017)

7.1.2. Arka Yüzey Temizliği ve Sağlamlaştırma
Kanvasın lif yapısı oldukça gevşek ve kaba dokuludur. Şasesine gerildikten sonra
uygulandığı tahmin edilen astar tabakası bu gevşek dokudan geçerek kanvas ile
şasenin yapışmasına neden olmuştur.
Kanvasın şaseden ayrılabilmesi için öncelikle ılık su tamponu uygulanarak
yumuşatma yoluna gidilmiş, ardından bisturi yardımıyla işlem tamamlanmıştır. Arka
yüzeyden astarın yoğun olduğu yüzeyler yine bisturi yardımıyla, diğer alanlar silgi
ve silgi pedleri ile temizlenmiştir (Resim 7.2).

Resim 7.2. Kanvas arka yüzey temizliği (Çağlar Eryurt, 2017)
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Kanvasın gevşek dokusunun güçlendirilebilmesi için temizlik işlemi tamamlandıktan
sonra White Spirit içinde %5 oranında hazırlanan BEVA 3717 fırça ile uygulanmıştır
(Resim 7.3).

Resim 7.3. Kanvas sağlamlaştırma uygulaması (Çağlar Eryurt, 2017)

7.1.3. Şase Onarımı
Bulunduğu alanlarda çoğu zaman tozları alınmadan depolanan eserlerin şaseleri de
yoğun kir tabakasına ve böcek saldırılarına maruz kalmaktadır. Şase üzerindeki
yüzeysel kir tabakaları alkol-su karışımı (1:1 oranında) ile silim yapılarak ve bistüri
ile mekanik olarak temizlenmiştir (Resim 7.4).

Resim 7.4. Şase yüzeyinin temizliği (Çağlar Eryurt, 2017)

Şasenin bünyesindeki böcek deliklerine ahşap koruyucu malzeme (Per-xil 10)8
enjekte edilerek bir süre bekletilmiştir (Resim 7.5). Fumigasyon işlemlerinin

7

BEVA 371, etil vinil asetat esaslı sentetik reçine ve mum karışımı güçlü bağlar sağlayabilen kararlı
bir yapıştırıcı olarak Gustav A. Berger tarafından geliştirilmiştir. 1960’lı yılların sonu ve 1970’li
yılların başından itibaren yağlı boya tuval resimlerinin koruma ve onarımında, astarlama, kenar
rantualajı, sağlamlaştırma ve geçici yüzey koruma uygulamaları için kullanılmaktadır. Termoplastik
bir yapıştırıcıdır fakat çalışma ortamında sıvılaşmaz. Kullanım sırasında, BEVA 371 direkt jel olarak
veya white spirit-neft gibi petrol esansları farklı oranlarda inceltilerek uygulanmaktadır (Ackroyd,
2002, s. 4; Emre, 2015, s. 69-70; Nicolaus, 1999, s. 234).
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yapılması çok daha etkili olmakla birlikte, bu sistemlerin kurulması için tam
donanımlı

laboratuvarlara

ihtiyaç

duyulabilmektedir.

Bu

olanaklara

sahip

olamadığımızdan enjekte edilen alanlar streç filmle sarılıp bir süre bekletilerek
ürünün etki düzeyini arttırma yoluna gidilmiştir.

Resim 7.5. Böcek deliklerine ahşap koruyucu enjekte edilmesi (Çağlar Eryurt, 2017)

7.1.4. Yırtıkların Onarımı
Tuvalde meydana gelen yırtık, genellikle pürüzlü ve düzensiz kenarlara sebep olan
bir kuvvetten kaynaklanmaktadır (Clifton, 1988, s. 62; Bomford, 1997, s. 43; Oldale,
1999, s. 84). Tuval liflerinin ayrılıp parçalanmasına sebep olan yırtık için mümkün
olan en yakın zamanda müdahale edilmesi büyük önem taşımaktadır. Aksi halde
kanvasın kıvrılıp katlanma riski bulunmaktadır.
Uygulama sırasında yıpranmış ve gevşemiş durumdaki lifler dikkatli bir şekilde
birbirinden ayrılarak nemlendirilmiştir. Kuru durumdaki liflerin düzeltilebilmesi için
bünyelerine nem almaları gerekmektedir. Gerektiğinde preslenerek düzeltilen lifler,
birbirine mümkün olduğunca yaklaştırılarak aynı hizaya getirilmiştir (Resim 7.6).

8

Per-xil 10, böceklerin saldırısına karşı etkili, renksiz, kokusuz, ahşap koruyucudur. Özel bir
hidrokarbon solvent ile formüle edilmiş permetrin ve piperonil butoks bazlı düşük toksisiteye sahiptir.
Oranlar yaklaşık olarak %0.22 permetrin, % 99.78 solvent ve katkı maddeleridir. Bu tür
dezenfektanlar çerçeve ve şasenin onarımı için kullanılmaktadır (Pascual ve Patino, 2003, s. 43;
Timar, Beldean ve Varodi, 2015, s. 24).
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Resim 7.6. Liflerin bir araya getirilmesi (Çağlar Eryurt, 2017)

Ayrılan lifleri bir arada tutabilecek esnek aynı zamanda sağlam kumaşlar ya da Japon
kâğıdı bu uygulamalar için oldukça idealdir. Yapıştırıcı olarak bu amaca uygun
BEVA 371, BEVA Film9, Plexisol P550 (Nicolaus, 1999, s. 108; Pascual ve Patino,
2003, s. 44-45) gibi sentetik reçineler kullanılmaktadır. Eserin yırtık olan alanı için
destek yama işlemi, BEVA Film ve aktive olabilmesi için sıcak spatül yardımıyla
uygulanmıştır (Resim 7.7).

Resim 7.7. Yama uygulaması (Çağlar Eryurt, 2017)

7.1.5. Şaseye Germe
Kanvası şaseye tekrar germe işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli aşama,
tüm kenarların eşit şekilde gerilmesidir. Bu uygulama genellikle karşılıklı kenarların
ortalarından başlanır. Ortadan köşelere doğru ilerleyen zımbalama işlemi eşit güç
sağlanması için karşılıklı olarak yapılmalıdır (Oldale, 1999, s. 93-94). Bu işlem tuval

9

BEVA Film, BEVA 371 formülünün yapışkan şeffaf iki film arasına sıkıştırılmış şekilde üretilmiş
halidir. Sıcak hava tabancası, vakumlu sıcak masa, ütü veya sıcak spatül ile 65oC sıcaklıkta aktive
edilebilir (Cser, 2002, s. 3-5; Pascual ve Patino, 2003, s. 45).
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germe pensleriyle gerçekleştirilmiş; paslanmaz zımba kullanılarak kanvas eşit
aralıklarla şaseye sabitlenmiştir (Resim 7.8).

Resim 7.8. Şaseye germe işlemi (Çağlar Eryurt, 2017)

7.1.6. Dolgu
Dolgu, resmin düzensiz parçalarını birbirlerine bağlanmasını ve rötuş işleminin
yapılması için düzgün zemin oluşturulmasını sağlamaktadır (Nicolaus, 1999, s. 235).
Bu işlem için birçok farklı formda dolgu malzemeleri kullanılmıştır. Bunlar, tutkal
dolgu malzemeleri (örneğin, tutkal-tebeşir dolgu malzemesi veya tutkal-tebeşir okra
dolgu malzemesi), emülsiyon dolgu malzemeleri (örneğin, tutkal-keten tohumu yağı
ve tebeşir dolgu malzemesi), yağ dolgu malzemeleri (örneğin, keten tohumu yağıokra dolgu malzemesi), balmumu reçine dolgu malzemeleri (örneğin, balmumudammar reçine-tebeşir dolgu malzemesi), sentetik bağlayıcı maddeler içeren dolgu
malzemeleri (örneğin, BEVA 371-tebeşir (alçı) dolgu malzemesi, PVAC-tebeşir (alçı)
dolgu malzemesi, Polivinil (örneğin Mowilith DM5) alkol-tebeşir (alçı) dolgu
malzemesi, Poliakrilik (örneğin Plextol D498)-tebeşir (alçı) dolgu malzemesi) ve
hazır dolgu macunlarıdır (Nicolaus, 1999, s. 237-243).
Kanvasın sağ üst ve sol orta bölümlerinde 2-3 cm boyutlarında tespit edilen yırtıklar
nedeniyle boya dökülmesin bağlı boşluklar bulunmaktadır. Bu alanlar rötuş öncesi
boya tabakasıyla aynı seviyeye gelecek şekilde dolgu malzemesiyle doldurulmuştur.
Dolgu malzemesi olarak günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşan Modostuc10
kullanılmıştır. Spatül yardımıyla uygulanan dolgu kuruma sonrası bisturi ve zımpara
ile düzeltilerek rötuşa uygun hale getirilmiştir (Resim 7.9).
10

Modostuc, kireçtaşı, kaolin, polivinilasetat ve akrilik ester içeren, su, aseton ve etanol gibi
çözücüler içinde çözünebilen, uygulandığı yüzeyden etanol ve aseton yardımıyla çıkartılabilen İtalyan
dolgu malzemesinin marka adıdır (Fuster-Lopez ve Mecklenburg, 2010, s. 50; Fuster-Lopez, 2012, s.
592; O’Neill, 2008, s. 25).
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Resim 7.9. Dolgunun bisturi ile düzeltilmesi (Çağlar Eryurt, 2017)

7.1.7. Rötuş
Rötuş ile bir yağlı boya tuval resmindeki kusurlu bölgenin renklendirilmesi
belirtilmek istenmektedir. Rötuş, vernik atılmadan önce restorasyon çalışmasında
gerçekleştirilen son aşamadır. Yağlı boya tuval resminin bir bütün olarak genel
görünümü, rötuşun ne derecede başarılı olarak yapıldığına bağlıdır (Nicolaus, 1999,
s. 257).
Rötuş uygulamasında ilk olarak boyanacak alandan daha açık tonda suluboya ile
yüzeye astar boyası atılmıştır. Böylece dolgunun beyaz rengi kırılmış ve üzerinde
renklendirme yapılacak duruma uygun hale getirilmiştir. Astar tabakası kuruduktan
sonra tamamlanacak alanlarda sulu ve guaj boyalar kullanılarak renklendirme yoluna
gidilmiştir. Bu uygulamada renklendirilecek alanların durumuna bağlı olarak, bazı
bölümlerde sulu boyanın şeffaflığından, bazı bölümlerde ise guaj boyanın örtücü
özelliğinden

faydalanılarak

renklendirilmiştir

(Resim

7.10-11).

Renksel

tamamlamada “mimetik” (birebir) veya “illüzyonist yöntem” (Baroni, 2003, s. 156;
Nicolaus, 1999, s. 294-295) olarak bilinen teknik kullanılmıştır. Bu teknik, hasarlı
kısımlarda görsel bütünlüğün sağlanması için özgün yüzeylerle aynı renk ve tonlarda
renklendirmeyi esas alan restorasyon yaklaşımını yansıtmaktadır. Eser ancak
yakından incelendiğinde çıplak gözle rötuş fark edilebilir. Bu, resim restorasyonunda
özellikle küçük boyutlu alanlardaki hasarların giderilmesi için daha çok tercih edilen
bir yöntemdir.
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Resim 7.10. Rötuşlanan alan, öncesi
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.11. Rötuşlanan alan, sonrası
(Çağlar Eryurt, 2017)

7.1.8. Vernikleme
Yukarıda söz konusu onarım işlemlerinden sonra resim yüzeyine koruyucu vernik
uygulaması yapılmıştır. Bu amaçla aşınma ve sararmalara karşı dayanıklı, geri
dönüşümlü akrilik reçine bazlı vernik sprey kullanılmıştır.
Vernik, yüzeyde şeffaf bir film tabakası oluşturarak, resmi atmosferik koşullara karşı
korumayı sağlayan bir son kat uygulama malzemesidir. Vernik yağlı boya tuval
resminde en üst, dış etkenlere ilk olarak maruz kalan katmandır. Bozulmaya elverişli
olan bu tabakada uygulanacak verniğin geriye dönüşlü olması önemlidir. Verniğin
uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Rötuş sonrası,
boyanın iyice kurumasını beklemek ve olası kimyasal reaksiyonları önlemek
amacıyla, verniğin uygulanması için en az 15 gün beklemek gerekmektedir (Baroni,
2003, s. 156). Resim yüzeyi temiz bir fırçayla tozdan arındırılmalı, her birinin
kurumasına izin verilecek şekilde birkaç ince tabaka halinde uygulanmalıdır. Bu
uygulamada olduğu gibi sprey ile yapılan verniklemelerde bir noktaya aşırı
püskürtmeden kaçınılmalı, en az 30 cm mesafeden uygulama yapılmalıdır. Bir
taraftan yönlendirilen ışık kaynağıyla püskürtme yapılan alanın daha görünür olması
sağlanmalıdır. Soğuk ve tozlu bir ortamda vernikleme işleminin yapılmasından
kaçınılmalıdır. Uygulama sonrası resim, verniğin kurumasını hızlandırmak için sıcak
bir odada bekletilmeli, iki gün sonra uygulama tekrar edilmelidir (Oldale, 1999, s.
69).
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7.1.9. Çerçeve Onarımı
Çerçeve resmin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle hem estetik hem
yapısal açıdan problemleri tespit edilmeli ve giderilmelidir.
Genel olarak sağlam olmakla birlikte çerçevede küçük boyutlu parça kayıpları ve
depo koşullarından kaynaklı yüzey kiri gözlenmiştir. Yüzeyde bulunan kir 1/1
oranında alkol-su karışımı ile temizlenmiştir. Boş alanlar kalsiyum karbonat içeren
hazır dolgu macunu Modostuc ile doldurulmuş; bisturi yardımıyla çerçevenin
dokusuna uygun olarak şekil verilmiştir. Dolgusu tamamlanan alanlar rötuşlanarak
verniklenmiştir.

Resim 7.12. Onarım öncesi (Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.13. Onarım sonrası (Çağlar Eryurt, 2017)
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7.2. Meyveler (Feyhaman Duran)
7.2.1. Geçici Yüzey Koruma
Boya yüzeyinde nem kaybından dolayı yoğun olmamakla birlikte dökülmeler,
pullanmalar gözlenmiştir. Yüzeyde, arka yüzey temizliği ve diğer onarım işlemleri
sırasında boya ve astar tabakalarının olası ayrılma riski göz önünde bulundurularak
tedbir amaçlı geçici koruma yapılmıştır. Bu işlem bir önceki eserde olduğu gibi resim
yüzeyine Japon kâğıdı yapıştırılarak gerçekleştirilmiştir (Resim 7.14).

Resim 7.14. Geçici yüzey koruma uygulaması (Çağlar Eryurt, 2017)

7.2.2. Arka Yüzey Temizliği ve Sağlamlaştırma
Kalın dokulu bir kumaşa sahip olan kanvasta, bünyesindeki nemi kaybetmesinden
dolayı yoğun bir dökülme mevcuttur. Aynı zamanda oldukça kirli bir arka yüzeye
sahip olan kanvas sağlamlaştırma öncesi dikkatli bir şekilde temizlenmiştir (Resim
7.15). Bisturi yardımıyla temizlenen arka yüzeyin sağlamlaştırılması 1/5 oranında
hazırlanan White Spirit ve Plexisol P550 ile yapılmıştır (Resim 7.16).

Resim 7.15. Arka yüzey temizlik sonrası
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.16. Arka yüzey sağlamlaştırma sonrası
(Çağlar Eryurt, 2017)
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Kenar Rantualajı

Genellikle kanvasın şaseye temas ettiği alanlar, paslanmış çivi ve reçineli şaselerin
etkisiyle zarar görmektedir. Kenar rantualajı, orijinal bu kenarların güçlendirilmesi,
gerilen kenarları genişletilmesi, yeni bir kenar eklenmesi için başvurulan
yöntemlerdendir. Tekstil desteğinin arkasına eklenen daha geniş bir kumaş
yapıştırılmasıyla uygulanmaktadır. Kanvasın şaseye tekrar gerilmesi sırasında,
kenarlar dar, dengesiz ya da oldukça yıpranmış durumdaysa astar şeritlere ihtiyaç
duyulabilir (Nicolaus, 1999, s. 112; Pascual ve Patino, 2002, s. 98-99; Hackney,
2004, s. 4).
Kenar rantualajı, ince, kararlı, yük taşıyıcı kumaşlarla ve kumaşa esneklik sağlayan
aynı zamanda uzun süre sağlamlığını koruyan BEVA, Plextol B50011 gibi sentetik
yapıştırıcılar ile yapılmaktadır.
Bu işlemde kanvas kenarlarının ölçüleri alınmış, uygun tuval bezi seçilmiştir. Şerit
şeklinde kesilen tuval bezleri saf su içinde kaynatılıp, bünyesine yeterli su çekerek
doyması sağlanmıştır. Bu işlem bez kanvasa yapıştırıldıktan sonra zaman içinde
yüzeyde gerilimlere yol açmaması için önemlidir. Şasenin iç kısmında kalacak
şekilde bezin kenarındaki iplikler yaklaşık 1 cm kadar çıkartılarak saçak
oluşturulmuştur (Resim 7.17). Bisturi yardımıyla içerden dışarıya doğru saçakların
kalınlığı yapıştığı alana uyum sağlayabilmesi için yarıya indirgenmiştir. Bu,
yapıştırma işleminde saçakların kanvasa daha iyi tutunabilmesini sağlamak için
gerekli bir işlemdir.

Resim 7.17. Kenar rantualajında saçakların oluşturulması (Çağlar Eryurt, 2017)

11

Plextol B500, akrilik reçine (butil metakrilat kopolimer) dispersiyonlarındandır. 1930’lu yıllardan
beri ticari olarak üretilen, PH derecesinin nötr olması ve eskime özellikleri nedeniyle tercih edilen
akrilik reçine emülsiyonlarındadır. Kanvasın sağlamlaştırılması, astarlama ve yama uygulamaları için
kullanılmaktadır (Emre, 2015, s. 68; Nicolaus, 1999, s. 232; Ackroyd, 2002, s. 5).
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Yapıştırıcı hem kanvasa hem bezlere sürülür ve köşelerde çakışan kenarlar katlanır.
Tam merkeze gelen köşeler konik şekilde birleştirilir, tuval bezine ortadan
bakıldığında düz bir çizgi elde edilmiş olmalıdır (Resim 7.18). Köşelerdeki
fazlalıklar bisturi ile kesilmiş, tüm kenar bantları yapıştırıldıktan sonra preslenerek
bekletilmiştir (Resim 7.19).

Resim 7.18. Kumaşın köşelerde birleştirilmesi
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.19. Kenar rantualajı uygulaması
(Çağlar Eryurt, 2017)

7.2.3. Şase Onarımı
Şasede tespit edilen böcek deliklerinde önceki eserde olduğu gibi ahşap koruyucu
enjekte edilerek koruma yapılmıştır (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).
7.2.4. Şaseye Germe
Bu işlem önceki eserde olduğu gibi tuval germe pensleriyle gerçekleştirilmiş;
paslanmaz zımba kullanılarak kanvas eşit aralıklarla şaseye sabitlenmiştir (bkz. 7.1.
Hasat, Mehmet Yücetürk).
7.2.5. Dolgu
Kanvas ve şasenin denk geldiği orta ve kenar alanlarındaki boyalı yüzeylerde
kayıplar mevcuttur. Ayrıca sanatçı imzasının bulunduğu ve sağ üst köşede yer alan
kayıplar nedeniyle kanvas yüzeyi görülmektedir. Sanatçı imzasının bulunduğu
köşeye (Resim 7.20) kaybın devam etmesini önlemek amacıyla dolgu işlemi
yapılmıştır. Rötuş arka plan renginde uygulanmış, sanatçı imzasına müdahale edecek
herhangi bir renklendirme yapılmamıştır (Resim 7.21). Dolgu işleminde kullanılan
malzeme ve yöntemler bir önceki eserdeki gibidir (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet
Yücetürk).
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Resim 7.20. İmzanın bulunduğu alandaki boya kaybı
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.21. Dolgu ve rötuş sonrası
(Çağlar Eryurt, 2017)

7.2.6. Rötuş
Yapılan dolgular kuruduktan sonra renklendirme işlemi bir önceki eserde olduğu gibi
tamamlanmıştır (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).
7.2.7. Vernikleme
Vernik uygulaması da bir önceki eserdeki gibi uygulanmıştır (bkz. 7.1. Hasat,
Mehmet Yücetürk).

Resim 7.22. Onarım öncesi (Çağlar Eryurt, 2017)
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Resim 7.23. Onarım sonrası (Çağlar Eryurt, 2017)
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7.3. Natürmort (Nurullah Berk)
7.3.1. Geçici Yüzey Koruma ve Sağlamlaştırma
Eserde karşılaşılan en büyük problem, boya tabakasındaki kalkma ve pullanmalardır.
Bu nedenle çerçevesinden çıkarılan resme ilk olarak yüzey koruma işlemi
uygulanmıştır (Resim 7.24). Yüzey koruma işleminde dayanıklı, aynı zamanda esnek
yapıdaki Japon kâğıdı, 1/17 oranında hazırlanan tavşan tutkalı ile uygulanmıştır.
Tavşan tutkalı, yüzey koruma işleminde kullanılan en yaygın ve geleneksel
reçetelerden biridir (Pascual ve Patino, 2003, s. 107; Baroni, 2003, s. 56-57).
Benmari usulü ile su içinde hazırlanan tutkalın oranı eserin durumuna göre
değişebilir.

Resim 7.24. Geçici yüzey koruma işlemi sonrası (Çağlar Eryurt, 2017)

Yüzey korumanın sonunda boyaların büyük ölçüde sabitlendiği görülmüştür.
Sabitlenmenin yeterli olmadığı bazı alanlarda yapıştırıcı ile birlikte ısı ya da pres
uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla lokal olarak yapılan yüzey koruma
işleminde sıcak spatül yüzeye ayırıcı bir tabaka kullanılarak uygulanmıştır. Bu işlem
öncesi eserin nem ve ısı testleri yapılarak boyanın hassasiyeti belirlenmiştir.
Uygulama sırasında ısının olumsuz etkilerini önlemek amacıyla sıcaklık kontrollü
olarak kullanılmış ve boya tabakası sık sık gözlem altında tutulmuştur.
7.3.2. Arka Yüzey Temizliği
Şase ile kanvas arasında herhangi bir gevşeme bulunmadığı için, kanvasın şaseden
sökülmesine gerek duyulmamıştır. Eserin arka yüzeyi silgi ve silgi pedleri ile
mekanik olarak temizlenmiştir (Resim 7.25). Şase ile kanvas kenarlarından bulunan
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iklim cepleri olarak adlandırdığımız bölümdeki kirler düşük ayarda elektrik
süpürgesi ile yüzeyden alınmıştır.

Resim 7.25. Arka yüzey temizliği sonrası (Çağlar Eryurt, 2017)

Arkaları açık olarak depolanan ve sergilenen eserlerin birçoğunda görülen bu
durumun önlenmesi için, uygulamalar tamamlandıktan sonra, hem eserin arka
yüzeyden hava almasını hem de kir ve tozlardan korunmasını sağlayacak arkalık bezi
olarak adlandırılan yumuşak kumaş benzeri malzemeler kullanılarak arka yüzeyi
kapatılmalıdır (Resim 7.26).

Resim 7.26. Arka yüzeyin koruma amaçlı kapatılması (Çağlar Eryurt, 2017)

7.3.3. Yırtıkların Onarımı
Kanvasın sağ alt köşesinde bulunan 2 cm boyutundaki yırtığın onarımı (Resim 7.27)
ilk eserde olduğu gibi gerçekleştirilmiştir (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).
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Resim 7.27. Yırtık onarımı (Çağlar Eryurt, 2017)

7.3.4. Dolgu
Boya tabakasında tespit edilen dökülmeler ve sağ alt köşedeki yırtığın etrafında yer
alan boya kaybının bulunduğu alanlar ilk eserdeki malzeme ve yöntemler
kullanılarak dolgulanmıştır (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).
7.3.5. Rötuş
Dolgulanan alanlar (Resim 7. 28-29) ilk eserde olduğu gibi renklendirilmiştir (bkz.
7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.28. Rötuşlanan alan, öncesi
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.29. Rötuşlanan alan, sonrası
(Çağlar Eryurt, 2017)

7.3.6. Vernikleme
Rötuşlanan alanlar kuruduktan sonra ilk eserdeki gibi vernik uygulanmıştır (bkz. 7.1.
Hasat, Mehmet Yücetürk).
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7.3.7. Çerçeve Onarımı
Aşınma ve boya dökülmeleri bulunan çerçeve temizlik işlemleriyle birlikte
dolgulanarak rötuşlanmıştır (Resim 7.30). Çerçeve onarımında ilk eserdeki aşamalar
ve yöntemler uygulanmıştır (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.30. Çerçevenin dolgulanması (Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.31. Onarım öncesi (Çağlar Eryurt, 2017)
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Resim 7.32. Onarım sonrası (Çağlar Eryurt, 2017)
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7.4. Nü (Saip Tuna)
7.4.1. Temizlik
Resmin onarımında ilk olarak yapılan işlem yoğun vernik tabakasının yüzeyden
temizlenmesi olmuştur. Vernik kaldırma işlemi, en zor ve tartışmalı restorasyon
işlemlerinden birisidir. Boya katmanı için risk oluşturur ve boyanın görünümünü
değiştirebilir. Vernik katmanın etanol veya asetonla kısa süreli ıslanması bile yağ
bazlı boya tabakasında şişme sürecine neden olur. Çözünmüş verniğin ovulması,
boya tabakasının da alınması anlamına gelir ki, bu restoratörlerce aşırı temizlik
olarak nitelendirilen bir duruma neden olabilir (Nicolaus, 1999, s. 356; Oldale, 1999,
s. 73-74; Clifton, 1988, s. 99). Bu sebeple vernik temizliği öncesi seçilen alanlarda
denemeler

yapılmış,

kullanılan

çözücülerin

reaksiyonları

gözlemlenmiştir.

Yüzeydeki vernik, önceki uygulamalarda yapılan rötuş ve üst boyalar uygun organik
çözücülerle (ethanol, white spirit, aseton, terebentin vb.) temizlenmiştir (Resim 7.3334). Temizlik uygulamasında, pamuk sarılı bambu çubuğa yeterli miktarda alınan
organik çözücü ile yüzeye çok fazla bastırılmadan verniğin alınması amaçlanmıştır.
Verniğin yoğun olduğu bazı alanlarda malzemenin yumuşaması için pamuk bir süre
yüzeyde bekletilmiştir.

Resim 7.33. Verniğin temizlik aşamaları
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.34. Rötuş ve üst boyaların temizlenmesi
(Çağlar Eryurt, 2017)

Temizlik sırasında sanatçının imzasının bulunduğu alanda daha küçük boyutta,
okunurluğu daha az olan ikinci bir imza daha fark edilmiştir (Resim 7.35). Her iki
imza yüzeyde korunmuştur.
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Resim 7.35. Temizlik sonrası ortaya çıkan ikinci imza (Çağlar Eryurt, 2017)

7.4.2. Geçici Yüzey Koruma
Yüzey temizliği sonrasında bazı boyalı alanlarda tespit edilen pullanma ve ayrılmalar
için boya tabakası koruma kâğıdı ile geçici olarak kaplanmıştır. Yüzeyin geçici
koruma işlemi çoğu zaman ilk onarım uygulaması olarak düşünülse de bu eserdeki
gibi yoğun vernik tabakası ve hatalı rötuşlu alanlarla birlikte yüzey korumanın
yapılması boyalı alanlarda problemlerin artmasına sebep olabilmektedir.
Geçici yüzey koruma işlemi (Resim 7.36), bir önceki eserde kullanılan malzeme ve
yöntemler doğrultusunda uygulanmıştır (bkz. 7.3. Natürmort, Nurullah Berk).

Resim 7.36. Geçici yüzey koruma uygulaması (Çağlar Eryurt, 2017)
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7.4.3. Arka Yüzey Temizliği ve Sağlamlaştırma
Boya tabakası korumaya alındıktan sonraki aşama, resmin şasesinden çıkarılması
olmuştur. Arka temizliği öncesinde sertleşen resmin kenarları ılık su ile
nemlendirilerek preslenmiştir (Resim 7.37).

Resim 7.37. Kanvas kenarlarının nemlendirilmesi (Çağlar Eryurt, 2017)

Bir resmin kaç yaşında olduğuna ve nerede depolandığına bağlı olarak, kanvasın arka
yüzeyi kir ve/veya kir cepleri ile kaplanmaktadır Genellikle gergin tuvalden çıkarılan
kir, fırça, sünger, silgi ve düşük basınçlı jetler ile kuru olarak temizlenmektedir
(Nicolaus, 1999, s. 92). Eserin arka yüzeyinde yoğun olarak gözlenen kir tabakası,
presleme sonrası, bisturi, silgi pedleri ve fırça ile mekanik olarak temizlenmiştir
(Resim 7.38).

Resim 7.38. Arka yüzeyin silgi pedi ile temizlenmesi (Çağlar Eryurt, 2017)
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-

Kenar Rantualajı

Kenar rantualajı ikinci eserdeki uygulama basamaklarıyla aynı şekilde yapılmıştır
(Resim 7.39-40) (bkz. 7.2. Meyveler, Feyhaman Duran).

Resim 7.39. Kenar rantualajı uygulaması
(Çağlar Eryurt, 2017)

Bu aşamadan sonra

yapılacak

Resim 7.40. Kenar rantualajı (Çağlar Eryurt, 2017)

işlem geçici koruma kâğıdının

yüzeyden

kaldırılmasıdır (Resim 7.41). Kâğıtların yüzeyden çıkarılma işlemi uygulamada
kullanılan materyallere bağlıdır. Tavşan tutkalı ile yapılan uygulamalarda ılık su
kullanılmaktadır (Pascual ve Patino, 2002, s. 107).

Resim 7.41. Geçici koruma kağıdının kaldırılması (Çağlar Eryurt, 2017)

7.4.4. Şaseye Germe
İlk eserdeki uygulama aşamalarıyla kanvas eşit aralıklarla şaseye sabitlenmiştir (bkz.
7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).
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7.4.5. Dolgu
Daha önce onarım geçirdiği tespit edilen eserin rötuşlanan alanları yüzeyden
temizlendikten sonra boya tabakasında kayıp olan alanlar dolgulanmıştır (Resim
7.42). Bu eserin dolgulanmasında alçı ve tavşan tutkalı ile hazırlanan karışım
kullanılmıştır. Hazır dolgu malzemesi yerine tavşan tutkalı-alçı karışımının
kullanılma sebebi, önceki restorasyon müdahaleleri sebebiyle yıpranmış durumda
olan boşluk alanların daha akışkan bir dolgu ile yüzeye tutunmasını sağlamaktır.
Hazırlanan

alçı-tutkal

dolgu

malzemesinin

akışkanlık

oranı,

hazır

dolgu

malzemelerinin aksine restoratör tarafından belirlenebilmektedir. Hazırlık sırasında
alçının tutkal içinde eşit dağılmasına dikkat edilmeli, karıştırma yapılmamalıdır.
Tutkal alçıyı kendi kendine bünyesine almalı, homojen bir şekilde tutkal alçıya
doymalıdır.

Resim 7.42. Boya tabakasındaki kayıp alanların dolgulanması (Çağlar Eryurt, 2017)

Bu şekilde hazırlanan ve spatüllerle boşluklara uygulanan dolgu kuruduktan sonra
bisturi ve zımpara ile düzeltilerek boya tabakasıyla aynı seviyeye getirilmiştir (Resim
7.43-44).

Resim 7.43. Dolgunun zımpara ile düzeltilmesi
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.44. Dolgunun bistüri ile düzeltilmesi
(Çağlar Eryurt, 2017)
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7.4.6. Rötuş
Dolgulanan alanlar ilk eserdeki uygulama aşamaları ve yöntem izlenerek
renklendirilmiştir (Resim 7.45-46) (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.45. Rötuşlanan alan, öncesi
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.46. Rötuşlanan alan, sonrası
(Çağlar Eryurt, 2017)

7.4.7. Vernikleme
Kuruyan renklendirilmiş alanlara ilk eserde uygulanan vernikleme işlemi yapılmıştır
(Resim 7. 47) (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.47. Vernik uygulaması (Çağlar Eryurt, 2017)

7.4.8. Çerçeve Onarımı
Boya dökülmeleri ve yer yer aşınmalar gözlenen çerçeve (Resim 7.48), ilk eserdeki
uygulama basamakları ile onarılmıştır (Resim 7.49) (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet
Yücetürk).

102

Resim 7.48. Çerçevedeki boya dökülmeleri
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.49. Çerçeve onarım sonrası
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.50. Onarım öncesi (Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.51. Onarım sonrası (Çağlar Eryurt, 2017)
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7.5. Portre (Şefik Bursalı)
7.5.1. Geçici Yüzey Koruma
Eserin tüm yüzeyinde bulunan çatlaklar ve boya dökülmelerinin sabitlenebilmesi için
uygulanan geçici yüzey koruma işlemi dördüncü eserde kullanılan malzeme ve
yöntemler ile gerçekleştirilmiştir (Resim 7.52-53) (bkz. 7.4. Nü, Saip Tuna).

Resim 7.52. Geçici yüzey koruma uygulaması, detay
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.53. Geçici yüzey koruma
(Çağlar Eryurt, 2017)

7.5.2. Arka Yüzey Temizliği
Kanvasın arka yüzeyindeki kir tabakaları ve bulunduğu tozlu ortam sebebiyle şase ve
kanvas arasında kalan kenarlarda oluşan kir/iklim cepleri dördüncü eserde uygulanan
mekanik yöntemlerle temizlenmiştir (Resim 7.54) (bkz. 7.4. Nü, Saip Tuna).

Resim 7.54. Arka yüzey temizliği (Çağlar Eryurt, 2017)
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7.5.3. Şase Onarımı
Şasede tespit edilen pasif böcek delikleri ve kir tabakasına ilk eserde kullanılan
yöntemler doğrultusunda müdahale edilmiştir (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).
7.5.4. Dolgu
Boya tabakasındaki derin, kılcal çatlaklar ve eserin genelinde tespit edilen boya
dökülmeleri ilk eserde kullanılan malzeme ve yöntemler ile dolgulanmıştır (Resim
7.55) (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.55. Dolgulanan alanlar (Çağlar Eryurt, 2017)

7.5.5. Rötuş
Dolgulanan alanlar ilk eserde uygulanan malzeme ve yöntemler ile rötuşlanmıştır
(Resim 7.56-57) (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.56. Rötuşlanan alan, öncesi
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.57. Rötuşlanan alan, sonrası
(Çağlar Eryurt, 2017)
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7.5.6. Vernikleme
Renklendirilen alanlar bir süre boyanın kuruması beklendikten sonra ilk eserdeki
yöntemler doğrultusunda verniklenmiştir (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.58. Onarım öncesi (Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.59. Onarım sonrası (Çağlar Eryurt, 2017)
106

7.6. Yaz Kompozisyonu (Hamit Görele)
7.6.1. Geçici Yüzey Koruma
Eserin yüzeyinde oldukça yoğun ve derin çatlak tespit edilmiştir. Geçici yüzey
koruma işlemi, çatlak sebebiyle oluşabilecek boya dökülmelerine karşı tedbir olarak
uygulanmış, boya tabakasının sabitlenmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama dördüncü
eserde kullanılan malzeme ve yöntemler ile gerçekleştirilmiştir (Resim 7.60-61)
(bkz. 7.4. Nü, Saip Tuna).

Resim 7.60. Geçici yüzey koruma, detay
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.61. Geçici yüzey koruma uygulaması
(Çağlar Eryurt, 2017)

7.6.2. Arka Yüzey Temizliği
Yoğun kir tabakası, kanvasın arka yüzeyinde bulunan daha önce bilgi amaçlı
yazılmış numara ve yazılara zarar vermeden dördüncü eserde olduğu gibi mekanik
yöntemlerle temizlenmiştir (Resim 7.62) (bkz. 7.4. Nü, Saip Tuna).

Resim 7.62. Arka yüzeyin düşük ayarlı vakumlu cihazlarla temizlenmesi (Çağlar Eryurt, 2017)
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7.6.3. Dolgu
Eserin yüzeyinde önceki restorasyon müdahalesinde yanlış bir şekilde uygulanan
şaseye germe işleminden kaynaklı kalın ve derin çatlaklar gözlenmiştir. Bu
çatlakların derinliği kimi zaman kanvasın görülmesine sebep olacak boyutlara
ulaşmaktadır. Tüm yüzeyde ve özellikle kanvas köşelerinde gerilmeye paralellik
gösteren çatlaklar ilk eserde uygulanan malzeme ve yöntemler ile dolgulanmıştır
(Resim 7. 63-64) (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.63. Dolgu uygulaması
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.64. Dolgu uygulaması, detay
(Çağlar Eryurt, 2017)

7.6.4. Rötuş
Dolgulanan

çatlaklar

ilk

eserde

kullanılan

malzeme

ve

yöntemler

ile

renklendirilmiştir (Resim 7.65-66) (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.65. Rötuşlanan alan, öncesi
(Çağlar Eryurt, 2017)

Resim 7.66. Rötuşlanan alan, sonrası
(Çağlar Eryurt, 2017)

7.6.5. Vernikleme
Bu eserde vernik tabakası tespit edilmemiştir. Boya tabakasının, yapılan dolgu ve
rötuş işlemlerinin daha uzun süre korunabilmesi, ayrıca orijinal yüzeyin önceki gibi
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görünebilmesi için mat sprey vernik uygulamasına karar verilmiştir (Resim 7.67), ilk
eserdeki uygulama yöntemleri kullanılmıştır (bkz. 7.1. Hasat, Mehmet Yücetürk).

Resim 7.67. Vernik uygulaması (Çağlar Eryurt, 2017)

7.6.6. Çerçeve Onarımı
Yüzeyinde herhangi bir boya ve vernik bulunmayan çerçevenin kir tabakası 1/1
oranında hazırlanan alkol-saf su karışımı ile temizlenerek, koruma amaçlı
verniklenmiştir.

Resim 7.68. Onarım öncesi (Çağlar Eryurt, 2017)
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Resim 7.69. Onarım sonrası (Çağlar Eryurt, 2017)
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8.

KOLEKSİYONDA

BULUNAN

TUVAL

RESİMLERİNE

YÖNELİK ÖNLEYİCİ KORUMA, SERGİLEME VE DEPOLAMA
ÖNERİLERİ
Yağlı boya tuval resimlerinin depolandığı ve sergilendiği alanlardaki çevresel
koşulların niteliği onların bozulması ve/veya uzun verimli korunmasında önemli bir
etkiye sahiptir. Başta nem ve ışık olmak üzere, sıcaklık, hava kirliliği,
mikroorganizmalar gibi etkenler müze koleksiyonlarındaki objelerin çoğunu etkiler.
Başka bir deyişle, eserlerin malzeme özelliklerine uygun ortamlarda saklanması ve
sergilenmesi bozulmayı azaltıp geciktirir. Daha çok önleyici koruma adı altında
değerlendirebileceğimiz bu tür çabaların amacı hasara yol açabilecek çevresel
etkenleri denetleyerek koleksiyonların kalıcı ve sürekli korunmasını sağlamaktır.
Genelde müzelerde, özelde Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde geçerli olmak
üzere bu konuya ilişkin önerileri, uluslararası geçerliliği olan ölçütler çerçevesinde,
ana hatlarıyla aşağıdaki başlıklar altında özetlemek mümkündür:

8.1. Sergileme
Aydınlatma
İncelediğimiz Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi sergileme alanlarındaki yağlı
boya tuval resimleri, yüksek renksel geriverime sahip (CRI 90) ışık kaynaklarıyla
yayınık ışık dağılımı veren ve düşük UGR (Unified Glare Rating-Birleşik Göz
Kamaşması Değeri) değerine sahip gün ışığına yakın LED armatürleri kullanılarak
aydınlatılmaktadır. Yapay aydınlatmanın kullanıldığı sergi alanlarındaki aydınlık
düzeyleri, LX-1330B model dijital lüksmetre cihazı (Resim 8.1) ile ölçülmüştür.

Resim 8.1. Ölçümün yapıldığı dijital lüksmetre cihazı (Çağlar Eryurt, 2017)

111

Ölçümler, zemin katta bulunan Arif Hikmet Koyunoğlu sergi salonunda, 1. katta
bulunan Eşref Üren, İbrahim Çallı, Malik Aksel, Arif Kaptan sergi salonlarında ve
sergi salonları arasındaki koridorlarda 14.09.2017 tarihinde 13:30-15:30 saatleri
arasında yapılmıştır. Tadilat nedeniyle kapalı olan Osman Hamdi Bey ve Fikret
Mualla sergi salonlarında, kâğıt eserlerin sergilendiği Geleneksel Türk El Sanatları
sergileme salonunda ve sergilemenin yapılmadığı Türk Odası’nda ölçüm
yapılmamıştır. Tüm sergi salonları hareket olmaması durumunda 8 dakika sonra
devreye giren sensörler bulunmaktadır. Kullanılan yapay ışık kaynakları, yüksek
tavanlı sergileme alanlarında (Eşref Üren, İbrahim Çallı, Arif Kaptan ve Arif Hikmet
Koyunoğlu sergi salonları) %70 oranında, alçak tavanlı sergileme alanlarında ise
(Malik Aksel sergi salonu) %26 oranında aydınlık sağlamaktadır. Sensör devreye
girdiğinde ise her ikisinin de aydınlık oranı %2’ye düşmektedir.
Aydınlık düzeyi ölçüm sayıları sergi salonlarının büyüklüklerine göre arttırılmıştır.
Ortalamaları alınarak her sergileme salonu için tek bir aydınlık düzeyinin belirlendiği
sonuca ulaşılmıştır (Çizelge 8.1).

Çizelge 8.1. Sergileme salonlarının aydınlatma düzeyleri

Aydınlık Düzeyi (lux)
Sergileme
Alanı

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

Eort

Eşref Üren
Salonu
Koridor 1

230

242

175

170

195

216

175

213

-

-

-

-

-

-

202

182

230

182

147

236

199

-

-

-

-

-

-

-

-

196

İbrahim Çallı
Salonu
Koridor 2

170

187

272

232

167

225

211

151

205

193

214

148

160

169

193,1

84

147

102

87

138

143

55

91

-

-

-

-

-

-

105,8

Malik Aksel
Salonu
Koridor 3

105

134

125

180

141

186

149

133

123

133

128

225

112

-

144,1

172

44

126

98

92

89

129

114

70

-

-

-

-

-

103,7

Koridor 4

166

239

139

140

245

174

-

-

-

-

-

-

-

-

183,8

Arif Kaptan
Salonu
Arif Hikmet
Koyunoğlu
Salonu

345

493

424

363

374

369

358

503

400

517

480

443

518

502

434,9

476

541

513

533

459

473

435

502

507

427

465

530

485

486

488

Yapay aydınlatma yapılan sergileme alanlarının farklı duvar yüzeylerinden alınan
ölçümlerin ortalamalarına bakıldığında aydınlık düzeylerinin 103,7 ile 488 lux
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arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yağlı boya tuval resimleri için en yüksek aydınlık
düzeyinin 150 lux, bazı özel durumlarda (koyu renkli resimlerin sergilendiği alanlar)
150-200 lux arasında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ortalama aydınlık
düzeyi 434,9 lux olarak tespit edilen Arif Kaptan Sergi Salonu ile ortalama aydınlık
düzeyi 488 lux olarak tespit edilen Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu’nun ışık
şiddetleri uzun vadede risk oluşturma potansiyelleri sebebiyle azaltılmalıdır.
Ortalama aydınlık düzeyi 144,1 lux olarak tespit edilen Malik Aksel Sergi Salonu
yağlı boya tuval resimleri için ideal koşullarda aydınlatılmaktadır. Koridor 2 ve
Koridor 3’te ölçüm yapılan duvar yüzeylerinin aydınlık düzeyleri arasında
farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların giderilmesi için ışık kaynaklarının
düzenlenmesi ve güçlendirilmesi önerilebilir.
Resimlerde boya tabakasını oluşturan bağlayıcı maddeler ve pigmentler ile vernik
tabakasını oluşturan reçineler, yağ ve verniklerin ışığa duyarlılıkları-reaksiyonları
farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, bazı pigmentler “kalıcı” veya ışık geçirmezken
diğerleri düşük ışık seviyelerinde bile solabilmektedir. Koleksiyondaki yağlı boya
tuval resimlerinin “kalıcı” pigmentlere sahip olup olmadığı bilinemeyeceğinden
aydınlatma planları aynı anda sergilenen eserler için uygun seviyede ayarlanmalıdır.
Işık etkisi birikimlidir, bu nedenle düşük ışık seviyesi bile en dayanıklı pigmentlerin
yıllar içinde belirgin bir şekilde kaybolmasına neden olabilmektedir. Daha yüksek
seviyeler daha hızlı bir renk kaybına neden olmaktadır.
İdeal olarak, yağlı boya tuval resimleri gün ışığından veya filtrelenmemiş floresan
lambalarından yayılan herhangi bir morötesi ışığa (UV) maruz bırakılmamalıdır.
UV'yi tamamen engellemek mümkün değilse, seviyeler 75 mikrowatt/lümeni
geçmemelidir. Pencere bölmelerindeki UV emici filmler UV ışığının miktarını
düşürecek, ancak görünür ışığı (yani ışık yoğunluğunu) düşüremeyecek; renkli
filmler ise, görünür ışığı önemli ölçüde düşürebilmektedir. Floresan ışık
kullanıldığında, düşük UV emisyonlu tüpler veya UV emici kılıflar önerilir (CCI10/4, 1993, s.1).
Güneş ışığı, doğrudan eserler üzerine geldiği taktirde, yüksek oranlarda UV, görünür
ve kızılötesi ışık yaymaktadır. Akkor lambalardaki UV ışını önemsiz olmakla birlikte
ısı üretmektedirler. Çerçevelere takılan lambalar resimler için kullanılmamalıdır. Bu
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lambalar dağınık ve aşırı ışık ayrıca ısı yaymaktadırlar. Halojen lambalar ise
ultraviyole, görünür ve aynı zamanda kızılötesi ışık yaymaktadırlar (Çizelge 8.2)
(Pascual ve Patino, 2003, s.16).
Çizelge 8.2. Farklı ışık kaynaklarının emisyonu (Pascual ve Patino, 2003, s.16)

Farklı Işık Kaynaklarının Emisyonu
Işık Kaynağı/
Emisyonu
Ultraviyole

Gün Işığı

Akkor
Lamba

Floresan
Tüp
Δ ΔΔ

Halojen
Lamba
Δ

Ölçü
Birimi
µw/l

Görünür Işık

ΔΔ

ΔΔ

ΔΔ

ΔΔ

lux

Infrared

Δ

ΔΔ

ΔΔ

o

Δ ΔΔ

C

Işık yoğunluğu "lux" cinsinden ölçülmektedir. Işıkla hasar doğrudan ışık yoğunluğu
ve maruz kalma süresi ile orantılıdır. Örneğin, 200 saat süreyle 200 lux'e maruz
kalan bir eser, 400 saat boyunca 100 lux'e veya 800 saat boyunca 50 lux'e maruz
kalma ile aynı hasara neden olmaktadır. Bu nedenle, ışık seviyelerini 200 lux'den
100 lux'e düşürmek, ışık hasarını aynı süre boyunca yarısı kadar azaltacaktır.
Alternatif olarak, ışık pozlama süresinin yarı yarıya kısaltılması aynı etkiye sahip
olacaktır. Resimler, uygun estetik beğenisine izin veren en düşük ışık yoğunluğunda
sergilenmelidir. Birçok yağlı boya tuval resmi için, izleyicinin gözleri ortam ışığına
göre ayarlanmışsa ve daha yüksek ışık seviyesine sahip bitişik alan yoksa, 50 lux
yoğunluk seviyesi yeterlidir (CCI-10/4, 1993, s. 2).
Bazı sergileme durumlarında, 150 ila 200 lux ışık seviyesi gerektirebilir (özellikle
koyu renk pasajlı resimlerde daha fazla ışık ihtiyacı duyan yaşlı ziyaretçiler için).
Gerekli süre boyunca seviyeleri yükseltmek ve daha sonra ışıkları azaltmak ya da
ışıkları tamamen kapatmak ışık hasarını en aza indirmeye yardımcı olacaktır.
Ortam ışığının yoğunluğu, düşük watt ampulünü kullanarak, ışığın açısını
değiştirerek ve/veya ışık ile eser arasındaki mesafeyi arttırarak azaltılabilir. Farklı
ışık kaynaklarında eser ile arasındaki mesafenin küçük bir artışı bile önemli ölçüde
değişikliklere sebep olabilmektedir (Çizelge 8.3). Işık yoğunluğunu tam olarak
kontrol etmek için, her sergileme alanı ayarlanabilir dimmer anahtarına sahip
olmalıdır. Aralıklı görüntüleme ve / veya otomatik veya ziyaretçi tarafından devreye
sokulan ışık anahtarları, bir boyanın ışığa maruz kalma sürelerini kısaltmakta ve renk
değişikliği sürecini yavaşlatmaktadır (CCI-10/4, 1993, s. 2).
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Çizelge 8.3. Seçilen lamba türü için ışık yoğunluğunun (lux) mesafeye göre uzaklığı (CCI2/3, 1992, s.2)

Seçilen Lamba Türü İçin Işık Yoğunluğunun (Lux) Mesafeye Göre Uzaklığı
Lamba Türü

Lambadan Uzaklık
120

150

180

210 cm

240 cm

270 cm

300

cm

cm

cm

150 W Spot (R-40)

-

3200

1900

1300

1050

850

-

75 W Spot (R-30)

-

850

620

450

350

280

230

150 W Projektör
(R-40)
75 W Projektör (R30)
150 W Floresan

-

590

425

320

250

205

175

200

130

95

70

55

45

-

200

130

95

75

60

50

-

cm

(R-40)

Isı ve nem denetimi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi sergileme alanlarında ısı ve nem denetimi
datalogger (nem-sıcaklık kayıt cihazları) aracılığıyla yapılmaktadır. Bu cihazların
denetimi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi Ankara Restorasyon ve
Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda görevli restoratörler tarafından yapılmaktadır.
Müze içindeki iklimlendirme klima ile yaz-kış 18-20°C arasında tutularak
yapılmaktadır.
Uygun seviyede tutulan bağıl nem, yağlı boya tuval resimleri için oldukça önemlidir.
Bağıl nemdeki dalgalanmalar, mevsimsel olarak gündüz/gece döngülerindeki
farklılıklar boya tabakasını doğrudan etkilemektedir.
Kış aylarında ısıtma sistemleri nedeniyle düşük nem seviyeleri görülebilmektedir.
%35’in altındaki bağıl nem değerleri kanvas, boya ve vernik tabakalarının
kırılganlaşmasına ve çatlak oluşumuna neden olmaktadır. Yaz aylarında müze
ortamlarında yükselen bağıl nem oranları özellikle %65’in üstünde seyrediyorsa,
biyolojik aktiviteye sebep olabilmektedir. Bu yüksek düzeyler, odaların yeterli
derecede düzenlenmesine rağmen bir serginin veya depolama alanının bazı
bölgelerinde (örneğin dış cepheler, su borularının yakını) oluşabilir (CCI-10/4, 1993,
s. 2).
Bağıl nem oranlarıyla ilgili farklı kaynaklarda farklı oranlar verilmektedir. Bu
farklılıklar ışık seviyesi ve sıcaklık değerlerinde de görülmektedir. Oranların belli bir
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aralık içinde verilmesi ve ortam koşullarına göre bu aralıklar içinde tutulmasına özen
gösterilmelidir.
Kanada Konservasyon Enstitüsünün notlarında, tuval veya ahşap üzerindeki
resimlerin bağıl nem oranı %40 ila %60 arasında verilirken, Ulusal ve uluslararası
fikir birliğinin, %50'lik sabit bir RH'yi tercih ettiği belirtilmektedir (CCI-10/4, 1993,
s. 2). 2001 yılında İtalya’daki Kültür Varlıkları ve Aktiviteler Bakanlığı tarafından
belirlenen bağıl nem aralığı %50 ila %65 olmuştur (Alcantara, 2002, s. 35). Başka
bir kaynakta (Bomford ve Dimond, 1984, s. 284-285) ise oran %55 olarak
belirtilmiş, %10 oranında bağıl nemin değişkenlik gösterebileceği eklenmiştir.
Kanada Konservasyon Enstitüsü notlarında ise, Bir mevsimden diğerine geçişte nem
değerlerinin kademeli olarak değiştirilmesi – ayda %5'den fazla olmaması- günlük
dalgalanmalar %5'i geçmemesi gerektiği önemle vurgulanmadır.
Düzgün tasarlanmış bir klima sistemi tarafından sağlanan tam çevresel kontrolün
yokluğunda, taşınabilir nemlendirici cihazı/ nem alma cihazları ve fanların doğru
kullanım ile bir miktar koruma elde etmek mümkündür. Kapı ve pencerelerin kapalı
tutulması, eserlerin havalandırma kanalları, radyatörler vb. gibi alanların yakınında
sergilenmesini önlemeye yönelik tedbirler bağıl nem dalgalanmalarına karşı koruma
sağlayacaktır.
Yüksek sıcaklıklar, boyayı yumuşatarak yüzeye yapışmasına neden olurken, düşük
sıcaklıklar boya tabakalarının kırılganlaşmasına ve taşıma sırasında hasara duyarlı
olmasına neden olmaktadır (CCI-10/4, 1993, s.3).
Dış hava şartlarına bakılmaksızın 17 °C ile 22 °C arasında sabit bir sıcaklık
muhafaza edilmelidir. Artı veya eksi 2 °C dalgalanmalar genellikle kabul
edilmektedir (Hilberry ve Weinberg, 1994, s. 182-183).
Yağlı boya resimler, ziyaretçiler tarafından dokunulabilecek alanlara (dar koridorlar
ya da merdivenler) asılmamalıdır. Ziyaretçilerin resimlere dokunmalarını engellemek
için halat engelleri, platformlar ve zemin işaretleri kullanılmalıdır.
Resimler, hava tahliye yerleri, ısı radyatörleri, havalandırma kanalları veya
şöminelerin

yakınına

yerleştirilmemelidir.

Dış

duvarların

iç

yüzeylerine

asılmamalıdır. Çünkü bu alanlar sıcaklık ve bağıl nemde dalgalanmalara eğilimlidir.
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Dış duvarların kullanılması gerekiyorsa, resmin arka tarafı ile duvar arasında yeterli
boşluk bulunduğundan emin olunmalıdır. Destek panoları, askı aparatları eseri
duvardan uzak tutar ve duvar arasında bir hava boşluğunun olmasını sağlar.
Resimler, hızlı ve göze çarpmadan çıkarılabilecek alanlara yerleştirilmemelidir (CCI10/3, 1993, s.3).
8.2. Paketlenme / Taşıma
İncelenen Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde paketleme/taşıma konusunda
eğitilmiş personel bulunmamaktadır. Eserlerin geçici sergiler sebebiyle başka bir
müzeye gönderilmesi sırasında paketlenmesi ve taşınması gibi ihtiyaçlar durumunda
sanat eseri taşımacılığında ulusal ve uluslararası çalışan İstanbul merkezli
profesyonel bir firmadan destek alınmaktadır.
Bir resmin uzun süreli korunmasının sebeplerinden biri, doğru ve güvenli bir şekilde
taşınmasıdır. Geçici bir sergi için başka müzeye nakli kadar, müze içinde bir odadan
başka bir odaya taşınması da aynı özeni, dikkati ve öngörüyü gerektirmektedir.
Karşılaşılacak risklere karşı çoğu zaman basit önlemler alınmaması durumunda eser
zarar görebilmektedir.
Taşımadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır:
1. Resmin İncelenmesi: Önceki durum raporlarında boyanın yapısı, varsa
boyadaki dökülmeler, çatlaklar dikkatle incelenmelidir. Çerçevesi var ise yapısal
olarak sağlam olduğuna ve resmi güvenli bir şekilde tuttuğuna emin olunmalıdır.
Boya tabakasında hasarlı alanlar varsa dokunulmamalı, çerçeve ve şasede küçük
çaplı problemler var ise boya ve vernik tabakasına zarar vermeden dikkatli bir
şekilde düzeltilmelidir.
2. Güzergâh Planı Yapılmalıdır: Gidilecek rotayı belirlemek oldukça
önemlidir. Resim yerinden kaldırılmadan önce mutlaka bu rota temizlenmeli, alan
hazırlanmalıdır. Gerekiyorsa yardım ve taşıma araçları edinilmelidir (CCI-10/13,
1993, s.1).
Taşıma Sırasında;
1. Acele edilmemeli, tek seferde sadece bir resim taşınmalıdır.
2. Diğer eserlerin yakınında ve geriye doğru yürünmemelidir.
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3. Askı teliyle veya çerçevenin üstü ile taşınmamalıdır. Çerçeve köşeleri
oldukça hassastır, yalnızca bir tarafından tutulan çerçevenin köşelerinden ayrılması
muhtemeldir.
4. Ön yüzey taşıyan kişilere bakacak şekilde tutulmalıdır, böylece herhangi
bir değişiklik izlenebilir. Bu önlem, özellikler üç boyutlu yüzeye sahip resimlerin
taşınmasında önemlidir.
5. Resim koruyucu bir arka plakaya sahip değilse, şasede parmakların
kıvrılması ve tuvalin arka tarafına bastırılması önlenmelidir.
6. Ellerdeki doğal yağ, nem ve kirin boyaya aktarılmasını önlemek için ellerin
temiz olduğundan emin olunmalı ve uygun olduğunda temiz, iyi oturan, hafif
pamuklu,

asitsiz

eldivenler

giyilmelidir.

Gevşek

eldivenler

tehlike

oluşturabilmektedir. Sıkı bir tutuşu engellerler ve çıkıntı yapan yüzeyleri yakalamak
eğilimindedir.
7. Saat, mücevher veya manşet düğmesi gibi aksesuarlar, boya yüzeyine
takılıp çizebilmektedir, taşıma sırasında bu aksesuarlar çıkarılmalıdır.
8. Küçük çerçeveli bir resim her iki taraftan elle sıkıca kavrayarak
taşınmalıdır.
9. Resim çerçeveli değilse ve bir kişinin taşıması için yeterince küçükse, her
iki tarafından da yeni verniklenmiş gibi avuç içlerin kenarlarına dayanarak
taşınmalıdır.
10. Orta boy tuval resimleri iki kişiyle taşınmalıdır; bir el alt kenarı veya alt
köşeyi tutarken diğer el üst köşeye doğru yerleştirilerek resmin ağırlığını dengelemek
gerekmektedir (Resim 8.2).

Resim 8.2. Orta boy tuval resimlerinin taşınması (CCI-10/13, 1992, s.2)
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11. Büyük veya ağır tuval resimleri çerçevenin tersine sabitlenmiş katlanabilir
kollar veya naylon dokuma bantları yardımıyla taşınmalıdır. Taşıma arabası
kullanılabilir (Resim 8.3-4).

Resim 8.3. Büyük boy tuval resimlerinin taşınması (URL-5)

Resim 8.4. Büyük boy tuval resimlerinin taşınmasında araç kullanımı (URL-6)

12. Taşıma sırasında resim herhangi bir sebepten dolayı hasar görürse,
ayrılmış parçalar dikkatle toplanmalı, tanımlanmalı ve fotoğraf ile belgelenmelidir.
Olası onarım uygulamaları için uzman bir konservatöre bu bilgiler gönderilmelidir.
13. Süpervizör tarafından aksine talimat verilmedikçe, resimler dikey olarak
muhafaza

edilmelidir.

Cam

koruyucusu

bulunan

resimler

düz

şekilde

depolanmamalıdır. Bununla birlikte, boya tabakasında kalkma, dökülme, pullanma
gibi problemleri bulunan resimler düz bir zemin üzerinde depolanmalıdır (Rowlison,
1994, s. 225-226; Shelley, 1987, s. 21-26).
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Geçici bir sergi kapsamında veya herhangi bir sebepten dolayı eserlerin müze dışında
başka bir yere taşınması söz konusuysa, dikkat edilmesi gereken birçok nokta
bulunmaktadır. Bir yağlı boya tuval resminin taşınmaya uygun olup olmadığına karar
vermek, mevcut durumunu ve muhtemel sonuçları değerlendirecek deneyimli bir
konservatöre bırakılmalıdır. Bazı müzeler, özellikle ahşap panellerin taşınmasını
prensip olarak reddetmektedir. Fakat birçok panel resmi, gergin bir tuvalin taşınma
sırasındaki titreşimden dolayı bozulmada önemli bir rol oynayabileceği bazı tuval
üzeri resimlerden daha başarılı bir şekilde seyahat edebilmektedir (Bomford ve
Dimond, 1984, s. 284-285).
Yağlı boya tuval resimlerinin taşınması sırasında en sık karşılaşılan problemler,
titreşim, yanlış taşıma, bağıl nem ve sıcaklıklardaki dalgalanmalardır. Resimler
soğuk hava koşullarında daha kolay gerilmektedir bu sebeple kış mevsiminde
ısıtılmamış bir araçta seyahat etmemelidir. Son yıllarda harici taşımalar için bu
sorunları minimize edecek özel olarak tasarlanmış iklimlendirmeli taşıma çantaları
(bagajları) üretilmiştir (Resim 8.5-6).

Resim 8.5. Tuval resimlerinin paketlenmesi (URL-7)

Resim 8.6. Tuval resimlerinin taşınmasında kullanılan özel taşıma bagajları (URL-8)
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Boya ve destek tabakaları dikkatle kontrol edilmelidir. Çatlak, yarılma, pullanma,
tozlaşma, boya kaybı gibi bozulmalar gözleniyorsa, koruma işlemi yapılmadan eser
taşınmamalıdır. Nem kaybı sebebiyle gevrekleşerek gücünü kaybeden kumaş
destekler taşıma sırasında maruz kaldığı titreşim nedeniyle yırtılabilmektedir. Yeterli
mukavemeti olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kanvasın şaseye sabitlendiği çivi ve
zımbaların kenarları dikkatle incelenmeli, herhangi bir ayrılma varsa sabitlenmelidir
(CCI-10/15, 1993, s.1).
Resmin durumu seyahat öncesi ve sonrası ayrıntılı olarak yazılı rapor ve fotoğraflar
ile belgelenmelidir. Bu uygulama, resmin durumunun izlenmesini, herhangi bir hasar
oluştuysa nerede ve ne zaman oluştuğunun rapor edilmesini sağlar.
Çerçeve sistemleri uzun süreli taşımalarda resimlerin korunmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Çerçevesiz eserler geçici olarak hazırlanan çerçeveler içine
yerleştirilerek taşınmalıdır. Cam koruyucusu bulunan eserler koruma sağlamakla
birlikte, kırılması durumunda boya tabakasına zarar verme tehlikesi bulunmaktadır.
Taşıma öncesi kırılma durumuna karşı, cam yüzeyi maskeleme bandı ile ızgara
şeklinde yapıştırılmalıdır. Akrilik camlar kırılma tehlikesi olmadığı için camlara
tercih edilmektedir. Fakat akrilik camın elektrostatik özelliğinden dolayı, pastel ve
kömür gibi toz halindeki resimler için kullanılmamaktadır (CCI-10/15, 1993, s. 3-4).
8.3. Depolama
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin depolama alanları bodrum katında
bulunmaktadır. Eserler resimlerin her iki tarafa da sabitlenebileceği bir ağ gözü kafes
sistemi ile depolanmaktadır. Depolama alanı alarma dayalı güvenlik sistemiyle
korunmakta, tüm binada olduğu gibi ultrasonik ve yangın alarm sistemi
bulunmaktadır. Depolama alanlarında sıcaklık ve bağıl nem denetiminin sistematik
olarak yapılamaması eserler için uzun vadede risk oluşturmaktadır.
Bu çalışmayı oluşturan yağlı boya tuval resimlerinin bulunduğu Depo 1’e bağıl nem
ve

sıcaklık

kaydı

yapan

Lascar

EL-WIFI-TH

model

dijital

datalogger

yerleştirilmiştir. 06.03.2017 tarihinde yerleştirilen ölçüm cihazı teknik bir arıza
nedeniyle 17.03.2017 tarihine kadar 1 saatlik periyotlarda ölçüm yapabilmiştir.
Ölçümden elde edilen veriler, cihazın kurulumunda da kullanılan FilesThruTheAirEasyLog programında grafik haline getirilmiştir (Şekil 8.1).
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Şekil 8.1. Bağıl nem ve sıcaklık grafiği (Depo 1)

Bu verilerden her gün için en yüksek, en düşük ve ortalama sıcaklık ve bağıl nem
değerleri hesaplanarak tablo haline getirilmiştir (Çizelge 8.4).
Çizelge 8.4. Sıcaklık ve bağıl nem kayıtları (Depo 1)

Sıcaklık (oC)

Bağıl Nem (%)

Tarihler

En Düşük

En Yüksek

Ortalama

En Düşük

En Yüksek

Ortalama

06.03.2017

19

19,5

19,2

32

37

34,5

07.03.2017

18,9

19,5

19,2

28

37

32,5

08.03.2017

19,1

19,7

19,4

26

34

30

09.03.2017

19,5

20,5

20

27

36

31,5

10.03.2017

19,9

20,7

20,3

28

35

31,5

11.03.2017

19,9

20,1

20

32

42

37

12.03.2017

19,9

20,2

20

39

44

41,5

13.03.2017

19,9

20,1

20

39

51

45

14.03.2017

20,1

20,8

20,4

47

55

51

15.03.2017

20,9

21,5

21,2

49

53

51

16.03.2017

21,5

22,9

22,2

45

53

49

17.03.2017

23

24,1

23,5

43

52

47,5

Mart ayının ilk yarısında tespit edilen sonuçlara göre ortalama sıcaklık 19,9oC ile
23,5oC, ortalama bağıl nem ise %30 ile %51 arasındadır. Sonuçlar yağlı boya tuval
resimlerinin depolanmasında ideal sıcaklık değerleri için uygun seviyelerde olmasına
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rağmen, bağıl nem değeri oldukça düşüktür. %35’in altında kalan bağıl nem oranı,
boya-vernik tabakalarının kırılganlaşmasına ve çatlamasına sebep olmaktadır. Bağıl
nem değerlerinin ideal seviyelerde tutulması için nem ayarlayıcı cihazlar
kullanılmalıdır.
Depolama alanlarındaki eserler genellikle uzun süre görülemez ve kazayla oluşan
hasar, ani bozulma, vandalizm veya hırsızlığa karşı savunmasızdırlar. Depolama
alanları dikkatle seçilmeli, tasarlanmalı ve bu riskler göz önünde bulundurularak
yapılmalıdır. Bununla birlikte depolama ışığa maruz kalma, sıcaklık-nem
değişiklikleri ve ziyaretçi teması olmaması nedeniyle bozulma oranını azaltma fırsatı
sunmaktadır.
Depolama alanları ideal olarak %50 +/- 5 bağıl nem oranına sahip olmalı, fakat nem
kararlılığının %40 ila %60 aralığında olması mutlak seviyeden daha önemlidir.
Sıcaklık yaklaşık 22°C'de ayarlanabilmektedir (Dixon, 2012, s. 672). Dış hava
şartlarına bakılmaksızın sabit bir derecede tutulması gereken sıcaklıkların +/- 2°C
dalgalanmaları kabul edilmektedir (Hilberry ve Weinberg, 1994, s. 182). Bununla
birlikte, depolama alanlarındaki insan faaliyetleri göz önüne alınmalıdır. Turlar,
temizlik ve bakım, taşıma sırasındaki hareket ve küratöryel araştırmalar ve diğer
aktiviteler için alanlar uygun bir sıcaklıkta tutulabilmektedir. Her depolama alanında
sıcaklı ve nem oranlarının aynı oranda tutulması mümkün olamayacağı için, bu
alanların kontrolleri ayrı ayrı yapılarak kayıt altına alınmalıdır (Dixon, 2012, s. 672).
Bu alanlara girebilecek toz kontrolü, girişlere elektrostatik paspaslar kullanılarak
sağlanabilmektedir. Periyodik ıslak temizlik gerektiğinde klor ve amonyak içeren
temizleme ürünlerinden kaçınılmalı ve su miktarları en aza indirilmelidir.
Vakumlama, toz ve pislik kontrolü için etkili bir yöntemdir, ancak yetersiz vakum
temizleyici filtreleri ile mantar sporlarını tekrar depolama ortamına sokmamaya özen
gösterilmelidir. HEPA elektrikli süpürgeler de kullanılmalı, düzenli olarak
boşaltılmalı ve titizlikle muhafaza edilmelidir. Çoğu ev tipi elektrikli süpürge ve elle
kullanılan şarj edilebilir süpürgeler tozu yeterince filtreleyemezler bu sebeple
koleksiyon bölgelerinde asla kullanılmamalıdır.
Depolama, resimlerin ışığa maruz kalma oranını büyük ölçüde azaltarak önemli bir
fırsat sunmaktadır. Yapay kaynaklardan gelen ultraviyole ışığı ve doğal ışık
123

depolama bölgelerinden çıkarılmalıdır. Floresan lambaların dahili veya harici
morötesi filtreleri olmalıdır. Bazı alanlarda ışıklandırma hareket detektörleri ile
etkinleştirilebilir. Özellikle ışığa duyarlı yağlı boya tuval resimleri ışık geçirmez
çekmecelerde ve dolaplarda saklanabilir veya onları ortam ışığından korumak için
kaplanabilir (Dixon, 2012, s. 673).
Isı kaynaklarına, kanal çıkışlarına yakın yerlerde veya çevrenin kontrol edilmediği
tavan arası veya bodrum katlarına yakın depolama alanlarından kaçınılmalıdır. Dış
duvarlardan uzak binanın ortasında olmalı ve dar koridorlar, keskin açılı erişim
yolları, merdivenler veya dar kapılar olmamalıdır. Resimlerin sıcaklık değişiklikleri
ve aşırı neme maruz kalan dış duvarların içine yerleştirilmemesine dikkat
edilmelidir. Depolama alanları mevcut su ve buhar borularından uzak tutulmalı,
mümkün değilse düzenli olarak kontrol edilmelidir. Depolama alanlarının sızıntı,
böcek veya kemirgenlik faaliyeti, kötüleşen eser varsa periyodik olarak
aydınlatılması ve yakından denetlenmesi önemlidir. Özellikle narin veya hasarlı
eserlerin konservatörler tarafından temizlenmesi gerekebilir (CCI-1/1, 1990, s. 1).
Depolama alanlarını ve tüm binayı korumak için zararlı yönetimi stratejileri
kullanılmalıdır. Oluklu mukavva kutuları gümüş böceği için ideal bir yaşam alanı
sunar ve depolama alanlarında kullanılmamalıdır. Saldırı alarmları, gözetim
kameraları, su detektörleri ve su alarmları bir depolama alanı için oldukça önemlidir
(Dixon, 2012, s. 674).
Resimlerin farklı kategorileri farklı depolama yöntemleri gerektirebilir. Yöntem ve
malzemenin seçimi, kurumda mevcut olan kaynaklara ve depolanan eserin türüne
bağlıdır. Hangi depolama sistemi seçilirse kimyasal olarak reaksiyona girmeyen ve
uzun vadeli istikrarı iyi olan malzemelerden yapılmalıdır. Depolama sistemlerinde
kullanılan boya veya diğer kaplamalar da kararlılığı kanıtlanmış olmalıdır (CCI-1/1,
1990, s.1).
Çoğu müzede depolama alanları sıkışıktır ve başka amaçlar için de kullanılmaktadır.
Müzenin bütçesi dahilinde ise, resimlerin (çerçeveleri olsun olmasın) her iki tarafa da
sabitlenebileceği bir ağ gözü sistemi kurulmalıdır, ki bu durumda erişim için
aralarında yeterli boşluk bırakılmalıdır. Kaydırmalı sürgülü kafesler resimler için
çok yaygın bir depolama yöntemidir (Şekil 8.2). Bu sistemler, mevcut alanı
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ekonomik olarak kullanmak için oldukça verimlidir. Kafesler genelde metal bir
çerçeve üzerinde desteklenmiş sert tellerden imal edilir (Resim 8.7). Her eser askı
veya kanca yardımıyla rahatlıkla takılıp çıkarılabilir. Raflar kolaylıkla çekilebilir,
yavaşlatılabilir ya da durdurulabilir (Bomford ve Dimond, 1984, s. 284).

Şekil 8.2. Tuval resimlerinin depolandığı kaydırmalı sürgülü kafesler (CCI-10/3, 1993, s.2)

Resim 8.7. Tuval resimlerinin depolanmasında kullanılan metal sürgülü kafesler (URL-9)

Resimler geçici olarak bir duvarda arka arkaya dikey olarak yerleştirilecekse, arasına
birbirine yaslanacak şekilde sert levhalar yerleştirilmeli ve öne kaymamasını
sağlamak için en dış resmin tabanına ağırlık yerleştirilmelidir. Ayrıca kir, toz ve olası
su birikimine karşı korumak için yerden en az 7 ila 10 cm yukarıya konulmalıdır
(Şekil 8.3) (CCI-10/3, 1993, s.1).
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Şekil 8.3. Tuval resimlerinin geçici olarak yerleştirilmesi (CCI-10/3, 1993, s.2)

Müzeye yeni getirilen eserler için ayrı bir saklama alanı oluşturulmalıdır. Bu geçici
alanda eserlerin paketlerinden açılmadan ve incelemeden önce müzenin ortamına
uyum sağlaması beklenmelidir. Böylece müzeye yeni gelen eserler ortama uyum
sağlarken, içlerinde böcek veya küf oluşumu içeren resimler varsa müzenin kalanına
yayılması önlenebilir (CCI-1/1, 1990, s. 1).
Depolama alanlarında sigara içmek, yiyecek ve içeceklerin tüketimi veya saklanması
yasaklanmalıdır. Depo alanına giriş-çıkışlar yetkili personel tarafından kontrol
edilmelidir. Depolama alanının işleviyle ilgili olmayan başka herhangi bir işin
(çerçeveleme işleri, seyahat için eserlerin paketlenmesi vb. faaliyetler) depolama
alanında yapılmadığına emin olunmalıdır.
Müzenin bulunduğu bölgedeki sel, yangın, deprem ve muhtemel doğal afetler dahil
olmak üzere olasılıkları içeren bir afet planı hazırlanmalıdır. Acil bir durumda tüm
personelin görev ve sorumluluklarının farkında olduğundan emin olunmalıdır.
Yanıcı malzemeler (örneğin çözücüler, boyalar, vernikler, mumlar vb.) depolama
alanlarında veya yakınlarında saklanmamalıdır. Her bir depo girişinin yakınında
yangın söndürücüleri (kuru kimyasal veya CO2 tipi en az hasara neden olacaktır)
kullanıma hazır tutulmalı, erken uyarı yangın alarm sistemi oluşturulmalıdır.
Güvenlik alarmları kurulu olmalı ve tüm müze alanı sürekli olarak izlenmelidir
(CCI-1/1, 1990, s. 2-3).
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8.4. Belgeleme / Arşiv
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde eserlerin korunma durumları, daha önce
onarım geçirip geçirmedikleri ile ilgili bilgiler müze kadrosunda bulunan
restoratörler tarafından envanter formlarına kaydedilmektedir. Sergileme ve
depolama alanlarında yapılan yıllık denetimlerde acil müdahaleye ihtiyacı bulunduğu
tespit edilen eserlerin onarım uygulamaları için uzman restoratörlerden destek
alınmaktadır.
Belgeleme, her eserin bilimsel veriler doğrultusunda inceleme, örnekleme, araştırma
ve onarımlarının doğru, eksiksiz ve kalıcı kayıtlar altına alınması ve bu bilgilerin
belli periyodlarda güncellenmesidir. Bu kayıtlar hem yazılı hem de görsel olmalı,
belgeleme

türü

ve

kapsamı,

şartlara,

eserin

niteliğine

göre

değişiklik

gösterebilmektedir (O’Neill, 2008, s. 45; CCI-10/6, 1993, s. 1).
Belgelemenin genel olarak amaçları;
- Kültür varlıklarının durumlarını tespit etmek,
- İleride yapılacak onarımlara bilgi sağlayarak kültür varlıklarının bakımına yardımcı
olmak
- Bir eserin estetik, kavramsal ve fiziksel özelliklerinin daha iyi anlaşılarak
değerlendirilmesi,
sağlanması,

bilgilerinin

tutulan

kayıtlar

sürekli geliştirilmesiyle konservatöre referans
doğrultusunda

olabilecek

yanlış

tespitlerden

kaçınılmasıdır (O’Neill, 2008, s. 45).
Bir eserin yıllarca istikrarlı kalabilmesine rağmen, ani bir şekilde bozulması olağan
dışı değildir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, düzenli durum belgelemesi
yapılmış bir eserde bozulma etkilerinin izlenmesi ve uzaklaştırılmasını sağlar.
İnceleme kayıtlarının herkes tarafından kolayca yorumlanabilmesi için, standart,
sistematik bir inceleme ve raporlama yöntemi oluşturmak önemlidir. Üç tür inceleme
kaydı bulunmaktadır: Durum Raporu, Denetim Raporu ve Toplu Durum Raporu
(CCI-10/6, 1993, s. 1).
Durum Raporu, bir koleksiyondaki her eser için oluşturulması gereken
kayıtlardır. Durum raporlamasına, en yüksek riski taşıyan eserlerden başlanmalıdır.
Bu ilk ve ayrıntılı kayıt tamamlandıktan sonra, yapılacak denetimlerde sadece tespit
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edilen değişiklikler kaydedilmeli (Denetim Raporları) ve düzenli, kısa incelemeler
yapılmalıdır.
Denetim Raporları, müzenin kaynaklarına bağlı olarak, düzenli aralıklarla, ayda
bir ya da altı ayda ila yılda bir gerçekleştirilmesi gereken durum tespitleridir. Bu
raporların amacı, bir resmin durumundaki değişiklikleri saptamaktır. Küçük
değişiklikler gelecekteki referanslar için kaydedilirken, büyük değişiklikler eserin
koruma uygulamasına olan ihtiyacı için gereklidir. Denetim raporlarında incelemeyi
yapan kişi, tarih ve durumdaki değişiklik hakkında kısa gözlemler bulunmalıdır.
Toplu Durum Raporu, geçici sergiler nedeniyle müze dışına çıkmış eserlerin
durumundaki değişiklikler için kaydedilmektedir. Bu raporlar eserler müzeye
geldiğinde ve gönderilme öncesi kurum tarafından doldurulmalıdır (CCI-10/6, 1993,
s. 1-2).
Bir eserin durumunu yazılı kaydetmek kadar yüksek kalite olarak çekilmiş ön-arka
ve detay fotoğraflarıyla belgelemek de oldukça önemlidir (Clifton, 1988, s. 5). Bu
görseller bir sonraki ya da önceki tarihli fotoğraflarla karşılaştırabilmek için
kullanılmaktadır.
Durum Raporları, düz yazı şeklinde, maddeler halinde veya daha önce oluşturulmuş
bir form üzerinden yazılabilmektedir. Düz yazı biçim, kelime dağarcığı ve uzunluk
konusunda herhangi bir kısıtlama getirmediği halde herhangi bir yönlendirme
sunmadığı için incelemenin tamamlandığından emin olunmamaktadır.
Önceden hazırlanmış bir formun doldurulması kolay ve bir eserin yapısının her
yönüyle değerlendirildiğinden emin olmasına rağmen, olağandışı veya aşırı hasarlı
bir durumla karşılaşıldığında form kısıtlayıcı olabilir (CCI-10/6, 1993, s. 2). Bu tür
formlar oluşturulurken mutlaka farklı durumlarla karşılaşılacağı düşünülerek, kısa
not ve gözlemlerin yazılacağı alanlar oluşturulmalıdır (bkz. 11.1. Ekler Yağlı Boya
Belgeleme Formu).
Bu formatlarda kaydedilen bilgiler tutarlı olmalı ve durum raporları resimlerin
yapımı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgi içermelidir. Bir Durum Raporu aşağıdaki
bölümlere ayrılmalıdır:
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1. Eserin Tanımlanması
Demirbaş numarası, sanatçısı, ismi ve yapım yılı, tekniği (örneğin, tuval üzerine
yağlı boya, ahşap panel üzerine tempera), boyutları (genişlik ve yükseklik),
sanatçının imzası, tarih (varsa) ve yeri (örneğin, sağ alt köşe), inceleme tarihi, eseri
inceleyen kişinin adı gibi bilgiler bulunmalıdır.
2. Boya Tabakası
Boyanın türü (yağlı boya, akrilik, karışık), boyanın nasıl uygulandığı (ince, kalın),
kalın yağlı boyaların üst üste uygulanması tekniğinin (impasto) tespit edilip
edilmediği, daha önce onarım geçirdiğine dair herhangi bir uygulama var ise
(rötuşlama, aşırı boyama) belirtilmelidir.
Boya katmanlarının birbirlerini ve astarı nasıl kavradığı, yüzeydeki çatlakların
durumu (genel ya da belirli bir alanda, boya tabakasında, astar tabakasında veya her
ikisinde de gözleniyor), boya tabakasında kalkma, pullanma, tozlaşma, kıvrılma olup
olmadığı, boya tabakasının çerçeveyle korunduğu alanda boya değişiklikleri olup
olmadığı (örneğin, daha koyu, daha açık renkler ya da farklı renkler), eserde renk
veya bağlayıcının değişmiş olabileceğini gösteren işaretler (solma, sararma) bilgileri
verilmelidir.
3. Yüzey Kaplama veya Vernik Tabakası
Boya üstünde genellikle bir vernik tabakası, bazen de balmumu gibi başka
malzemeler tespit edilmektedir. Vernik tabakasının uygulama (kalın, ince), durumu
(parlak, mat), renk (şeffaf, sarı) olarak tanımı yapılmalıdır.
Yüzeyindeki bozulmalar (çatlak, toz ve/veya kir tabakası) ve genel görüntüsü
(renksiz, bulanık ve/veya toz halinde) tanımlanmalıdır.
4. Astar Tabakası
Renk, doku ve boyanın kalınlığına göre kalınlığı tespit edilmelidir. Astar
tabakasındaki bozulmalar (çatlak, toz ve/veya kir tabakası, ayrılma, kayıp,
ufalanma), kanvası iyi kavrayıp kavramadığı belirtilmelidir.
5. Taşıyıcı Destek (Kanvas)
Boyalar genellikle esnek bir destek (ör. Kumaş) üzerinde veya sert bir destek
üzerinde (örn. Ahşap panel, ahşap plaka, duralit gibi) uygulanmaktadır.
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Kanvasın dokuma türü ve ağırlığı, daha önceki uygulamalardan yama veya astarlama
olup olmadığı, kanvasın arka yüzeyinde herhangi bir etiket, damga veya yazı varsa
belirtilmelidir.

Kanvasın

şaseyle

bağlantısı

(gevşek,

gergin),

bozulmaları

(dalgalanma, aşınma, kabarma, çökme, kir ve/veya toz tabakası) ayrıntılı olarak
belgelenmelidir.
6. Çerçeve
Malzemesi (ahşap, metal), dekoratif kaplaması (yaldızlı, boyalı), astar ve sır
tabakası, eserin çerçeveyle bağlantısı için kullanılan yöntemler belirtilmelidir.
Dekoratif kaplama, astar ve sır tabakasındaki bozulmalar, eserle çerçevenin
bağlantısı, üzerinde bulunan etiket ve yazılar mutlaka kaydedilmelidir (CCI-10/6,
1993, s. 2; CCI-10/7, 1993, s. 2-3).
Durum raporları oluşturulurken, tespit edilen bozulmaların tanımlanmasında
bozulmanın türü, boyutu, yeri belirtilmelidir. Bozulmanın türü için ortak bir
tanımlama varsa o kullanılmalı, mümkün olduğunda açık ve doğru kelimelerle tarif
edilmelidir. Bozulmanın nedeni konusunda herhangi bir şüphe varsa, “gibi
görünüyor”, “olabilir” gibi kesin olmayan ifadeler ve bu kelimelerin ardından soru
işareti kullanılmalıdır (ör. Kahverengi sıvı kalıntısı, kahve gibi görünüyor?).
Bozulmanın boyutu, hasarın niteliği tanımlandıktan hemen sonra parantez içinde
belirtilmelidir, örneğin: yırtık (3,5 cm uzunluğunda). Yırtıkların uzunluğu, deliklerin
çapı ve boya kayıplarının ölçümleri yapılmalıdır. Bozulmalar çok küçükse (1 mm x 1
mm'den) az veya çok fazla ve / veya yaygın olduğunda, sözlü açıklama kullanılabilir,
örneğin: küçük boya kayıpları (dağınık genel).
Resmin üst (Ü.) veya alt (A.) ve sol (S.) veya sağ (Sa.) taraflarından ölçülen
koordinatlar kullanarak bozulmanın konumu verilmelidir, örneğin: Yırtılma (3,5 cm
uzunluğunda) Ü. 4,5 cm x S. 2,3 cm.
İncelemeler için eserin yüzeyi hayali bir ızgarayla kare şeklinde: küçük resimler
(yaklaşık bir metre kareden daha az) için dört bölüm ve büyük boyalar için dokuz
bölüm olarak ayrılabilir. Çok küçük resimler için genellikle böyle bir sistem gerekli
değildir.

130

Bu sistemi kullanırken, bozulmalar bölümlere göre raporlanabilir. Örneğin, resim
dört bölüme ayrıldığında, üst sol bölüm, boya kaybı-astar görülmekte (2 cm x 2,2
cm) Ü. 3,2 cm x S. 8,0 cm veya sol alt bölüm, yırtılma (18 cm uzunluğunda) A. 5,2
cm x S. 21,6 cm gibi ifadelerle tanımlama yapılabilir.
Büyük resimlerde dokuz bölüm, Üst sol, Merkez sol, Alt sol, Alt orta, Merkez, Üst
orta, Üst sağ, Merkez sağ, Alt sağ olarak tanımlanabilir. Bozulmalar ve eser açık bir
tanıma uygunsa bozulmanın yeri eserdeki imgelerle bağlantılı olarak da açıklanabilir
(örneğin, figürün sol kulağı, büyük ağacın tabanı gibi).
Belgeleme yapılırken eser temiz ve düzenli bir masaya yerleştirilmelidir. Masa, açık
renkli polyester bir film tabakası (Mylar) veya başka bir pürüzsüz bir malzeme ile
örtülmelidir. Resmin ön ve arka durum tespiti yapılırken aşınmaya karşı korunması
için gereklidir. Özellikle pürüzsüz bir yüzey üzerinde çalışmak önemlidir. Boyalar ve
çerçeveler doğrudan keçe veya kumaş gibi lifli bir malzemeye ters yerleştirilirse,
boya ve astar tabakası kolaylıkla bu lifler tarafından tutulabilir ve kalkabilir.
İnceleme sırasında ölçüm aleti, el büyüteci veya başa takılan büyüteç, 100 watt’lık
bir ampule sahip projektör, pense ve tornavidalar (gerektiğinde çerçeveden eserin
çıkarılması için) bulunmalıdır.
Bilgileri kaydetmek için, kazara eserde bir iz bırakmaması için tükenmez ve keçeli
kalem yerine kurşun kalem kullanılmalıdır.
Genellikle resimler temiz, kuru, çıplak ellerle işleme tabi tutulmalıdır. Yaldızlı
çerçevelerle veya çerçevesiz resimlerde çalışırken pamuklu, asitsiz veya lateks
eldiven giyilmelidir (CCI-10/6, 1993, s. 2-3).
Eserlerin durumu ayrıntılı bir şekilde tespit edildikten sonra ve onarım
uygulamalarına başlanmadan önce, yapılacak uygulamanın gerekçesini, hedeflerini,
mümkünse alternatif yaklaşımları ve olası riskleri içeren bir rapor hazırlanmalıdır.
Koruma-onarım çalışmalarından sonra ise müdahale sırasında kullanılan teknikler,
materyaller,

malzemeler,

malzemelerin

oranları

ve

gerekirse

içerikleri

raporlandırılmalıdır. Bu raporlar bir sonraki bakım için bilgi ve tavsiye sağlamalıdır.
Bu raporların kopyaları mutlaka saklanmalı ve yetkili kişilerce korunmalıdır.
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Konuyla ilgili çalışan kişiler tarafından erişimi kolaylıkla sağlanabilmelidir (O’Neill,
2008, s. 46).
8.5. İzleme ve Bakım
Eserlerin durumunu izlemek ve potansiyel problemlerini ortaya çıkmadan önce tespit
etmek için düzenli olarak kontrol etmek son derece önemlidir. Temiz ve iyi organize
edilmiş bir depolama alanı, yapılacak kontrol için koleksiyona kolay erişimi
sağlayacak ve sorunları görme olasılığını arttıracaktır. Kontrol rutinleri, günlük,
haftalık ve daha uzun süreli denetimler olarak ayrılabilmektedir.
Depolama alanları günlük olarak sızıntı ve yoğuşma olasılığı göz önünde
bulundurularak kontrol edilmelidir. Kaydedici cihazlar bulunmuyorsa, bağıl nem ve
sıcaklıklar günlük olarak takip edilmeli ve değerler kaydedilmelidir. Bağıl nem ve
sıcaklık seviyelerinin sürekli izlenmesi ve kaydedilmesi için higrotermograflar ve
dataloggerlar kullanılmalıdır.
Depolama alanının farklı bölümlerinde ve saklama birimlerinde bulunan eserler
böcek istila işaretleri için haftalık olarak kontrol edilmelidir. Buna ek olarak,
genellikle sorun göstergesi olarak biriken toz veya pislik aranmalıdır. Toz
aşındırıcıdır ve nemle reaksiyona girerek kimyasal bozulmayı hızlandırdığı için
depolama alanlarını olabildiğince temiz tutmak önemlidir. Düzenli temizlik
prosedürleri uygulanmalı, temizlik personeli güvenli yöntemler konusunda
bilgilendirilmelidir.
Depoda bulunan tüm eserlerin bozulma veya diğer koşullarında değişiklikler olup
olmadığını üç veya altı aylık periyodlar şeklinde kontrol edilmelidir. Kaydedici
cihazlar incelenmeli, gerekirse yeniden kalibre edilmelidir. Işık seviyeleri kontrol
edilmeli ve tüm elektrikli ekipman denetlenmelidir. Boru, vantilatör, radyatör ve
diğer

tesisatların

düzgün

çalışıp

çalışmadığı

ve

sorun

işaretlerini

değerlendirilmelidir. Tüm ısıtma ve havalandırma, yangın koruma ve güvenlik
sistemleri denetlenmeli ve gerekli bakımları yapılmalıdır (CCI- 1/1, 1990, s. 3).
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yağlı boya tuval resimleri organik maddelerin bir arada olduğu farklı niteliklere
sahip malzemelerden oluşmakta, bu nedenle ortamın koşullarına hızla tepki vererek
değişim göstermektedirler. Üretildiği andan itibaren başlayan bu değişim süreci yağlı
boya tuval resimlerin katmanlarının bozulmasına sebep olmaktadır. Bozulma
sürecinin hızlanması ortam koşullarındaki ideal değerlerin stabil olmaması kadar
uzman olmayan kişilerce yapılan bilinçsiz onarımlardan da kaynaklanmaktadır.
Ülkemizde henüz oluşmaya başlayan koruma bilinci ve uzman/eğitmen yetersizliği
nedeniyle branşlaşma seviyesine ulaşamamış koruma eğitimine de bağlı olarak
özellikle

yağlı

boya

tuval resmi onarımı

konusunda

önemli

eksiklikler

yaşanmaktadır. Eğitimli alan uzmanı eksikliği nedeniyle resim restorasyonu alanında
yaşanan bu boşluk yakın zamanlara kadar özellikle ressamlar tarafından
doldurulmaya çalışılmıştır. Çoğu iyi niyetli bu girişimlerin onarım uygulamalarında
bazı hatalı sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Bunun örneklerini çeşitli müzelerde ve
özel koleksiyonlarda görmek mümkündür. Bununla birlikte, çoğu Batılı ülkede
olduğu gibi, Türkiye’de de gittikçe artan eğitime dayalı branşlaşma eğilimi ve önem
kazanan mesleki yeterliliklerin etkisiyle bu fikirden yavaş yavaş uzaklaşıldığı
gözlenmektedir.
Restorasyon bilimi ve etiği göz önünde bulundurulmadan yapılan her müdahale, kimi
zaman müdahale edildiği anda kimi zaman müdahaleden yıllar sonra daha büyük
problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşımların yinelenmemesi için
onarım uygulamalarının “yağlı boya tuval resmi restorasyonu” konusunda eğitim
almış deneyimli uzmanlarca yapılması büyük önem taşımaktadır.
Bu bilinçten yola çıkarak hazırladığımız tez çalışması kapsamında, ülkemizin en
önemli yağlı boya tuval resmi koleksiyonuna sahip müzelerinden biri olan Ankara
Devlet Resim ve Heykel Müzesi deposunda bulunan, XX. yüzyıl başlarında Türk
resim sanatına önemli katkılarda bulunmuş 6 değerli sanatçının 6 eseri incelenmiştir.
Bu sanatçılar, yurtdışındaki atölyelerde sanat eğitimi almış, ülkemize döndüklerinde
sanatlarına devam etmiş, Mehmet Yücetürk dışındaki sanatçılar 1938-1943 yılları
arasında düzenlenen Yurt Gezileri’ne katılarak sanat çalışmalarını Anadolu’ya da
taşımışlardır.
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Üzerinde çalıştığımız eserlerin seçiminde farklı sorunları bulunan, acil müdahaleye
ihtiyacı olduğu tespit edilen ve korunma durumları zaman içinde kötüleşebilecek
olan eserlere öncelik verilmiştir. Eserlere ilişkin bilgileri kaydetmek üzere, çeşitli
kaynaklardan yararlanılarak ve müzenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilerek her
bir eser için bozulmalar ve yapılan koruma/onarım uygulamalarının ayrıntılı bir
şekilde ifade edildiği belgeleme formu hazırlanmıştır.
Bozulmaların tespitinde görünür ışık, eğimli ışık, arkadan aydınlatma ve mor ötesi
ışık kullanılmıştır. Görünür ışık, yüzeydeki kir tabakaların, boya ve vernik
tabakasındaki kayıp alanların, yırtık, sıyrık ve aşınmış alanların, kanvas arkasındaki
iz, işaret ve yazıların belgelenmesi için kullanılmıştır. Eğimli ışık ile yapılan
incelemelerde, boya ve vernik tabakasındaki çatlaklar, dökülmeler, kanvas ve şase
arasındaki gerginliğin azalmasından kaynaklanan deformasyonlar, şase izleri ayrıntılı
bir şekilde tespit edilmiştir. Arkadan aydınlatma, görünür ve eğimli ışık kullanarak
görülemeyen ince çatlakların, yırtık ve eksik alanların, boya ve astar tabakalarının
ince olarak uygulandığı bölümlerin belirlenmesinde kullanılmıştır.
Yağlı boya tuval resimlerinin en üst ve koruyucu katmanı olan vernik tabakası ortam
şartlarından etkilenen ve ilk olarak bozulmaya uğrayan tabakadır. Görsel
incelemelerde kullanılan mor ötesi ışık, özellikle vernik tabakalarının yüzeye
dağılımı ve korunma durumuyla ilgili bilgi vermektedir. Bazı durumlarda eskiyen
vernik tabakalarının zamanla yüzeydeki dağılımları düzensizleşmekte ve mat
görünümleri sebebiyle görünür ışık ile tespiti zorlaşabilmektedir. Ayrıca mor ötesi
ışık ile incelemelerde, önceki onarım müdahalelerinde yapılan rötuş uygulamalarını
tespit etmek de mümkün olabilmektedir.
Seçilen eserler üzerinde mikroskop ve büyüteç ile ayrıntılı incelemeler de
yapılmıştır. Mikroskop incelemeleri, vernik ve boya tabakasındaki çatlakların daha
iyi tanımlanabilmesi, ayrıntılı belgelenebilmesi için kullanılmıştır. Büyüteçle yapılan
incelemeler,

her

biri

farklı

yapıya

sahip

kanvas

dokusunun

ve

varsa

deformasyonların tespit edilmesinde, buna bağlı olarak yama ve kenar rantualajı gibi
onarım uygulamalarına yönelik kumaş seçiminde önemli katkılar sağlamaktadır.
İncelemeye konu olan yağlı boya tuval resimlerinin üzerinde, Saip Tuna’nın “Nü”
eseri dışındaki eserlerin daha önce onarım geçirdiklerine dair herhangi bir ize
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rastlanmamıştır. Üç eserin şaselerine müdahaleler gözlemlenmiştir. Bunlardan
Feyhaman Duran’ın “Meyveler” ve Mehmet Yücetürk’ün “Hasat” eserlerinin
çerçevesine daha iyi yerleşebilmesi için şaselerinin genişletildiği, Hamit Görele’nin
“Yaz Kompozisyonu” adlı eserinde ise şase ve kanvas üzerindeki çivi izleri
sebebiyle şaseye tekrar gerildiği saptanmıştır.
Eserlerin astar tabakaları genel olarak iyi durumda olmasına karşın taşıyıcı (kanvas),
boya ve vernik tabakalarının kötü korunma durumlarına sahip oldukları tespit
edilmiştir. Depolama koşullarının yetersizliği ve toz/kir gibi kirletici maddelerin
fazlalığı sebebiyle şase ile kanvas arasında iklim cepleri olarak adlandırılan kir
birikimlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bağıl nem ve ısıdaki değişimlerden
kaynaklanan pullanarak dökülme, tozlaşma boya tabakalarında sıkça görülen
bozulmalar olarak belirlenmiştir.
Onarım uygulamaları, geri dönüşlü, eserin yapısına uygun malzemelerle en az
müdahale ilkesi ile gerçekleştirilmiştir. Kanvas korunma durumları “çok kötü” olarak
tespit edilen eserlerin kanvas sağlamlaştırılması uygulaması sentetik reçineler ile
yapılmıştır.

Boya

tabakasındaki

dökülmelerin

sabitlenmesi,

kanvasın

sağlamlaştırılması ve yama-kenar rantualajı uygulamaları sırasında olası zararlara
karşı önlem almak amacıyla her esere geçici yüzey koruma tabakası uygulanmıştır.
Kanvası kötü durumda olan ve arkadan sağlamlaştırması yapılan eserlerin, geçici
yüzey koruma uygulaması sentetik reçineler ile, diğer eserlerin ise hayvansal tutkal
kullanılarak yapılmıştır. Yama ve kenar rantualajı gibi yapısal müdahalelerde uzun
vadede esnekliği koruması sebebiyle sentetik reçineler tercih edilmiştir. Eserler
üzerinde yapısal bütünlük sağlandıktan sonra yapılan dolgu ve rötuş uygulamaları,
genellikle aynı yöntem ve malzemeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
İncelenen eserlere ilişkin gözlemlediğimiz önemli sorunlardan biri, depolandıkları
mevcut mekânın havalandırma konusundaki yetersizliğidir. Depo mekânının ortamı
devamlı sirküle eden toz emici, hava temizleyici ideal bir düzenekten yoksun oluşu
eserlerin ön ve arka bölümlerinde oluşan toz-kir birikimleri için hızlandırıcı etki
yapmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, eserlerin yüzeyinde
koruyucu bir tabaka oluşturabilmek için verniklenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Buna
istinaden boya tabakalarının korunması amacıyla vernik uygulaması yoluna gidilmiş,
kullanılan verniklerin geri dönüşümlü ve ince bir tabaka olarak uygulanmasına
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dikkat edilmiştir. Ayrıca eserlerin arka yüzeyleri ince ve esnek bir kumaşla
kapatılarak, nefes almalarına engel olmadan tozlara karşı korunmaları sağlanmıştır.
Uzun vadede müzenin gelecek planları bulunmakla birlikte, depolama ve sergileme
alanlarındaki mevcut durumların iyileştirilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi
gerekmektedir. Özellikle depolama alanlarının daha sık kontrol edilmesi, bu
kontrollerde eserlerin korunma durumlarıyla ilgili kayıt ve gözlemlerde bulunulması,
tespit edilen sorunların konuya hâkim bir uzman tarafından uygun belgeleme
formlarına aktarılıp arşivlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar sistematik
hale getirilmeli ve belirlenen aralıklarla denetimleri yapılmalıdır.
Bulunduğu konumu ve mekânsal özellikleri nedeniyle bağıl nem ve sıcaklık
denetimini tam olarak sağlamanın pek mümkün olamadığı mevcut depolama
alanlarının Müze yetkililerince bodrum kattan zemin kata taşınması düşüncesi
geleceğe yönelik olumlu bir gelişmedir. Bu düşüncenin ivedilikle hayata geçirilmesi,
yeni depolama mekânlarının eserler için ideal koşullara ve donatılara uygun olarak
düzenlenmesi, yönetmeliklere uygun güvenlik önlemlerinin alınması, eserlerin
geleceğe güvenle taşınması bakımından önem arz etmektedir.
Mevcut sergileme alanlarında da nem, ısı, ışık, toz, mikroorganizmalar gibi
bozulmaya sebep olacak çevresel etkenlerin sürekli izlenerek denetlenmesi
gerekmektedir. Mevcut sergileme alanlarının ayrı ayrı odalar şeklinde düzenlenmiş
olması her odada farklı değerlerle ortaya çıkan mikroklimatik oluşumun denetimini
güçleştirse

de

gelişmiş

teknolojik

desteklerle

bunu

sağlamak

mümkün

olabilmektedir.
Yakın gelecekte müze bünyesinde oluşturulması planlanan restorasyon laboratuvarı,
müzedeki eserlerin bakım ve onarımlarının uzman kişilerce bilimsel esaslara uygun
olarak yapılabilmesi için önemli bir fırsat olacaktır. Nitekim özellikle depolanan
eserler arasında acil müdahaleye ihtiyacı olan, onarım işlemlerinin donanımlı bir
laboratuvarda gerçekleştirilmesi gereken örnekler bulunmaktadır.
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi gibi I. derecede korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescilli sonradan müzeye dönüştürülmüş tarihi yapılarda yeni işlevin
gereği olarak yapılacak değişiklik ve düzenlemelerin binaya zarar vermeden
gerçekleştirilmesi oldukça zor olmaktadır. Eserlerin korunması için iklimlendirme,
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yoğun kimyasal kullanılan laboratuvarlarda zorunluluk olan havalandırma gibi kimi
zaman yapılması gereken ciddi değişiklikler bu tür binalarda güçlüklere yol
açmaktadır. Bu nedenle, özellikle resim gibi koruma hassasiyeti son derece yüksek
koleksiyonlar için tarihi yapılar yerine müze olarak tasarlanmış binaların
kullanılması, eserlerin sağlıklı koşullarda sergilenip depolanması bakımından
oldukça önemlidir.
Tamamlandığı andan itibaren bozulma sürecine giren her eser gibi yağlı boya tuval
resimleri için de çevresel koşulların koruma etiklerine uygun seviyede tutulması,
düzenli aralıklarla bakım ve denetimlerinin sağlanması, müdahalelerin uzman
kişilerce yapılması ve yapılan uygulama aşamalarının ayrıntılı olarak belgelenmesi
ömürlerini uzatmakda önemli rol oynayan kriterlerdir.
Resim ve Heykel müzeleri, plastik sanatlar alanında sahip oldukları kıymetli
sanatçıların eserleriyle yakın tarihimize ışık tutan kuruluşlardır. Koleksiyonlarında
bulundurdukları her eser eşsiz ve özeldir. Bu eserlerin gelecek kuşaklara en iyi
şekilde aktarılması ve korunması için çağdaş müzeciliğin gerektirdiği ideal fiziksel
ve iklimsel koşullara, koruma konusunda eğitimli personele sahip olunması büyük
önem taşımaktadır. Sanat eserlerinin doğru bakımı sağduyulu ve bilinçli yaklaşım
gerektirir. Müzelerin kendi ortamlarını mümkün olduğunca kusursuz ve etkili bir
biçimde gözlemlemesi, anlaması ve yönetmesi hem müzelerin ilgi alanı hem de
sorumluluğudur.
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EK-1. Belgeleme Formları
Ek 1.1. Yağlı Boya Tuval Resmi Belgeleme Formu
I. GENEL BİLGİLER
Demirbaş No: 2951

Envanter No: 941

Restorasyon No: 04

Eserin İsmi: Hasat

Sanatçısı: Mehmet Yücetürk

İmzası: M. Yücetürk 1951

Dönemi (Tarihi): 1951

Ölçüler: 81 x 116,1 cm -- 84,5 x 120 cm (çerçeve ile)

Malzeme ve Teknik: Tuval üzerine yağlı boya
Müzeye Geliş Şekli: Eserin geliş şekli belirtilmemekle
birlikte, şase üzerinde “Milli Kütüphane”, bilgi fişi
üzerinde “Milli Kütüphane Sayım No:93” yazmaktadır.

Laboratuvara Giriş Tarihi:17.02.2017

Restorasyon Başlangıç Tarihi: 06.03.2017

Restorasyon Bitiş Tarihi: 14.07.2017

Teslim Tarihi: 17.07.2017
Önceki Müdahaleler: Daha önce onarım geçirdiğine
dair tespit edilmiş herhangi bir müdahale
bulunamamıştır.

Fotoğraf:

II. DEĞERLENDİRME VE TANI
A) DESTEK TABAKALARININ İNCELENMESİ
BOZULMALAR
Sabit

Taşınabilir

Malzeme

Kir

Ahşap

X

Çatlak

Eksik bölüm

Çürüme

ŞASE
X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Böceklen
me

Diğer ahşap
bozulmaları

X

Şasede böcek delikleri, yoğun kir tabakası görülmektedir. Sağ ve sol yanlarına yaklaşık 15 cm uzunluğunda, 0,5 cm
genişliğinde çıtalar konularak şase genişletilmiştir.
İPLİK
Kalın

TAŞIYICI
(KANVAS)

Orta

İnce

Keten

X
İplik Sayısı
(cm Başına)

Kenevir

Jüt (Hint
Keneviri)

Pamuk

Sentetik

Karışık

X

22 iplik (3 cm)

Yazı/Mühür (Kanvasın Arkası)

Kanvasın arkasında
yazmaktadır.

siyah

renkle

93

BOZULMALAR
Mikroorgani
zmalar

GÖZLEMLER

Oksidasyon

KirLekeler

KabarmaÇökme

X

X

Darbeler

Ezilme

Gevşeme

Kırışıklık

X

KesiklerDeliklerYırtıklar
X

Kanvasın tüm yüzeyinde kumaş dokusu kırışmış olarak görülmektedir. Ayrıca sağ üst ve sol orta bölümde 2-3 cm’lik yırtıklar
bulunmaktadır. Kanvasın arka yüzeyinde yoğun kir tabakası mevcuttur. Kanvasın gerildiği alanlarda deformasyon
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VE NOTLAR

gözlenmektedir.
BOZULMALAR

ÇERÇEVE

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Kırık

Eksik Bölüm

Aşınma

Kir/Leke

Boya Kaybı

X

X

X

Sır Kaybı

Diğer

Ahşabın üzeri beyaz renk ile boyanmıştır. Çerçevenin sol alt bölümünde boya kaybı ve aşınma mevcuttur.

B) HAZIRLIK VE BOYA TABAKALARININ İNCELENMESİ
HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Beyaz

Renkli

Kalın

X

İnce

Yüzeyi iyi kavramış

X

X

Yüzeyi kötü kavramış

Astar tabakasının kanvas şaseye gerildikten sonra uygulandığı tespit edilmiştir. Kanvasın şaseden ayrıldığı sırada kenarların
beyaz astar ile kanvası tuttuğu görülmüştür. Astar tabakası kalın uygulanmamış, kanvasın dokusunu kapatamamıştır.
Teknik

BOYA
TABAKASI

Kontur Şekli

İnce

Kalın

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Boya tabakası tüm yüzeyde homojendir, konturlar çok belirgin değildir.

BOZULMALAR
Ayrılma

Pullanma

Tozlaşma

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

X

BOYA
TABAKASI

X

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Kir

Eksik
Bölüm

Çatlak

Aşınma/Sıyrık

X

X

X

Yırtık olan alanlarda boya ve astar tabakasında kayıplar bulunmaktadır. Tüm yüzeyde kılcal çatlaklar görülmektedir.

Parlak

Mat

Düzensiz

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Oksidasyon

X

VERNİKLİ YÜZEY
KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

Mikroorganizma

Bulanık

VERNİKSİZ YÜZEY
Oksidasyon

Çatlak

Yüzey kiri

Mumsu
tabaka

X

Vernik tabakası tüm yüzeye homojen olarak dağılmamıştır.

C) KORUNMA DURUMU
İYİ*
ŞASE

KISMEN KÖTÜ**

ÇOK KÖTÜ***

X

TAŞIYICI (KANVAS)

X

HAZIRLIK (ASTAR) TABAKASI

X

BOYA TABAKASI

X

KORUMA (VERNİK) TABAKASI

X
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Diğer

ÇERÇEVE

X

* İYİ: Korunma durumu genel olarak iyi, etkin müdahaleye ihtiyaç yok.
** KISMEN KÖTÜ: Korunma durumunun bir bölümü kötü durumda, etkin müdahaleye sınırlı bir bölgede ihtiyaç var.
*** ÇOK KÖTÜ: Korunma durumu genel olarak kötü, etkin müdahaleye ihtiyacı var.

D) FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER
ŞASE

TAŞIYICI
(KANVAS)

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

BOYA
TABAKASI

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

BÜYÜTEÇ İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

MİKROSKOP İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

EĞİMLİ IŞIK İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ARKADAN AYDINLATMA
İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ULTRAVİYOLE IŞIK İLE
GÖZLEM

X

X

X

X

X

KIZILÖTESİ FOTOĞRAF
LABORATUVAR TESTLERİ
GÖZLEMLER VE NOTLAR
RESTORASYON ÖNERİLERİ

III. UYGULANAN KORUMA VE ONARIM İŞLEMLERİ
A) DESTEK TABAKASINA UYGULANAN İŞLEMLER
YÖNTEM

KULLANILAN MALZEMELER

ÇERÇEVENİN SÖKÜLMESİ

Eser çerçevesinden çıkarılmıştır.

Kerpeten, çekiç

ŞASENİN SÖKÜLMESİ

Kanvas ile saşeyi bir arada tutan çiviler
sökülmüştür. Çivilerin pas lekesinin kanvasa
geçtiği gözlemlenmiştir. Astar tabakasının şaseye
geçtiği ve kanvasın bu alanlarda şaseye yapıştığı
tespit edilmiş, bu alanlar ılık su ile yumuşatılarak
bisturi yardımıyla ayrılmıştır.

Kerpeten, çekiç, tornavida, bisturi.

ŞASE TEMİZLİĞİ

Yüzeydeki kir tabakası temizlenmiştir.

Alkol- saf su, pamuk

ŞASE SAĞLAMLAŞTIRMAKORUMA

Aktif olduğu düşünülen böcek deliklerine ahşap
koruyucu şırınga ile enjekte edilerek, streç filmle
sarılarak bekletilmiştir. Çivi ve böcek delikleri
dolgulanarak renklendirilmiştir. Koruyucu vernik
uygulanarak kanvasın tekrar gerilmesi için hazır
hale getirilmiştir.

Per-xil 10, Enjektör, Streç
Modostuc, Dammar Vernik

ŞASE DEĞİŞİKLİĞİ

-

-

KANVAS TEMİZLİĞİ

Kanvasın arka yüzeyi mekanik olarak kuru temizlik
yöntemi kullanılarak temizlenmiştir.

Bisturi, Silgi pedi

KANVAS ARKA
YÜZEYİNİN
SAĞLAMLAŞTIRILMASI

Arka yüzeyin sağlamlaştırılması için reçine, fırça
ile uygulanmıştır.

BEVA 371- White Spirit (%5)
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Film,

DESTEK YAMALARININ
YERLEŞTİRİLMESİ

Sağ üst ve sol orta bölümlerde yer alan yırtıklar için
kanvasın arka yüzeyinden yama işlemi yapılmıştır.

Japon Kâğıdı, Beva Film, Sıcak Spatül,
Cımbız.

DESTEK BANTLARI
YERLEŞTİRİLMESİ

-

-

RANTUALAJ

-

-

DİĞER İŞLEMLER

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra arka yüzeyi
arkalık bezi ile kapatılmıştır.

Arkalık bezi, solvent-free yapıştırıcı

B) RENK TABAKALARINA UYGULANAN İŞLEMLER
YÖNTEM
FACİNG TABAKASI İLE
GEÇİCİ KORUMA

KULLANILAN MALZEMELER

Boya tabakasında görülen dökülmeler için tüm
yüzey koruma altına alınmıştır.

Plexisol P550 - White Spirit (1:5), Japon
kağıdı, fırça.

RESİMSEL YÜZEYİN
SABİTLENMESİ

-

-

RESİMSEL YÜZEYİN
TEMİZLENMESİ

-

-

VERNİK TABAKASININ
KALDIRILMASI

-

-

VERNİK TABAKASININ
SABİTLENMESİ

-

-

DOLGU

Yüzeydeki bütünlüğü sağlamak için boya
tabakasıyla aynı seviyeye gelecek şekilde dolgu
işlemi yapılmıştır.

Modostuc, spatül, zımpara, bisturi.

RESİMSEL BÜTÜNLEME
(RÖTUŞ)

Dolgulanan
alanlar
renksel
sağlanabilmesi için rötuşlanmıştır.

Guaj ve sulu boyalar, fırça, su.

VERNİKLEME

Vernikleme işlemi sprey ile 30 cm uzaklıktan
yapılmıştır.

Lukas mat vernik

DİĞER İŞLEMLER

Çerçevedeki toz-kir tabakası temizlenmiş, parça
kayıpları
ve
aşınmalar
dolgulanarak,
renklendirilmiştir.

Alkol-saf su (1:1), pamuk, Modostuc,
spatül, zımpara, bisturi, akrilik gri-beyaz
boya, Winsor&Newton parlak vernik

-

-

SONUÇLAR

C) EN UYGUN KORUMA İÇİN İDEAL ORTAM KOŞULLARI
ISI

18-22 oC

BAĞIL NEM

% 50-60

IŞIKLANDIRMA

Max. 150 lux.

BELGEYİ DOLDURANIN
ADI SOYADI
: Berna ÇAĞLAR ERYURT
TARİH
: 14.07.2017
KONTROL EDEN : Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
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bütünlüğün

Ek 1.2. Yağlı Boya Tuval Resmi Belgeleme Formu
I. GENEL BİLGİLER
Demirbaş No: 3146

Envanter No: 1676

Restorasyon No: 03

Eserin İsmi: Meyveler

Sanatçısı: Feyhaman Duran

İmzası: Feyhaman 951

Dönemi (Tarihi): 1951

Ölçüler: 68 x 76 cm

Malzeme ve Teknik: Tuval üzerine yağlı boya
Müzeye Geliş Şekli: Bilinmiyor

Laboratuvara Giriş Tarihi: 17.02.2017

Restorasyon Başlangıç Tarihi: 17.02.2017

Restorasyon Bitiş Tarihi: 14.07.2017

Teslim Tarihi: 17.07.2017
Önceki Müdahaleler: Boya tabakasında ve kanvasta
herhangi bir restorasyon
müdahalesi
tespit
edilmemiştir. Sadece şasesinin üst bölümüne 0,5 cm
genişliğinde bir çıta sonradan eklendiği kanvastaki
farklı çivi deliklerinden tahmin edilmektedir.

Fotoğraf:

II. DEĞERLENDİRME VE TANI
A) DESTEK TABAKALARININ İNCELENMESİ
BOZULMALAR
Sabit

Taşınabilir

Malzeme

Kir

Ahşap

X

Çatlak

Eksik bölüm

Çürüme

Böceklenme

Diğer ahşap
bozulmaları

ŞASE
X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

X

Şaseyi genişletmek için olduğu düşünülen yaklaşık 0,5 cm genişliğinde bir çıta üst bölümüne eklenmiştir. Genel olarak şasede
kir gözlenmektedir. Ayrıca şase yüzeyinde böceklenmeden kaynaklı delikler görülmektedir.
İPLİK
Kalın

Orta

İnce

Keten

Kenevir

X
TAŞIYICI
(KANVAS)

İplik Sayısı
(cm Başına)

Jüt (Hint
Keneviri)

Pamuk

Sentetik

Karışık

X
16 iplik (3 cm)

Yazı/Mühür (Kanvasın Arkası)

Siyah bir kalemle ve tebeşirle yazıldığı
düşünülen yazılar mevcuttur.

BOZULMALAR
Mikroorgani
zmalar

Oksidasyon

KirLekeler

Darbeler

KabarmaÇökme

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Ezilme

Gevşeme

X

Kırışıklık

X

KesiklerDeliklerYırtıklar
X

Kanvasın şaseyle olan bağı zayıftır, genel olarak arka yüzeyi kirlidir. Kumaşından kaynaklı olarak (jüt) arka yüzeyinde
tozlaşma vardır.
BOZULMALAR

151

ÇERÇEVE

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Kırık

Eksik
Bölüm

Aşınma

Kir/Leke

Boya Kaybı

Sır Kaybı

Diğer

Eserin çerçevesi bulunmamaktadır.

B) HAZIRLIK VE BOYA TABAKALARININ İNCELENMESİ
Beyaz

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Renkli

Kalın

X

İnce

Yüzeyi iyi kavramış

X

X

Yüzeyi kötü kavramış

Kanvasın dokusu astar tabakası ile tam olarak kapatılamamıştır. Boya tabakasında doku görülmektedir. Bu sebeple çok kalın bir
astar uygulanmadığı söylenebilir.
Teknik

BOYA
TABAKASI

Kontur Şekli

İnce

Kalın

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Boya tabakası ince, sanatçı konturları kalındır.

BOZULMALAR
Ayrılma

Pullanma

Tozlaşma

Kir

Eksik
Bölüm

Aşınma/Sıyrık

X

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI
X

BOYA
TABAKASI
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Çatlak

X

X

Oksidasyon

X

X

X

Resmin şaseye denk geldiği alanlarında boyalı yüzeylerin kalktığı görülmüştür. Özellikle alt bölümlerinde aşınmalar mevcuttur.
Aşınan alanlarda beyaz renkli astar tabakası görülmektedir.
VERNİKLİ YÜZEY

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Mikroorganizma

Parlak

Mat

Düzensiz

X

X

Bulanık

VERNİKSİZ YÜZEY
Oksidasyon

Çatlak

Yüzey kiri

Mumsu tabaka

Tüm yüzeyde mat, düzensiz bir vernik tabakası mevcuttur.

C) KORUNMA DURUMU
İYİ*

KISMEN KÖTÜ**

ŞASE

ÇOK KÖTÜ***

X

TAŞIYICI (KANVAS)

X

HAZIRLIK (ASTAR) TABAKASI

X

BOYA TABAKASI

X

KORUMA (VERNİK) TABAKASI

X

ÇERÇEVE
* İYİ: Korunma durumu genel olarak iyi, etkin müdahaleye ihtiyaç yok.
** KISMEN KÖTÜ: Korunma durumunun bir bölümü kötü durumda, etkin müdahaleye sınırlı bir bölgede ihtiyaç var.
*** ÇOK KÖTÜ: Korunma durumu genel olarak kötü, etkin müdahaleye ihtiyacı var.
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Diğer

D) FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER
ŞASE

TAŞIYICI
(KANVAS)

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

BOYA
TABAKASI

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

BÜYÜTEÇ İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

MİKROSKOP İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

EĞİMLİ IŞIK İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ARKADAN AYDINLATMA
İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ULTRAVİYOLE IŞIK İLE
GÖZLEM

X

X

X

X

X

KIZILÖTESİ FOTOĞRAF
LABORATUVAR TESTLERİ
GÖZLEMLER VE NOTLAR
RESTORASYON ÖNERİLERİ

III. UYGULANAN KORUMA VE ONARIM İŞLEMLERİ
A) DESTEK TABAKASINA UYGULANAN İŞLEMLER
YÖNTEM
ÇERÇEVENİN SÖKÜLMESİ

KULLANILAN MALZEMELER

-

-

ŞASENİN SÖKÜLMESİ

Kanvas ile saşeyi bir arada tutan tel zımbalar sökülmüştür.

Kerpeten, tornavida, çekiç

ŞASE TEMİZLİĞİ

Yüzeydeki toz-kir tabakası temizlenmiştir.

Pamuk, alkol-su

ŞASE SAĞLAMLAŞTIRMAKORUMA

Yüzeyde görülen böcek deliklerine ahşap koruyucu şırınga
ile enjekte edilerek streç filmle sarılmıştır.

Per-xil 10, Enjektör, Streç Film

ŞASE DEĞİŞİKLİĞİ

-

-

KANVAS TEMİZLİĞİ

Kanvasın arka yüzeyi mekanik olarak kuru temizlik yöntemi
kullanılarak temizlenmiştir.

Bisturi

KANVAS ARKA YÜZEY
SAĞLAMLAŞTIRMA

Arka yüzeyin sağlamlaştırılması için akrilik reçine, fırça ile
uygulanmıştır.

Plexisol P550 - White Spirit (1:5),
fırça.

DESTEK YAMALARININ
YERLEŞTİRİLMESİ

-

-

Kanvas kenarları akrilik bir dispersiyon türevi kullanılarak
kumaş ile güçlendirilmiştir.

Plextol B500, Toluen, Keten bezi,
Bisturi, Fırça

-

-

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra arka yüzeyi arkalık bezi
ile kapatılmıştır.

Arkalık bezi, solvent-free yapıştırıcı

DESTEK BANTLARI
YERLEŞTİRİLMESİ
RANTUALAJ
DİĞER İŞLEMLER
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B) RENK TABAKALARINA UYGULANAN İŞLEMLER
YÖNTEM
FACİNG TABAKASI İLE GEÇİCİ
KORUMA

KULLANILAN MALZEMELER

Boya tabakasında görülen dökülmeler için tüm
yüzey koruma altına alınmıştır.

Plexisol P550-White Spirit (1:5), Japon
kâğıdı, fırça.

RESİMSEL YÜZEYİN
SABİTLENMESİ

-

-

RESİMSEL YÜZEYİN
TEMİZLENMESİ

-

-

VERNİK TABAKASININ
KALDIRILMASI

-

-

VERNİK TABAKASININ
SABİTLENMESİ

-

-

DOLGU

Yüzeydeki bütünlüğü sağlamak için boya
tabakasıyla aynı seviyeye gelecek şekilde dolgu
işlemi yapılmıştır.

Modostuc, spatül, zımpara.

RESİMSEL BÜTÜNLEME
(RÖTUŞ)

Dolgulanan
alanlar
renksel
sağlanabilmesi için rötuşlanmıştır.

Guaj ve sulu boyalar, fırça, su.

VERNİKLEME

Vernikleme işlemi sprey ile 30 cm uzaklıktan
yapılmıştır.

bütünlüğün

Lukas Mat vernik

DİĞER İŞLEMLER

-

-

SONUÇLAR

-

-

C) EN UYGUN KORUMA İÇİN İDEAL ORTAM KOŞULLARI
ISI

18-22 oC

BAĞIL NEM

% 50-60

IŞIKLANDIRMA

Max. 150 lux.

BELGEYİ DOLDURANIN
ADI SOYADI
: Berna ÇAĞLAR ERYURT
TARİH
: 14.07.2017
KONTROL EDEN : Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
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Ek 1.3. Yağlı Boya Tuval Resmi Belgeleme Formu
I. GENEL BİLGİLER
Demirbaş No: 3088

Envanter No: 985

Restorasyon No: 02

Eserin İsmi: Natürmort

Sanatçısı: Nurullah Berk

İmzası: N. Berk

Dönemi (Tarihi): Bilinmiyor

Ölçüler: 63 x 49 cm -- 82,5 x 68,5 cm (çerçeve ile)

Malzeme ve Teknik: Tuval üzerine yağlı boya
Müzeye Geliş Şekli: Sanatçısından Bağış

Laboratuvara Giriş Tarihi: 10.11.2016

Restorasyon Başlangıç Tarihi: 28.11.2016

Restorasyon Bitiş Tarihi: 14.02.2017

Teslim Tarihi: 15.02.2017
Önceki Müdahaleler: Daha önce onarım geçirdiğine
dair tespit edilmiş herhangi bir müdahale
bulunamamıştır.

Fotoğraf:

II. DEĞERLENDİRME VE TANI
A) DESTEK TABAKALARININ iNCELENMESİ
BOZULMALAR
Sabit

Taşınabilir

Malzeme

Kir

Ahşap

X

Çatlak

Eksik bölüm

ŞASE
X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Çürüm
e

Böceklenme

Diğer ahşap
bozulmaları

Şase genel olarak iyi durumdadır.

İPLİK
Kalın

Orta

TAŞIYICI
(KANVAS)
İplik Sayısı
(cm Başına)

İnce

Keten

X

X

50 iplik (3 cm)

Kenevir

Jüt (Hint
Keneviri)

Pamuk

Sentetik

Karışık

Yazı/Mühür (Kanvasın Arkası)

BOZULMALAR
Mikroorgani
zmalar

Oksidasyon

KirLekeler

KabarmaÇökme

Darbeler

X

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Ezilme

Gevşeme

Kırışıklık

KesiklerDeliklerYırtıklar
X

Kanvasta herhangi bir gevşeme/esneme görülmemektedir. Resmin sağ alt köşesinde 2 cm boyutunda bir yırtık
gözlenmektedir. Kanvasın arka yüzeyinde az miktarda kir tabakası görülmektedir. Genel olarak iyi durumda olduğu tespit
edilmiştir.
BOZULMALAR
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ÇERÇEVE

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Kırık

Eksik
Bölüm

Aşınma

Kir/Leke

Boya Kaybı

Sır Kaybı

X

X

X

X

Diğer

Çerçevenin beyaz renk yağlı boya ile boyandığı görülmüş, bu boyanın orijinal olup olmadığı tespit edilememiştir. Bazı
bölümlerinde aşınma mevcuttur.

B) HAZIRLIK VE BOYA TABAKALARININ İNCELENMESİ
Beyaz

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Renkli

Kalın

X

İnce

Yüzeyi iyi kavramış

X

X

Yüzeyi kötü kavramış

Astarın üstteki boya tabakasına yakın renklerde uygulandığı görülmektedir.

Teknik

BOYA
TABAKASI

Kontur Şekli

İnce

Kalın
X

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Boya tabakasının astar tabakasını iyi kavramadığı görülmektedir. Boya tabakası ince olduğu gözlenmiş, sanatçının konturları
kalın ve fırça darbeleri belirgindir.
BOZULMALAR
Ayrılma

Pullanma

Tozlaşma

Kir

Eksik
Bölüm

Aşınma/Sıyrık

X

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI
X

BOYA
TABAKASI
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Çatlak

X

X

X

X

X

X

Boya tabakasında astar tabakasıyla arasındaki bağın zayıflığı nedeniyle eksik bölümler ve hala dökülmekte olan alanlar
mevcuttur. Resmin kenarlarında ise çerçeveden kaynaklı aşınmalar, boya kayıpları gözlenmektedir. Yoğun olmamakla
birlikte koyu renkli alanlarda boya çatlakları tespit edilmiştir.

Parlak

Mat

Düzensiz

Bulanık

VERNİKSİZ YÜZEY
Oksidasyon

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Oksidasyon

X

VERNİKLİ YÜZEY
KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

Mikroorganizma

Çatlak

Yüzey kiri

Mumsu
tabaka

Diğer

X

Vernik tabakası parlak ve ince bir tabaka halinde, işlevini sürdürmektedir. Lokal olarak gözlenen yaşlanma çatlakları
mevcuttur.

C) KORUNMA DURUMU
İYİ*

KISMEN KÖTÜ**

ŞASE

X

TAŞIYICI (KANVAS)

X

HAZIRLIK (ASTAR) TABAKASI

ÇOK KÖTÜ***

X

BOYA TABAKASI

X

KORUMA (VERNİK) TABAKASI

X

ÇERÇEVE

X

* İYİ: Korunma durumu genel olarak iyi, etkin müdahaleye ihtiyaç yok.
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** KISMEN KÖTÜ: Korunma durumunun bir bölümü kötü durumda, etkin müdahaleye sınırlı bir bölgede ihtiyaç var.
*** ÇOK KÖTÜ: Korunma durumu genel olarak kötü, etkin müdahaleye ihtiyacı var.

D) FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER
ŞASE

TAŞIYICI
(KANVAS)

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

BOYA
TABAKASI

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

BÜYÜTEÇ İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

MİKROSKOP İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

EĞİMLİ IŞIK İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ARKADAN AYDINLATMA
İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ULTRAVİYOLE IŞIK İLE
GÖZLEM

X

X

X

X

X

KIZILÖTESİ FOTOĞRAF
LABORATUVAR TESTLERİ
GÖZLEMLER VE NOTLAR
RESTORASYON ÖNERİLERİ

III. UYGULANAN KORUMA VE ONARIM İŞLEMLERİ
A) DESTEK TABAKASINA UYGULANAN İŞLEMLER
YÖNTEM
ÇERÇEVENİN SÖKÜLMESİ
ŞASENİN SÖKÜLMESİ
ŞASE TEMİZLİĞİ

Eser çerçevesinden çıkarılmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER
Kerpeten, çekiç

-

-

Yüzeydeki toz-kir tabakası temizlenmiştir.

Pamuk, alkol-su

ŞASE SAĞLAMLAŞTIRMA

-

-

ŞASE DEĞİŞİKLİĞİ

-

-

KANVAS TEMİZLİĞİ

Kanvasın arka yüzeyi mekanik olarak kuru
temizlik yöntemi kullanılarak temizlenmiştir.

Bisturi, Polivinil beyaz silgi

DESTEK YAMALARININ
YERLEŞTİRİLMESİ

2 cm boyutunda yırtık bulunan alan kanvası arka
yüzeyinden iplikler bir araya getirilerek Japon
kâğıdı uygulanmıştır.

Japon Kâğıdı, Beva Film, Sıcak
Spatül, Cımbız.

DESTEK BANTLARI
YERLEŞTİRİLMESİ

-

-

RANTUALAJ

-

-

DİĞER İŞLEMLER

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra arka yüzeyi
arkalık bezi ile kapatılmıştır.
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Arkalık
yapıştırıcı

bezi,

solvent-free

B) RENK TABAKALARINA UYGULANAN İŞLEMLER
YÖNTEM

KULLANILAN MALZEMELER

FACİNG TABAKASI İLE GEÇİCİ
KORUMA

Boya tabakasında yoğun olarak görülen
dökülme sebebiyle yüzey koruma tüm
yüzeye uygulanmıştır.

Tavşan tutkalı, saf su (1:17), mantar
önleyici, Japon kâğıdı, fırça.

RESİMSEL YÜZEYİN
SABİTLENMESİ

Boya tabakasında daha yoğun dökülmenin
olduğu bölümler ısı ile sabitlenmiştir.

Tavşan tutkalı, mantar önleyici, saf su
(1:17), Japon kâğıdı, fırça, sıcak spatül,
Melinex

RESİMSEL YÜZEYİN
TEMİZLENMESİ

-

-

VERNİK TABAKASININ
KALDIRILMASI

-

-

VERNİK TABAKASININ
SABİTLENMESİ

-

-

DOLGU

Daha önceki onarım yapılan alanlar
temizlendikten sonra yüzeydeki bütünlüğü
sağlamak amacıyla dolgu yapılmıştır.

Modostuc, spatül, zımpara.

RESİMSEL BÜTÜNLEME
(RÖTUŞ)

Dolgulanan alanlar bütünsellik sağlaması
amacıyla rötuşlanmıştır.

Guaj ve sulu boyalar, fırça, su.

VERNİKLEME

Vernikleme işlemi sprey ile
uzaklıktan yapılmıştır.

Lukas Mat vernik

DİĞER İŞLEMLER

Aşınma ve boya dökülmeleri bulunan
çerçeve
temizlenmiş,
dolgulanarak
verniklenmiştir.

Alkol-saf su (1:1), pamuk, Modostuc,
spatül, zımpara, bisturi, guaj boya, mat
vernik

-

-

SONUÇLAR

30 cm

C) EN UYGUN KORUMA İÇİN İDEAL ORTAM KOŞULLARI
ISI

18-22 oC

BAĞIL NEM

% 50-60

IŞIKLANDIRMA

Max. 150 lux.

BELGEYİ DOLDURANIN
ADI SOYADI
: Berna ÇAĞLAR ERYURT
TARİH
: 14.02.2017
KONTROL EDEN : Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
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Ek 1.4. Yağlı Boya Tuval Resmi Belgeleme Formu
I. GENEL BİLGİLER
Demirbaş No: 0074

Envanter No: 1328

Restorasyon No: 01

Eserin İsmi: Nü

Sanatçısı: Saip Tuna

İmzası: Saip

Dönemi (Tarihi): Bilinmiyor

Ölçüler: 54 x 73 cm -- 84,8 x 64,8 cm (çerçeve ile)

Malzeme ve Teknik: Tuval üzerine yağlı boya
Müzeye Geliş Şekli: Bilinmiyor

Laboratuvara Giriş Tarihi: 02.05.2016

Restorasyon Başlangıç Tarihi: 02.05.2016

Restorasyon Bitiş Tarihi: 14.02.2017

Teslim Tarihi: 15.02.2017
Önceki Müdahaleler:
Eserin daha önce onarım müdahaleleri geçirdiği tespit
edilmiştir. Yüzeyine yoğun bir vernik tabakası
uygulandığı ve bu verniğin resmin aşağı bölümlerine
doğru aktığı görülmüştür. Eserin özellikle üst
bölümlerinde boya kayıplarının bulunduğu ve bu
alanlara kanvasın üzeri kapatılacak şekilde rötuşlar
yapıldığı gözlenmiştir. Kanvasın kenarlarında bulunan
deliklerden yola çıkılarak, resmin şasesinin
değiştirildiği ya da şasesine tekrar çivi ile gerildiği
düşünülmektedir.

Fotoğraf:

II. DEĞERLENDİRME VE TANI
A) DESTEK TABAKALARININ İNCELENMESİ
BOZULMALAR
Sabit

Taşınabilir

Malzeme

Kir

Çatlak

Eksik
bölüm

Ahşap

X

X

X

ŞASE
X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Çürüme

Böceklenme

Diğer ahşap
bozulmaları

Şase genel olarak iyi durumdadır.

İPLİK
Kalın

Orta

İnce

Keten

X
TAŞIYICI
(KANVAS)

İplik
Sayısı
(cm Başına)

Kenevir

Jüt (Hint
Keneviri)

Pamuk

Sentetik

Karışık

X

24 iplik (3 cm)

Yazı/Mühür (Kanvasın Arkası)

BOZULMALAR
Mikroorganiz
malar

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Oksidasyon

KirLekeler

KabarmaÇökme

X

X

Darbeler

Ezilme

Gevşeme

X

Kırışıklık

X

KesiklerDeliklerYırtıklar
X

Ön yüzeydeki yoğun vernik tabakası nedeniyle, kanvasın arka bölümünde kir ve lekeler görülmektedir. Vernik problemi
özellikle çerçeve ile kanvasın birleştiği alanlarda kanvasın kırılganlaşmasına neden olmuştur.
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BOZULMALAR
ÇERÇEVE

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Kırık

Eksik Bölüm

Aşınma

Kir/Leke

Boya Kaybı

Sır Kaybı

X

X

X

X

Diğer

Çerçeve genel olarak iyi durumdadır.

B) HAZIRLIK VE BOYA TABAKALARININ İNCELENMESİ
Beyaz

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI
GÖZLEMLER VE
NOTLAR

Renkli

Kalın

X

İnce

Yüzeyi iyi kavramış

X

X

Yüzeyi kötü kavramış

Astar tabakasının boya katmanında kullanılan renklerin açık tonları olarak uygulandığı görülmektedir.

Teknik

BOYA
TABAKASI

Kontur Şekli

İnce

Kalın

X
GÖZLEMLER VE
NOTLAR

Boya tabakasının oldukça ince uygulandığı görülmektedir. Fırça darbeleri net olarak görülmemektedir.

BOZULMALAR
Ayrılma

Eksik
Bölüm

Kir

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

X

X

BOYA
TABAKASI

X

X

GÖZLEMLER VE
NOTLAR

Pullanma

Tozlaşma

Çatlak

Aşınma/Sıyrık

X

X

Oksidasyon

Astar ve boya tabakasının eksik olduğu bölümler olduğu tespit edilmiştir. Bu alanlar daha önceki restorasyon müdahaleleriyle
rötuşlanmıştır. Yoğun kir ve vernik tabakasıyla birlikte, verniğin yoğun olduğu kısımlarda özellikle boya tabakasında çizgi
halinde aşınmalar olduğu görülmektedir.
VERNİKLİ YÜZEY

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

GÖZLEMLER VE
NOTLAR

Mikroorganizma

Parlak

Mat

Düzensiz

Bulanık

X

X

X

VERNİKSİZ YÜZEY
Oksidasyon

Çatlak

Yüzey kiri

Mumsu
tabaka

Diğer

X

Yoğun ve damlalar halinde akarak kuruduğu gözlemlenen vernik tabakasının düzensiz bir şekilde yüzeye dağıldığı
görülmektedir.

C) KORUNMA DURUMU
İYİ*

KISMEN KÖTÜ**

ŞASE

X

TAŞIYICI (KANVAS)

X

HAZIRLIK (ASTAR) TABAKASI

ÇOK KÖTÜ***

X

BOYA TABAKASI

X

KORUMA (VERNİK) TABAKASI

X

ÇERÇEVE

X

* İYİ: Korunma durumu genel olarak iyi, etkin müdahaleye ihtiyaç yok.
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** KISMEN KÖTÜ: Korunma durumunun bir bölümü kötü durumda, etkin müdahaleye sınırlı bir bölgede ihtiyaç var.
*** ÇOK KÖTÜ: Korunma durumu genel olarak kötü, etkin müdahaleye ihtiyacı var.

D) FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER
ŞASE

TAŞIYICI
(KANVAS)

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

BOYA
TABAKASI

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

BÜYÜTEÇ İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

MİKROSKOP İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

EĞİMLİ IŞIK İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ARKADAN AYDINLATMA
İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ULTRAVİYOLE IŞIK İLE
GÖZLEM

X

X

X

X

X

KIZILÖTESİ FOTOĞRAF
LABORATUVAR TESTLERİ
GÖZLEMLER VE NOTLAR
RESTORASYON ÖNERİLERİ

III. UYGULANAN KORUMA VE ONARIM İŞLEMLERİ
A) DESTEK TABAKASINA UYGULANAN İŞLEMLERİ
YÖNTEM

KULLANILAN MALZEMELER

ÇERÇEVENİN SÖKÜLMESİ

Çerçeve ile kanvası bir arada tutan çiviler
sökülmüştür.

Kerpeten, çekiç

ŞASENİN SÖKÜLMESİ

Kanvas ile saşeyi bir arada tutan çiviler
sökülmüştür.

Kerpeten, tornavida, çekiç

ŞASE TEMİZLİĞİ

Yüzeydeki toz-kir tabakası temizlenmiştir.

Pamuk, alkol-su

ŞASE SAĞLAMLAŞTIRMA

-

-

ŞASE DEĞİŞİKLİĞİ

-

-

KANVAS TEMİZLİĞİ

DESTEK
YAMALARININ
YERLEŞTİRİLMESİ
DESTEK
BANTLARI
YERLEŞTİRİLMESİ

RANTUALAJ
DİĞER İŞLEMLER

Kanvasın arka
temizlenmiştir.

yüzeyi

mekanik

olarak

-

Bisturi, polivinil silgi, silgi pedleri,
fırça.
-

Kanvas kenarları ısı ile
yapıştırıcı
türevi
güçlendirilmiştir.

aktive edilen
kullanılarak

Beva 371-White Spirit (%5), Keten
bezi, ütü, Melinex, Bisturi, Fırça

-

-

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra arka
yüzeyi arkalık bezi ile kapatılmıştır.

Arkalık bezi, solvent-free yapıştırıcı

161

B) RENK TABAKALARINA UYGULANAN İŞLEMLER

YÖNTEM
FACİNG
TABAKASI
GEÇİCİ KORUMA

İLE

KULLANILAN MALZEMELER

Tüm yüzeye boya tabakalarında bulunan
çatlakların sabitlenmesi için fırça ile
uygulanmıştır.

Tavşan tutkalı-saf su (1:17), Mantar
önleyici, Japon kâğıdı, fırça

RESİMSEL
SABİTLENMESİ

YÜZEYİN

-

-

RESİMSEL
TEMİZLENMESİ

YÜZEYİN

-

-

VERNİK
TABAKASININ
KALDIRILMASI

Yüzeyindeki yoğun vernik tabakası çeşitli
çözücüler ile kimyasal ve mekanik olarak
kaldırılmıştır.
-

VERNİK
TABAKASININ
SABİTLENMESİ
DOLGU

RESİMSEL
(RÖTUŞ)

BÜTÜNLEME

Alkol-Terebentin (1:1), Alkol-White
Spirit (1:1), (3A) Alkol-Aseton-Su
(1:1:2), pamuk, bambu çubuk, bisturi
-

Daha
önceki
onarım yapılan alanlar
temizlendikten sonra yüzeydeki bütünlüğü
sağlamak amacıyla dolgu yapılmıştır.

Tavşan tutkalı-saf su (1:17), Bologna
Alçısı, spatül, zımpara.

Dolgulanan alanlar bütünsellik
amacıyla rötuşlanmıştır.

Guaj ve sulu boyalar, fırça, su.

sağlaması

VERNİKLEME

Vernikleme işlemi sprey
uzaklıktan yapılmıştır.

DİĞER İŞLEMLER

Çerçeve yüzeyindeki boya dökülmeleri ve
aşınmalar dolgulanarak verniklenmiş, çerçeve
yüzeyi temizlenmiştir.

Alkol-saf su (1:1), pamuk, Modostuc,
spatül, zımpara, bisturi, akrilik yaldız
boya, mat vernik

-

-

SONUÇLAR

ile

15-20

C) EN UYGUN KORUMA İÇİN İDEAL ORTAM KOŞULLARI
ISI

18-22oC

BAĞIL NEM

% 50-60

IŞIKLANDIRMA

Max. 150 lux.

BELGEYİ DOLDURANIN
ADI SOYADI
: Berna ÇAĞLAR ERYURT
TARİH
: 14.02.2017
KONTROL EDEN : Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
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cm

Lukas Mat vernik

Ek 1.5. Yağlı Boya Tuval Resmi Belgeleme Formu
I.GENEL BİLGİLER
Demirbaş No: 1381

Envanter No: 656

Restorasyon No: 06

Eserin İsmi: Portre

Sanatçısı: Şefik Bursalı

İmzası: ŞEFİK BURSALI 935

Dönemi (Tarihi): 1935

Ölçüler: 65,3 x 75,6 cm

Malzeme ve Teknik: Tuval üzerine yağlı boya
Müzeye Geliş
Müdürlüğü'nden
bulunmaktadır.

Şekli: Güzel
1995
yılında

Sanatlar
alındığı

Genel
bilgisi

Restorasyon Başlangıç Tarihi: 17.07.2017

Laboratuvara Giriş Tarihi: 14.07.2017

Restorasyon Bitiş Tarihi: 14.09.2017

Teslim Tarihi: 14.09.2017
Önceki
Müdahaleler:
Eserde
çerçeve
bulunmamaktadır. Kanvasın kenarları koli bandıyla
çevrelenmiştir. Daha önce herhangi bir onarım
yapıldığına dair ize rastlanmamıştır.

Fotoğraf:

II. DEĞERLENDİRME VE TANI
A) DESTEK TABAKALARININ İNCELENMESİ
BOZULMALAR
ŞASE

Sabit

Taşınabilir

Malzeme

Kir

Ahşap

X

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Çatlak

Eksik bölüm

Çürüme

Böceklenme

Diğer ahşap
bozulmaları

X

Şase genel olarak iyi durumdadır. Aktif olmadığı tahmin edilen böcek delikleri bulunmaktadır.

İPLİK
TAŞIYICI
(KANVAS)

Kalın

İplik
Sayısı
(cm Başına)

Orta

İnce

Keten

X

X

54x69 iplik (3 cm)

Kenevir

Jüt (Hint
Keneviri)

Yazı/Mühür (Kanvasın Arkası)

Pamuk

Sentetik

Karışık

Şasede yazan 320 numarası kanvasın arka
yüzeyine de yazılmıştır.

BOZULMALAR
Mikroorganiz
malar

Oksidasyon

KirLekeler

KabarmaÇökme

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Darbeler

Ezilme

Gevşeme

X

Kırışıklık

KesiklerDeliklerYırtıklar

X

Kanvasın genelinde yoğun çatlaklar sebebiyle kırışıklıklar gözlenmektedir. Şase ile kanvas arasında gevşeme tespit
edilmemiştir.
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BOZULMALAR
ÇERÇEVE
Kırık

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Eksik Bölüm

Aşınma

Kir/Leke

Boya Kaybı

Sır Kaybı

Diğer

Eserin çerçevesi bulunmamaktadır.

B) HAZIRLIK VE BOYA TABAKALARININ İNCELENMESİ
HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Beyaz

Renkli

Kalın

X

İnce

Yüzeyi iyi kavramış

X

X

Yüzeyi kötü kavramış

Genel olarak eseri iyi kavramış, oldukça ince bir tabaka şeklinde uygulanmış astar tabakası bulunmaktadır.
Teknik

BOYA
TABAKASI

Kontur Şekli

İnce

Kalın

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

İnce olarak uygulanmış boya tabakasında kontur şekli belli belirsiz olarak uygulanmıştır.

BOZULMALAR
Ayrılma

Pullanma

Tozlaşma

Kir

Eksik
Bölüm

Aşınma/Sıyrık

X

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI
X

BOYA
TABAKASI
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Çatlak

X

X

X

X

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Oksidasyon

X

X

X

Astar tabakası boya tabakasının kayıp olduğu alanlarda açıkça görülmektedir. Boya tabakasında yoğun olarak örümcek ağı ve
diyagonal olarak tanımladığımız derin, yoğun çatlaklar gözlemlenmektedir.
VERNİKLİ YÜZEY

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

Mikroorganizma

Parlak

Mat

Düzensiz

X

X

Bulanık

VERNİKSİZ YÜZEY
Oksidasyon

Çatlak

Yüzey kiri

Mumsu
tabaka

X

Vernik tabakası yüzeyde lokal ve düzensiz olarak görülmektedir.

C) KORUNMA DURUMU
İYİ*

KISMEN KÖTÜ**

ŞASE

X

TAŞIYICI (KANVAS)

X

HAZIRLIK (ASTAR) TABAKASI

X

ÇOK KÖTÜ***

BOYA TABAKASI

X

KORUMA (VERNİK) TABAKASI

X

ÇERÇEVE
* İYİ: Korunma durumu genel olarak iyi, etkin müdahaleye ihtiyaç yok.
** KISMEN KÖTÜ: Korunma durumunun bir bölümü kötü durumda, etkin müdahaleye sınırlı bir bölgede ihtiyaç var.
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Diğer

*** ÇOK KÖTÜ: Korunma durumu genel olarak kötü, etkin müdahaleye ihtiyacı var.

D) FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER
ŞASE

TAŞIYICI
(KANVAS)

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

BOYA
TABAKASI

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

BÜYÜTEÇ İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

MİKROSKOP İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

EĞİMLİ IŞIK İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ARKADAN AYDINLATMA
İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ULTRAVİYOLE IŞIK İLE
GÖZLEM

X

X

X

X

X

KIZILÖTESİ FOTOĞRAF
LABORATUVAR TESTLERİ
GÖZLEMLER VE NOTLAR
RESTORASYON ÖNERİLERİ

III. UYGULANAN KORUMA VE ONARIM İŞLEMLERİ
A) DESTEK TABAKASINA UYGULANAN İŞLEMLER
YÖNTEM

KULLANILAN MALZEMELER

ÇERÇEVENİN SÖKÜLMESİ

-

-

ŞASENİN SÖKÜLMESİ

-

-

ŞASE TEMİZLİĞİ

Yüzeydeki kir tabakası temizlenmiştir.

Alkol-su, pamuk

ŞASE SAĞLAMLAŞTIRMAKORUMA

Şase yüzeyinde tespit edilen böcek deliklerine ahşap
koruyucu şırınga ile enjekte edilerek, streç filmle sarılarak
bekletilmiştir. Çivi ve böcek delikleri dolgulanarak
renklendirilmiş, verniklenmiştir.

Per-xil 10, Enjektör, Streç Film,
Modostuc, Dammar Vernik

-

-

Kanvasın arka yüzeyi mekanik olarak kuru temizlik yöntemi
kullanılarak temizlenmiştir.

Bisturi, Silgi pedi, Polivinil Silgi,
Elektrik süpürgesi

KANVAS ARKA YÜZEYİNİN
SAĞLAMLAŞTIRILMASI

-

-

DESTEK YAMALARININ
YERLEŞTİRİLMESİ

-

-

DESTEK BANTLARI
YERLEŞTİRİLMESİ

-

-

RANTUALAJ

-

-

ŞASE DEĞİŞİKLİĞİ
KANVAS TEMİZLİĞİ

DİĞER İŞLEMLER

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra arka yüzeyi arkalık bezi
ile kapatılmıştır.
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Arkalık
yapıştırıcı

bezi,

solvent-free

B) RENK TABAKALARINA UYGULANAN İŞLEMLER

YÖNTEM
FACİNG TABAKASI İLE
GEÇİCİ KORUMA

KULLANILAN MALZEMELER

Yoğun çatlak bulunan eserin arka
yüzeyinde işlemler yapılırken boya
dökülmesine sebep olmamak için yüzeysel
koruma işlemi yapılmıştır.

Tavşan tutkalı (1:17), Mantar önleyici,
Japon kâğıdı, fırça

RESİMSEL YÜZEYİN
SABİTLENMESİ

-

-

RESİMSEL YÜZEYİN
TEMİZLENMESİ

-

-

VERNİK TABAKASININ
KALDIRILMASI

-

-

VERNİK TABAKASININ
SABİTLENMESİ

-

-

DOLGU

Yüzeydeki bütünlüğü sağlamak için boya
tabakasıyla aynı seviyeye gelecek şekilde
dolgu işlemi yapılmıştır.

Modostuc, spatül, zımpara, bisturi.

RESİMSEL BÜTÜNLEME
(RÖTUŞ)

Dolgulanan alanlar renksel bütünlüğün
sağlanabilmesi için rötuşlanmıştır.

Guaj ve sulu boyalar, fırça, su.

VERNİKLEME

Vernikleme işlemi sprey ile
uzaklıktan yapılmıştır.

Lukas mat vernik

30 cm

DİĞER İŞLEMLER

-

-

SONUÇLAR

-

-

C) EN UYGUN KORUMA İÇİN İDEAL ORTAM KOŞULLARI
ISI

18-22oC

BAĞIL NEM

% 50-60

IŞIKLANDIRMA

Max. 150 lux.

BELGEYİ DOLDURANIN
ADI SOYADI
: Berna ÇAĞLAR ERYURT
TARİH
: 14.09.2017
KONTROL EDEN : Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
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Ek 1.6. Yağlı Boya Tuval Resmi Belgeleme Formu
I. GENEL BİLGİLER
Demirbaş No: 1449

Envanter No: 1473

Restorasyon No: 05

Eserin İsmi: Yaz Kompozisyonu

Sanatçısı: Hamit Görele

İmzası: Hamit Görele

Dönemi (Tarihi): Bilinmemektedir.

Ölçüler:102,6 x 141 cm-- 112,8 x 150,5 cm(çerçeve ile)

Malzeme ve Teknik: Tuval üzerine yağlı boya
Müzeye Geliş Şekli: Güzel Sanatlar
Müdürlüğü'nde 3.8.1995 tarihinde alınmıştır.

Genel

Laboratuvara Giriş Tarihi:14.07.2017

Restorasyon Başlangıç Tarihi: 17.07.2017

Restorasyon Bitiş Tarihi: 12.09.2017

Teslim Tarihi: 14.09.2017
Önceki Müdahaleler: Esere önden bakıldığında
kanvasta çivi delikleri görülmektedir. Buradan yola
çıkılarak şasesine tekrar gerildiği ya da şasesinin
değiştirildiği söylenebilir.

Fotoğraf:

II. DEĞERLENDİRME VE TANI
A) DESTEK TABAKALARININ İNCELENMESİ
BOZULMALAR
ŞASE

Sabit

Taşınabilir

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Malzeme

Kir

Ahşap

X

Çatlak

Eksik bölüm

Çürüme

Böceklenme

Diğer ahşap
bozulmaları
X

Şasede yıpranma, aşınma ve kir tabakası görülmektedir.

İPLİK
TAŞIYICI
(KANVAS)

Kalın

İplik
Sayısı
(cm Başına)

Orta

İnce

Keten

X

X

28x38 iplik (3 cm)

Kenevir

Yazı/Mühür (Kanvasın Arkası)

Jüt (Hint
Keneviri)

Pamuk

Sentetik

Karışık

“7 bin liradır. Konu: Yaz kompozisyonu”,
“Hamit Göreli”, “22” ve “241” yazmaktadır.

BOZULMALAR
Mikroorganiz
malar

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Oksidasyon

KirLekeler

KabarmaÇökme

X

X

Darbeler

Ezilme

Gevşeme

Kırışıklık

KesiklerDeliklerYırtıklar

X

X

Kanvasın arka ve ön yüzeyleri yoğun bir kir tabakasıyla kaplanmıştır. Boya tabakasındaki çatlaklar kanvasın arka yüzeyinden
rahatlıkla görülmektedir.
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BOZULMALAR
ÇERÇEVE
Kırık

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Eksik Bölüm

Aşınma

Kir/Leke

X

X

Boya Kaybı

Sır Kaybı

Diğer

Çerçeve genel olarak iyi durumda olmakla birlikte kullanımdan ve saklanma koşullarından kaynaklı aşınma ve kir
görülmektedir.

B) HAZIRLIK VE BOYA TABAKALARININ İNCELENMESİ
HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

Beyaz

Renkli

Kalın

X

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Astar tabakası iyi durumdadır.

BOYA
TABAKASI

Teknik

İnce

Yüzeyi iyi kavramış

X

X

Kontur Şekli

Yüzeyi kötü kavramış

İnce

Kalın

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Boya tabakası ince, sanatçının konturları genel olarak belirgin ve kalındır.

BOZULMALAR
Ayrılma

Pullanma

Tozlaşma

Kir

Eksik
Bölüm

Aşınma/Sıyrık

X

X

X

BOYA
TABAKASI

X

Parlak

Mat

Düzensiz

VERNİKSİZ YÜZEY

Bulanık

Oksidasyon

Çatlak

Yüzey kiri

Mumsu
tabaka

X
GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Oksidasyon

Boya tabakasında çok yoğun çatlaklar bulunmaktadır. Özellikle köşe uçlarda yay şeklinde birbirine paralel çatlaklar
bulunmaktadır. Bunların şaseye tekrar germe işleminde olma ihtimali oldukça yüksektir.
VERNİKLİ YÜZEY

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

Mikroorganizma

X

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

GÖZLEMLER
VE NOTLAR

Çatlak

Vernik tabakası bulunmamaktadır. Tüm yüzey oldukça kirlidir.

C) KORUNMA DURUMU
İYİ*
ŞASE

KISMEN KÖTÜ**

ÇOK KÖTÜ***

X

TAŞIYICI (KANVAS)

X

HAZIRLIK (ASTAR) TABAKASI

X

BOYA TABAKASI

X

KORUMA (VERNİK) TABAKASI
ÇERÇEVE

X

* İYİ: Korunma durumu genel olarak iyi, etkin müdahaleye ihtiyaç yok.
** KISMEN KÖTÜ: Korunma durumunun bir bölümü kötü durumda, etkin müdahaleye sınırlı bir bölgede ihtiyaç var.
*** ÇOK KÖTÜ: Korunma durumu genel olarak kötü, etkin müdahaleye ihtiyacı var.
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Diğer

D) FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER
ŞASE

TAŞIYICI
(KANVAS)

HAZIRLIK
(ASTAR)
TABAKASI

BOYA
TABAKASI

KORUMA
(VERNİK)
TABAKASI

BÜYÜTEÇ İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

MİKROSKOP İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

EĞİMLİ IŞIK İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ARKADAN AYDINLATMA
İLE GÖZLEM

X

X

X

X

X

ULTRAVİYOLE IŞIK İLE
GÖZLEM

X

X

X

X

X

KIZILÖTESİ FOTOĞRAF
LABORATUVAR TESTLERİ
GÖZLEMLER VE NOTLAR
RESTORASYON ÖNERİLERİ

III. UYGULANAN KORUMA VE ONARIM İŞLEMLERİ
A) DESTEK TABAKASINA UYGULANAN İŞLEMLER
YÖNTEM
ÇERÇEVENİN SÖKÜLMESİ
ŞASENİN SÖKÜLMESİ
ŞASE TEMİZLİĞİ

Çerçeve ile kanvası bir arada tutan çiviler sökülmüştür.

KULLANILAN MALZEMELER
Kerpeten, çekiç

Yüzeydeki kir tabakası temizlenmiştir.

Alkol-su, pamuk

ŞASE SAĞLAMLAŞTIRMAKORUMA

-

-

ŞASE DEĞİŞİKLİĞİ

-

-

Kanvasın arka yüzeyi mekanik olarak kuru temizlik yöntemi
kullanılarak temizlenmiştir.

Bisturi, Silgi pedi, Polivinil silgi,
Elektrik süpürgesi

KANVAS ARKA YÜZEYİNİN
SAĞLAMLAŞTIRILMASI

-

-

DESTEK YAMALARININ
YERLEŞTİRİLMESİ

-

-

DESTEK BANTLARI
YERLEŞTİRİLMESİ

-

-

RANTUALAJ

-

-

KANVAS TEMİZLİĞİ

DİĞER İŞLEMLER

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra arka yüzeyi arkalık bezi
ile kapatılmıştır.
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Arkalık
yapıştırıcı

bezi,

solvent-free

B) RENK TABAKALARINA UYGULANAN İŞLEMLER

YÖNTEM
FACİNG TABAKASI İLE
GEÇİCİ KORUMA

KULLANILAN MALZEMELER

Yoğun çatlak bulunan eserin arka
yüzeyinde işlemler yapılırken boya
dökülmesine sebep olmamak için yüzeysel
koruma işlemi yapılmıştır.

Tavşan tutkalı (1:17), Mantar önleyici,
Japon kâğıdı, fırça

RESİMSEL YÜZEYİN
SABİTLENMESİ

-

-

RESİMSEL YÜZEYİN
TEMİZLENMESİ

-

-

VERNİK TABAKASININ
KALDIRILMASI

-

-

VERNİK TABAKASININ
SABİTLENMESİ

-

-

DOLGU

Yüzeydeki derin
dolgulanmıştır.

RESİMSEL BÜTÜNLEME
(RÖTUŞ)

Dolgulanan alanlar bütünsellik sağlaması
amacıyla rötuşlanmıştır.

Guaj ve sulu boyalar, fırça, su.

VERNİKLEME

Vernikleme işlemi sprey ile
uzaklıktan yapılmıştır.

Lukas Mat vernik

DİĞER İŞLEMLER

Çerçevedeki toz-kir tabakası temizlenmiş,
koruma amaçlı yüzey verniklenmiştir.

Alkol-saf su (1:1), pamuk, zımpara,
bisturi, Dammar vernik

-

-

SONUÇLAR

ve

yoğun

C) EN UYGUN KORUMA İÇİN İDEAL ORTAM KOŞULLARI
ISI

18-22oC

BAĞIL NEM

% 50-60

IŞIKLANDIRMA

Max. 150 lux.
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çatlaklar

30 cm

Modostuc, spatül, zımpara.
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