HEYKEL ONARIMI
Hùseyin AKILLK*)
Yurdumuzun ônemli tarihi zenginlikleri arasmda yer alan heykellerin tasmmasi, onanlmasi ve korunmasi ôzel bir dikkat ve bilgi
gerektirmektedir. Ôzellikle kazilarda ele geçen heykeller ya bùtûnùyle parçalanmis, ya da kismen hasar gôrmùs bir durumdadir. Bu
yazimizda, parçalar halinde ele geçen heykellerin onarimmda kullamlan yôntemleri ôzetlemege çahsacagiz. Heykel onarim çahsmalarim iki a§amada incelemek mùmkùndùr:
I-Kazi Yerinde Uygulanan Çahsmalar:
Kazi alanmda varhgi saptanan bir heykelin iizeri açilmadan
once etrafmdaki yukseltilerin yok edilmesi gerekir. Çùnkù, heykelin
çikanlmasi sirasmda bôyle bir yûkseltinin çôkmesi ya da kaymasi
esere zarar verebilir. Heykelin ùzerindeki toz, kil^ya da plastik firçalarla temizlenir. Girintili kisimlarda siki§mi§ olan toprak, ucu sivri tahta çubuklar yardimi ile çikanlir. Heykele ait olan veya olabilecek tûm parçalar toplamr, kûçùk olanlar torbalara, bûyùkleri de kaaalara yerlestirilir.
Heykelin ana gôvde kismamn buluntu yerinden almarak atelyeye ya da depoya ta§mmasi da ayn bir dikkat gerektirir. Eger heykelde çatlaklar varsa, eserin tasiyici bir platform ûzerine yerlestirilerek
taçmmasi gerekir. Saglam durumdaki bir heykelin buluntu yerinden
kaldirilmasi için kendir halatlar kullanilmalidir. Heykel, koltuk altlarmdan ve bacakJarm gôvde ile birle§tigi yerden baglanir, askiya
ahnir ve bir vinç yardimi ile kaldinlir (Res. 1) ve tasmmak ûzere
bir arabaya yerle§tirilir. Baglandigi yerlerde zedelenmeler meydana
getirecegi için, bu çah§malarda kesinlikle çelik halat kullanilmamahdir. Ote yandan, heykellerin nakli için ùstù açik bir taçima araci
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tercih edilmelidir. Bu sayede eserin yerle§tirilmesi daha kolay ve
saghkh olacaktir. Aynca, taçima sirasmda meydana gelecek sarsintilardan heykelin zarar gôrmesini engellemek için, eserin tahta taKozlar veya benzeri yumuçak malzeme ùzerine yerlestirilmesi gerekir. Ancak, burada kullamlacak malzemenin (ôrnegin, araba lâstigi
gibi) eseri boyamamasi için gereken ônlemler de almmalidir. Bazi
durumlarda, eserin bir traktôr rômorku ile tasmmasi gerekebilir.
Ancak, bôyle bir taçima için, rômork tabaninm taslardan armdirilmis
30 cm. kalmligmda bir kum tabakasi ile kaplanmasi gerekir.

II-Atelye Çahçmalan :
Heykel, onarimi yapilacak yere takozlar ûzerine indirilir. Burada yapilacak ilk i§, bol su ve arap sabunu kullanilarak, kil yada
plastik firçalar yardimi ile heykelin yikanmasidir. Bôylece eser, onarima hazir bir duruma getirilmis olur. Heykel onarimi yapilacak bir
atelyede bulundurulmasi gereken alet ve malzemeler sunlardm
Vinç, matkap ve buna ait elmas uçlar, tezgâh ve buna bagh bir mengene, demir testeresi, metal çubuklar, ahsap ve madenî çekiçler, çelik kalem keski, bir metre boyunda bûkùlebilir bir hortum parçasi,
plastik ve kil firçalar, tel firça, ùstûbeç, spatula, onarim malzemesi
Calçi, mermer tozu, kum, beyaz ve siyah çimento), temizlik malzemesi (aseton, ispirto, arap sabunu) ve tas yapistincilar.
Onarimda en bûyùk sorun, heykelin orijinal durumunun bilinmesl yada tahmin edilmesi ve once hangi parçanm monte edileceginin saptanmasidir. Diger bir sorun da, eksik p a r ç a l a n n iyi tahmin
edilebilmesidir. Bu soru.nlari en aza indirgemek için §u on çalismalar
yapilmasi yararli olacaktir:
-Bu heykele ait olabilecek tûm parçalann bir araya getirilmesi,
-Parçalari, kaide, bacak, gôvde, kol ve bas olarak gruplara ayirmak,
-Birbiri ile birlesen parçalari saptamak, deliklerini açmak fakat
yapistirmamak,
-Heykelin kazidaki buluntu durumunu gôsteren fotograf ve çizimleri dikkatle incelemek,
-Eldeki parçalara gôre heykel tipini saptamak ve bu konudaki
diger paralelleri incelemek ûzere yaymlari taramak.
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Heykel onarimmda sadece yapi§tinci kullanmak her zaman yeterli olmayabilir. Nitekim, 2 kg. veya daha fazla agirliktaki parçalar m birleçtirilmesinde yapi§kanm etkisiz kaldigi bilinmektedir. (H.J.
Plenderleith - A.E.E. Werner, The Conservation of Antiquities and
Works of Art, Oxford 1971, s.324). Bu nedenle, ornegin bileklerinden
kinlmis. bir ayagin veya vucuttan ayrilmis. bir kolun yapistiriimasi
için parçalarin once paslanmaz metal çubuklarla birle§tirilmesi gerekir. Parçaiarda birbirini karçilayan iki delik açmak için uygulanabilecek basit bir yol vardir: Kink yûzeyler once firça, sonra da asetona batirilmis, ustùbeç ile tozlardan anndinlir. Parçalardan birinin
kink yiizeyinde, merkezde kesi§en iki çizgi çizilir ve bu çizgilerin uçlari di§a dogru bir miktar uzatilir. iki parça yeniden birleçtirilir ve
bu çizgiler simetrik olarak diger parçaya da aktanlir. Bôylece, her
iki parçanm da karçihkh çakiçan merkezleri isaretlenmis. olur
(§ek.l).

Sek. 1- Birleçtirilecek uçlarda delik açma çah§malari :
1. Merkezin saptanmasi ve izdù§ùmùn diger parçaya
aktarilmasi
2. Elmas uçlu matkabin parçaya dik gelecek §ekilde tutulmasi
3. Aym dogrultuda ve merkezlerde açilan delikler

Delik delme sirasmda matkap ucunun kaymasmi ônlemek ûzere, merkez, kalem keski ile hafifçe oyulur. Darbeli olmayan bir
matkaba takilan elmas uçla once kùçùk deïik açihr, daha sonra da
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kullanilacak çubugun çapina uygun diger bir uçla delik geniçletilir. Dogrudan genis bir uç kullanarak delik açmak p a r ç a n m dagilmasina ya da çatlamasina yol açabileceginden, delme içini kademeli bir çekilde yapmak en gùvenli yoldur. Bùyùk p a r ç a l a n n
delinmesinde darbeli matkap kullamlabilir, ancak kûçùk parçalar için kullanilmasi sakincalar yaratabilir. Deliklerin açilmasmda
hareketli, ayarlanabilen geliçmis bir tezgâh bulunamadigi takdirde, delme isi diger sabit bir platformda yapilabilir. Ancak bu dur u m d a restoratôr, m a t k a b m istenilen dogrultuda olup olmadigmi
sik sik kontrol etmelidir.
Onarim amaci ile parçalarda açilacak deliklerin çaplari ve derinlikleri parçanm durumuna ve restoratorun uygulayacagi onarim
planma gôre degiçir. Dogal olarak, b u r a d a eserin ve parçalarun bûyûklùgù ônemli roi oynar. Açilan deliklerdeki tozlar, delige sokulan bir hortumun diger ucundan ùflenmek suretiyle temizlenir.
Dana sonra, tel bir çubuga bagh asetonlu veya ispirtolu bir bez
yardimi ile son temizlik yapilir. Bôylece, parçalar yapi§tinlmaga
hazirdir. Birleçtirme amaci ile kullanilacak metal çubuklar ve yapiçtincilar bùyùk ônem taçir. Her iki maddenin de neme karsj dayanikli olmasi gerekir (J.M. Andre, The Restorer's Handbook of
Sculpture, New York 1977 ,s. 30). Metal çubuklann krom, nikel veya
kaliteli bir çelikten yapilmis olmalari tercih edilmelidir. Onarim sirasmda kesinlikle demir çubuk kullanmamak gerekir. Çùnkù demirin nem karsismda çok çabuk reaksiyon gôstermesi hacim degi§melerine ve dolayisiyla onarim yerlerde çatlamaya yol açar.
Birle§tirilecek parçalara açilmis. olan deliklere yerlestirilecek
metal çubuklann açilan delikten bir miktar daha d a r ve kisa olmasina dikkat edilmelidir. Ornegin, 1 cm. çapmda ve 25 cm. derinligindeki deliklere yerlestirilecek metal çubugun 0.8 cm. çapmda
ve 23 cm. uzunlugunda olmasi uygundur. Bôylece, aradaki boçluklara yapiskanm sizmasi ve t ù m yùzeyi kaplamasi saglanmis olur.
Heykel onarimi yapan kisinin, kullanacagi yapiçtiricmin ôzelliklerini iyi bilmesi gerekir. Kaliteli yapiçkanlar arasmda sayilan
Akemi veya Araldit Termoçimento E 50'nin (S. Bertolin, «Die Restaurierung einer griechischen Jùnglingsfigur», Arbeitsblaetter fur
Restauratoren 1971-1, s. 13 ve K.F.B. Hempel, «Bericht ùber die Konservierung von Skulpturen Steinen Marmon und Terrakotten, Arbeitsblaetter fur Restauratoren, 1972-2, s. 33) degi§i3k h a v a kosullannda ne kadar sûre içinde sertleçtiginin bilinmesi zorunludur.
Yapistinci, k i n k yùzeylere spatula ile sùrùlùr. Delikler y a n y a
kadar yapi§kanla doldurulur. Yine yapiçkanla kaplanan metal çubuk deliklerden birine yerleçtirilir ve nihayet ikinci parça ile bir4
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leçtirilerek sikica bastirihr. Bu a r a d a diça ta§an yapiçkan aseton
veya tiner gibi çôzûcûlerle nemlendirilmis. bir bezle temizlenir.
Birle§tirilen p a r ç a l a n n bûyûk olmasi durumunda, fazla yapiçkanui di§a çikmasi için parçalara tahta bir takozla vurarak sikistirmak yararh olacaktir.
Bir heykelin ayaga kaldinlmasi, genellikle kaideden baslayarak
yukari dogru gerçeklestirilir. Ancak, b u n u n da bazi istisnalan
vardir. Ornegin, kaide kismmda bûyûk eksiklikler olan bir heykelin onarimmda, once bele kadar olan parçalar birle§tirilir ve kaidedeki noksanlar suni malzeme kullanilarak tamamlanir. Dana
sonra da, ayrica birleçtirilmis, olan belden yukari parça ûste monte
edilir (§ek. 2). Heykelin bazi yerlerinde meydana gelen boçluklar,
deliklerin açilmasi sirasmda çikan mermer tozu ile yapi§kamn kançtirilmasmdan elde edilen dolgu malzemesi doldurulur. Bôylece,
hem eser tamamlanmi§, hem de birleçtirilmis. olan parçalar arasmclaki baglanti saglamla§tinlmi§ olur. Ancak, gereksiz tamamlamalar yapmaktan da kaçimlmasi gerekir.

§ek. 2- O n a n m gôrmûs. bir heykelde
durumu.

birle§tirici metal çubuklann
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Bazi heykellerin en ônemli bolùmleri kayip olabilir. Boyle heykellerin onarimi bilgi ve deneyim gerektirir. Ôrnegin, Res. 2'de,
Perge 1981 kazilarinda ortaya çikanlan bir Apollon heykelinin ayaga
kaldinlmasi çahçmalannda, yaymlardan hareketle paraleller bulunmus. ve bunlarm i§igmda restorasyon çahçmalari yapilmi§tir.
Resimde de gôrûldùgù gibi, heykelin ônemli noksanliklarmm tamamlanmasi yoluna gidilmedi ve daha sonraki kazilarda diger
parçalarin da ele geçebilecegi varsayimindan hareketle, metal cub u k l a n n deliklere yerle§tirilmesi sirasmda yapistmci kullamlmadi.
Perge 1982 kazilarinda oldugu gibi, zaman zaman grup heykelleri de ele geçmekte ve bu tûr buluntular ùzerinde de y u k a n d a anlatilan yôntemler uygulanmaktadir. Bu tur beykellerde de yapi§tirma i§lemi once gruplar halinde yapilmah ve daha sonra bu gruplar vinç yardimi ile birle§tirilmelidir (Res. 3 ve §ek. 3).

§ek. 3- Onarim gôrmùs. bir grup
yerle§tirilisi (Kr§. Res. 3).
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