
	  SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ 
  KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Koleksiyon Adı: Ayasofya  
 Koleksiyon Numarası: 3881 

Uygulamayı Yapan: E. Özyalçın 



Eserin Tanımı 
AYASOFYA 3881 

  
             Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi  Ayasofya Koleksiyonu 3881 no’lu eserin adı; 

Şerhu Divani Ebu Mihcen es-Sekafi, müellifi; Ebu Hilal el-Askeri, Hasan b. Abdullah Sehl’dir. 
Eserin dili Arapça olup konusu Arap Edebiyatıdır. Eser toplam 22 sayfadır ve 2 formadan 
oluşmaktadır. Eserin yalnızca ilk sayfasında tezhip süsleme yer almaktadır. Tezhipte, çivit 
mavi zemin üzeri altın ve siyah renk kullanılmıştır. Cildi soğuk baskı şemse cilttir. Koyu kahve 
rengi keçi derisi cildi olan eserin restorasyona öncelikli olarak alınmasının nedeni 
bozulmasının devam eder nitelikte olmasıdır. 
  



  Hasar Durumu 

                    Metin Kısmı: 
          Eserde tozlanma, böcek delikleri ve daha çok sırt kısmında eski onarımlar tespit edilmiştir. 

Mikroorganizma tahribatı nedeniyle kağıt üzerinde farklı renkte lekeler ve pamuklaşma 
görülmüştür. Sayfaların köşelerinde kıvrılmalar meydana gelmiştir.  



                Cilt Kısmı: 
     
           Eserin cildinde lekeler, aşınma, soyulma, eksik kısımlar, böcek delikleri, fare yeniği tespit 

edilmiştir. Kapaklarda su lekesi bulunmaktadır ve renk değişimi görülmektedir. Eserin sırt 
kısmında ve kapakların köşelerinde deri kayıpları mevcuttur,  dikiş ve kolon dikişlerinde kopmalar 
meydana gelmiştir. Kapaklar, sırttaki yapıştırıcının işlevini yitirmesi nedeniyle metin kısmından 
bağımsız hale gelmiştir. Sağ ve sol kapak, köstek kısmının kopması nedeniyle birbirinden 
ayrılmıştır. Eserin miklep ve sertap kısmının kayıp olduğu tespit edilmiştir.  

 

  Hasar Durumu 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

 METİN KISMI 

v Belgeleme  yapılmıştır. 
v Kuru ve nemli temizlik yapılmıştır. 
v Eski restorasyonlar çıkarılmıştır. 
v Katlanmış köşeler düzleştirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır. 
v Böcek tahribatı nedeniyle meydana gelen delikler doldurulmuştur. 
v Eksik kısımlar uygun kalınlıkta Japon kağıdı ile  tamamlanmıştır. 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  
CİLT KISMI 	  

v Forma haline getirilen yapraklar orjinaline uygun şekilde dikilmiştir. 
v Dikişi yapılan esere sırt desteği olan tülbent yapıştırılmıştır. 
v Kapaklarda nemli temizlik yapılmıştır. 
v Böcek tahribatı nedeniyle meydana gelen delikler uygun Japon kağıdı ile  doldurulmuştur. 
v Doldurulan alanlar renklendirilerek estetik bütünlük sağlanmıştır. 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  
CİLT KISMI 	  

v Kapaklarda bulunan eski onarımlar çıkartılıp yapıştırıcı kalıntıları temizlenmiştir. 
v Kapaklarda eksik olan kısımlar uygun renk ve cinste deriyle tamamlanmıştır. 
v Köstek kısmındaki kopan deri alttan desteklenerek yerine yerleştirilmiştir. 
v İç kapaktaki süsleme köstek kısmında da devam etmektedir, köstek kısmı üç parçaya 
bölünmüş olmasına rağmen ince keçi derisiyle desteklenerek yerine yapıştırılmıştır. 
v Cildin sırt kısmındaki eski onarım sağlamlığını kaybetmiş olduğundan nemlendirilerek eserden 
uzaklaştırılmış ve uygun deri ile yeni sırt yapılmıştır. 
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RESTORASYON	  	  SONRASI	  
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