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Eserin Tanımı 
AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA 373 

  
  

	  	  	  	  	  	  	  Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Amcazade Hüseyin Paşa Koleksiyonu 373 no’lu eserin 
müellifi el-Cami,Nureddin Abdurrahman b. Ahmed el-Horasani, müstensihi Muhammed b. 
Mevlana Yar Muhamned dir. H. 891 tarihli eserin dili farsça, konusu edebiyattır. Eserde 
serlevha bulunup  belirli sayfalarında zerefşan vardır. Eserin 183a ve 113b nolu sayfalarında 
minyatür bulunmaktadır. Sağ ve sol kapak mevcut olup, cildi şemse cilttir.  Eserin  süslemesi 
soğuk baskı gibi görünse de köşebentte bulunan altından eserin alttan ayırma şemse cilt 
olduğu anlaşılmaktadır. Eserin restorasyona öncelikli olarak alınmasının nedeni nüshasının az 
olması, sayısallaştırılmamış olması ve sanatsal içeriğinin bulunmasıdır.  



  Hasar Durumu 
 
                   Metin Kısmı: 
      Eserin etek ve sırt kısımlarında böcek tahribatından meydana gelen delikler ve galeriler 

bulunmaktadır. Yüzeyinde kir ve nem tahribatı mevcuttur. Sırt kısımlarında yapışkan kalıntıları 
ve eski onarımlar bulunmaktadır. Minyatürlerde mavi, yeşil, kırmızı, turuncu, kahverengi, beyaz, 
sarı, renkte boyar maddeler ve altın kullanılmıştır. Boyar maddelerde dökülmeler tespit 
edilmiştir. 

               



                  Cilt Kısmı: 
       Şemse, salbek ve köşebentlerden oluşan cildin bordür kısmı kartuşlarla süslüdür. 
Kapaklar iki zencerekli olup, dış zencerek eski restorasyondan dolayı kapatılmıştır. 
Kapaklarda eski onarımlar mevcuttur. Ciltlerde aşınma ve soyulmalar bulunmaktadır. Sağ ve 
sol kapakların murakkalarında ayrılmalar bulunmaktadır. Sırt kısmında deride bulunan 
soyulma, aşınma, yırtılmalar nedeniyle sırt eseri taşıyamamaktadır. İç kapaklar şemse, salbek 
ve köşebentlerden oluşup kat‘ı dır. Katı olan köşebentlerde ayrılmalar mevcuttur. Dikişinde 
kopmalar mevcut olup formalar dağılmıştır. Şirazesinde kolonlarda kopmalardan dolayı şiraze 
işlevini yitirmiştir. 

  Hasar Durumu 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  
 METİN KISMI 	  

v  Belgeleme yapılmıştır. 
v Metin kısmının sırttaki böcek tahribatından dolayı formalar dağılmış olup eser kısmen ciltten 
ayrılmıştır. Bu sebepten dolayı cilt kapakları metin kısmından ayrılmıştır. 
v Yumuşak silgiyle (hamur) kuru temizlik yapılmıştır. 
v Sırtta bulunan yapışkan kalıntıları ve eski onarımlar uygun yöntemle uzaklaştırılmıştır. 
v Asetat ile ölçü alınarak sırttaki eksik kısımlar uygun kalınlıkta Japon kağıdıyla tamamlanmıştır. 
v  Yırtıklar onarılmış, böcek delikleri uygun Japon kağıdıyla doldurulmuştur. 
v Bağımsız sayfalara, orjinal sırt ölçüsüne bağlı kalınarak yeni sırt yapılmış ve forma haline 
getirilmiştir. 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  
CİLT KISMI 	  

v  Restorasyonu biten formalar  orjinaline bağlı kalınarak klasik dikişle dikilmiştir. 
v  Şiraze kolonları yapılıp, dönemine uygun renklerle şirazesi örülmüştür. 
v  Kapaklarda nemli temizlik yapılmıştır. 
v  Eski onarımın altında kalan dış zencerek temizlenerek görünür hale getirilmiştir. 
v  Cildin sırt kısmındaki eski onarım bütünlüğünü ve sağlamlığını kaybetmiş olduğundan  

nemlendirilerek eserden uzaklaştırılmıştır.  
v   Eserin sırtı uygun cins deri ve renkte tamamlanmıştır. 
v   Eksik kısımları tamamlanan kapaklar metin kısmına takılmıştr. 



RESTORASYON	  	  ÖNCESİ	  	  

RESTORASYON	  	  SONRASI	  
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