
	  SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ 
  KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Koleksiyon Adı: Ayasofya  
 Koleksiyon Numarası: 556 

Uygulamayı Yapan: S. Çamcı Dizkırıcı 



Eserin Tanımı 

AYASOFYA 556 

	   	   	   	   	   	   	  Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu’ndaki 556 no’lu eser 
müellif hattı olup, müellifi el isfani, fethullah b. Muhammed b. el Abbas’tır. Tarihi 908 olan 
eserin konusu hadistir. Cildi cihargûşe ebru cilttir.  Eserin restorasyona öncelikli olarak 
alınmasının nedeni bozulmasının devam ediyor nitelikte olması ve sanatsal içeriğinin 
bulunmasıdır. 



  Hasar Durumu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eserin baş ve etek kısımlarında eski onarımlar görülmektedir. Yazı kısımlarında mürekkep 
korozyonundan kaynaklı küçük parça kayıpları bulunmaktadır. Böcek tahribatından meydana 
gelen delikler ve eksik kısımlar yoğun olarak görülmektedir. 

   Metin  Kısmı: 



              Cilt Kısmı: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    Cihargûşe cilt olan eserde eserin kapaklarında eksik kısımlar mevcuttur. Miklep kısmında 

böcek tahribatından kaynaklanan parça kaybı bulunmaktadır. Dikiş ve şirazesi dağılmıştır. 

  Hasar Durumu 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

 METİN KISMI 

v Belgeleme ve fotoğraf çekimi yapılmıştır. 
v Esere yumuşak silgi  ve fırça ile kuru temizlik yapılmıştır. 
v Ph ölçümü yapılmış ve asit giderme işlemi uygulanmıştır.  
v Böcek kalıntıları mekanik yöntem ile temizlenmiştir. 
v Mürekkep korozyonundan dolayı dökülen eksik kısımlar remoistinable ile 
sağlamlaştırılmıştır. 
v Eksik kısımlar ve böcek tahribatından kaynaklı delikler uygun Japon kağıdı ile 
tamamlanmıştır. 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

CİLT KISMI 	  

v Kapaklar üzerindeki böcek kalıntıları temizlenmiştir. 
v Eserin orjinaline bağlı kalarak  dikişi yapılmış ve şirazesi örülmüştür. 
v Böcek tahribatından kaynaklı delikler doldurulmuştur. Miklepteki parça kaybı asitsiz 
mukavvayla sağlamlaştırıılmış ve tamamlanan kısım, üzerindeki ebruya uygun şekilde rötuş 
yapılarak estetik bütünlüğü sağlanmıştır. 
v Uygun renkte deri ile eksik kısımlar tamamlanmış ve yeni sırt yapılmıştır. 



RESTORASYON	  	  ÖNCESİ	  	  

RESTORASYON	  	  SONRASI	  
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