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Eserin Tanımı 
AŞİR EFENDİ 316 

  
  

	   	   	   	   	   	   	   	         Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Aşir Efendi Koleksiyonu 316 no’lu eser müellif 
hattı olup eserin müellifi el-Osmani, Ahmed b. Sa’d b. Mehdi b. Abdüssamed’ dir. H. 625 tarihli 
eserin konusu bibliyografyadır. Eser 112 yaprak 10 formadan oluşmaktadır. Eserin ilk ve son 
sayfalarındaki tezhip  madalyon şeklinde olup 1a yüzündeki bütün sayfayı kaplamaktadır. 
Tezhipte mavi, kırmızı, bordo renkler ile altın kullanılmıştır.  Eserin cildi cihargûşe kumaştır. 
Eserin restorasyona öncelikli olarak alınmasının nedeni bozulmasının devam ediyor nitelikte 
olmasıdır.  



  Hasar Durumu 
 
                       Metin Kısmı: 
           Eserin tüm sayfalarında mikroorganizma tahribatı görülmektedir. Eserin 1a yüzündeki 

tezhipli yaprağın belirli yerleri yan kağıdına yapışmıştır. Eserin bir kısmında böcek tahribatı, 
parça kayıpları bulunmaktadır. Eserin yapraklarında nem tahribatı görülmüştür. Nem 
tahribatından kaynaklı kağıdın dokusunda zayıflama görülmüştür. Sırtta eski onarımlar ve 
bağlayıcı kalıntıları bulunmaktadır. Tezhiplerde parça kayıpları bulunmaktadır 

 
               



                 Cilt Kısmı: 
         Cihargûşe olan eserin kumaşı kadifedir. Miklebi ve sertabı mevcuttur. Kapaklarda deri 

kayıpları, eski onarımlar ve  böcek tahribatı bulunmaktadır. Sırttaki derinin çoğunluğu hasar 
görmüş olup kalan  kısım eseri taşımamaktadır. Şirazesi tahribattan dolayı yok olmuş dikişinde 
de kopmalar mevcuttur.Köstek kısmında eski restorasyonda yapılmış olan kağıt çıkarılarak 
orjinaline uygun deriitamamlanmıştır. 

  Hasar Durumu 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

 METİN KISMI 
	  
v Belgeleme  yapılmıştır. 
v Cilt kapakları metin kısmından ayrılmıştır. 
v Yumuşak silgiyle kuru temizlik yapılmıştır. 
v 	  %70’lik etil alkol ile mikroorganizma arındırma işlemi uygulanmıştır. 
v Sırtta bulunan esere zarar veren eski onarımlar ve yapışkan kalıntıları uzaklaştırılmıştır. 
v  Eksik yerler uygun kalınlıkta Japon kağıdıyla tamamlanmıştır. 
v  Böcek delikleri uygun Japon kağıdıyla doldurulmuştur. 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  
CİLT KISMI 	  

v  Sırt dikişi yapılmıştır. 
v  Şiraze kolonları yapılıp, dönemine uygun renklerle şirazesi örülmüştür. 
v  Kapaklarda nemli temizlik yapılmıştır. 
v Kapaklarda bulunan eski onarımlar uzaklaştırılıp, eksik kısımlar uygun renk ve cinste 
deriyle (kahverengi sahtiyan keçi derisi) tamamlanmıştır. 
v  Sağ ve sol kapakta eski onarımın altında kalan zencerek temizlenerek ortaya çıkartılmıştır. 
v Cildin sırt kısmındaki eski onarım bütünlüğünü ve sağlamlığını kaybetmiş olduğundan 
nemlendirilerek eserden uzaklaştırılmış ve sırt yapılmıştır. 



RESTORASYON	  	  ÖNCESİ	  	  

RESTORASYON	  	  SONRASI	  
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