
SÜLEYMANİYE YAZMA ESER 
KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 
2015 

 

1  

 

 

 

KLASİK TÜRK CİLTLERİNDE KULLANILAN FARKLI HAYVAN 
DERİLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE HANGİ HAYVANA AİT 

OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ 
 

Cilt, Arapça kökenli bir kelime olup ‘deri’ anlamına gelmektedir. Eskiden ciltlemek, deri 

ile kaplamak anlamına gelen teclit (teclid) kelimesi ile ifade edilirdi. Bu işi yapan 

ustaya mücellit (mücellid), teclit işlemi yapılmış kitaplara da mücellet (mücelled) 

denirdi. 

 

İlk dönemlerde ciltlerde kapakları tahtadan yapılmış olmasına rağmen kullanım zorluğu 

ve tezyinatın uygulanabilirliğinden dolayı zaman içerisinde malzeme değişikliğine 

gidilmiş, kapaklarda deri ve mukavva kullanılmaya başlanılmıştır. Böylece kapaklar hem 

eseri korumuş hem de sanatsal ve teknik yönden kolay hazırlanabilmiştir. Tarih boyunca 

Klasik Türk Cilt Sanatında sağlamlığı nedeniyle sahtiyan ( doğal yollarla tabaklanıp, 

doğal yollarla boyanmış) keçi derisi kullanılmıştır. Az da olsa koyun, dana ve diğer 

hayvanların derileri de cilt kapaklarında kaplama malzemesi olarak görülmektedir. 

Derilerin hangi hayvana ait olduğu derideki gözeneklerin yapısından ve dizilişinden 

görsel olarak tespit edilebilmektedir.  
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DERİNİN BİYOLOJİK YAPISI 

 
       

 Derinin işlenme aşamaları 

sırasında epidermis tabakası ile 

birlikte derideki kıl, yün, tırnak 

gibi keratin yapılar deriden 

uzaklaştırılır. 

  Kolajen lif dokusundan meydana 

gelmiş olan koryum (dermis) 

tabakası toplam deri kalınlığının 

% 85’ini teşkil eder ve mamul 

deriyi oluşturur.  

  Koryum tabakasının dikey 

kesitinde ; 

 

1. Sırça 

2. Papiller tabaka 

3. Retikular tabaka  

olmak üzere üç ayrı tabaka 

görülür.  

 

           
 

 1-2 mikron kalınlığında olan ve 

çok sıkı kolajen lifçik dokusundan 

meydana gelen sırça tabakası 

papiller tabakaya ait olup deriye 

görünümünü verdiği için deri 

kalitesi açısından özel bir öneme 

sahiptir.  

  Sırça tabakasındaki lifçikler çok 

ince olduğu için daha fazla 

yüzeye sahiptir; boyanması, 

alkali ve asit şişmesi, kimyasal 

maddelere, enzimlere 

dayanıklılığı ile esnemesi derinin 

diğer tabakalarından farklıdır.  

  Hayvan cinsine göre kılların 

deride dizilimi nedeniyle kendine 

özgü bir görünüm alır. Bu 

görünümden derinin hangi cins 

hayvana ait olduğu anlaşılır. 
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SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN CİLTLERİN STEREO 

MİKROSKOPTA İNCELENMESİ 
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KEÇİ DERİSİ 

 

 

 İki sıralı ve farklı boyutlarda kıl 

foliküllerine sahiptir. Kalın uzun 

kıllarla, ince yumuşak dip 

kıllarının birlikte bulunması sırça 

yüzeye ayrı bir görünüm verir.  

 

  Büyük olan folikül birincil folikül 

olmakla birlikte asıl koruyucu 

kılları içeren foliküldür. Küçük 

olan foliküller sadece kış 

aylarında büyüyen kılları üretir.  

 

  Keçi derisinin sırçası koyuna 

göre daha serttir.  

  Papiller tabaka deri kalınlığının 

en az 1/3’ ünü oluşturur. 

  Papiller tabaka da deri lifleri 

sağlam ve sıkı bir doku oluşturur. 

Bu özelliğinden dolayı mekanik 

işlemlere dayanıklıdır.  

 

  Keçi ırkına bağlı olarak yağ oranı 

%3-12 arasında değişir. 

 

  Koyun ve kuzu derilerine göre 

deri üretimi için daha elverişlidir. 
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DANA DERİSİ 

 

 Dana derisinin yüzeyi oldukça 

düzdür. 

 Dana derilerinde kıllar kısa, ince 

ve yumuşak olup bütün deri 

yüzeyine homojen olarak 

dağılmışlardır. Bu nedenle sırça 

yapısı homojen, ince ve güzel bir 

görünüm arz eder.  

 Retiküler tabakanın derinin 

toplam kalınlığına oranı 1/6 ‘dır.  

 Toplam kalınlık ve lif 

demetlerinin biçimi hayvanın 

yaşı ile doğru orantılıdır. 

  Deri lifleri ince, mukavemetli ve 

sıkı dokuludur. 

  Süt danalarında sırt ve etekler 

arasında fazla bir fark yoktur.
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KOYUN DERİSİ 

 

 Kıvrık yün üreten dar kıl 

foliküllerine sahiptir. Yün kalitesi 

arttıkça deri kalitesi 

düşmektedir. 

 Papiller tabakanın kalınlığı deri 

kalınlığının 2/3 ‘ünü teşkil 

etmektedir. 

 Ter ve yağ bezleri fazla 

gelişmiştir. Deri yapısal olarak 

çok gevşek ve süngerimsi 

yapıdadır. Yağ oranı deri 

ağırlığının %30- %50 ‘sine kadar 

çıkmaktadır. 

 Koryum lifleri keçi derisine 

oranla daha incedir. Bu da deriyi 

daha yumuşak ve düzeltilebilir 

bir hale getirir. 
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OĞLAK DERİSİ 

 

 Ergin keçi ile benzer yapıda özellikler gösterir. 

 Folikülleri tam belirgin değildir. 

 Dayanıklı ve parlak görünümleriyle bilinirler. 

 Kaliteli ve pahalı bir malzemedir. 

 

  

NURUOSMANİYE 2201 – solda cildin iç kısmı, sağda sertabın iç kısmı X10 

büyütme 


