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 KOLEKSİYONU KONSERVASYONU 



	   	   	   	  Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Bey, 1858 yılında Üsküdar’ın 
Ahmediye Mahallesinde doğdu. Babası, süvari binbaşısı 
Mehmet Rüştü Bey’dir. İlköğrenimini Üsküdar’da bitirdikten 
sonra 1879’da Kuleli Askeri İdadisi’ne girdi. Çocukluğundan 
beri resme karşı ilgisi olduğundan, idadide okurken 
arkadaşlarıyla birlikte Ethem Paşa’ya müracaat ederek 
okulunda bir resim dershanesi açılmasını sağladı ve buraya 
tayin olunan Ressam Nuri Paşa’nın yanında çalışmaya 
başladı. Daha sonra Seyyid Bey’den ve Kes adlı bir Batılı 
ressamdan da faydalandı. 1883’te Harbiye Mektebi’nden 
mezun olduğu zaman aynı mektebin resim derslerini vermek 
üzere tayin edildi. Bir yandan da Darüşşafaka’da resim 
dersleri verdi, ayrıca Harbiye Matbaası’nın başressamlığını 
üstlendi. Kaymakamlık rütbesine kadar yükseldiği askerlikten 
1911 yılında kendi isteğiyle emekli olan Üsküdarlı Hoca Ali 
Rıza Bey, bazı liselerde resim hocalığına devam etti. 
Emekliliği, sanat açısından en verimli olduğu dönemdir. 20 
Mart 1930’da Üsküdar’da vefat etti ve Karacaahmet 
Mezarlığı’na defnedildi. 

HOCA	  ALİ	  RIZA	  BEY	  KİMDİR?	  



	   	   	  Ali Rıza Bey, Türk resim tarihinde karakalem ve sulu boya 
resimleriyle çığır açmış ve yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Renk 
ve desenlerine verdiği milli ve mahalli karakter ilk bakışta 
hissedilmektedir. Temelde bir peyzaj ressamı olmuş, yerli ve 
milli yaşayışı anlatan eski Osmanlı bina, mahalle ve 
manzaralarını, çizdiği resimler aracılığıyla yaşatmayı 
hedeflemiştir. İstanbul’un yanı sıra Gebze, Karamürsel, 
Değirmendere, Söğüt, Bilecik, Bursa gibi kasaba ve şehirleri de 
eserlerinde yansıtmıştır. Arşivinde bulunan ve muhtelif notları, 
etütleri, karakalem çalışmalarını, hat ve tezhip örneklerini, 
fotoğrafları ve diğer bazı yazılı ve görsel malzemeyi içeren 
eserler, öğrencisi Süheyl Ünver tarafından 1974 yılından 
itibaren peyderpey Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır. 
Türk resim tarihi açısından büyük öneme sahip olan bu eserler, 
Ali Rıza Bey’in ismiyle açılan ayrı bir koleksiyonda yer almakta 
olup Kütüphane bünyesinde yer alan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl 
Ünver Araştırma Merkezi’nde muhafaza edilmektedir. 
Koleksiyon’da yer alan 125 eserin tasnifi ve dijitalleştirilmesi 
tamamlanmış ve eserler okuyucuların istifadesine sunulmuştur.  

 
 
 

HOCA	  ALİ	  RIZA	  BEY	  KOLEKSİYONU’NUN	  ÖNEMİ	  



Hoca Ali Rıza Bey Koleksiyonunda yer alan çizim defterleri, tek nüsha çizimleri, fotoğrafları ve yazılı notları  tek tek ele 
alınmış ve konservasyonu gerçekleştirilmiştir.  
 
Çizim defterlerinde; sayfa kenarlarında katlanmalar, kıvrılmalar, yırtıklar ve eksik kısımlar tespit edilmiştir.  Karton kapaktan 
oluşan ciltlerde; cilt bezi ve mukavvanın birbirinden ayrılmış, dikişlerin dağılmış ve formaların sırttan ayrılmış olduğu 
görülmüştür. 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Restorasyon uygulamalarının gerçekleştirildiği eserlerde kuru temizlik işleminde silgi kullanılmamış, bu işlem sadece 
uygun fırçalarla gerçekleştirilmiştir. Kağıtta eksik kısımlar tamamlanmış, köşelerde ve kenarlarda katlanmış ve kıvrılmış 
alanlar düzleştirilmiştir. Selülozun zayıfladığı bölgelerde güçlendirme işlemi yapılmıştır. Cilt kısmında kapaklarda hasarlı 
olan alanlarda restorasyon işlemleri gerçekleştirilmiş; Dikişler tamamlanmış ve eserlerin bütünlüğü sağlanmıştır. 



RESTORASYON	  UYGULAMALARI	  



Kağıtta meydana gelen yırtıklar uygun yöntemlerle tümlenmiş, kıvrılmış ve katlanmış yerler düzleştirilmiş ve 
eksik kısımlar uygun Japon kağıdı ile tamamlanmıştır.	  	  



Kapaklarda, kağıttaki eksik kısımlar uygun Japon kağıdı ile tamamlanmıştır. 



Defterlerin sırt kısmında esere zarar veren zımba teli eserden uzaklaştırılmıştır. Bütünlüğün bozulmaması 
için sırtta dikiş işlemi gerçekleştirilmiştir.  



Sırt kısımında bulunan işlevini yitirmiş eski restorasyon bantları uygun yöntemle çıkarılmış ve eserin sırtı 
uygun Japon kağıdı ile yapılmıştır.    



Dikişin ve formaların dağılmış olduğu, metin kısmının sırttan ayrıldığı eserlerde, eserin orijinal dikişine bağlı 
kalınarak tezgah dikişi yapılmış ve eserin kapakları metin kısmına takılmıştır.    



Öncesi	  

Sonrası	  



ÖNLEYİCİ	  KORUMA	  ÇALIŞMALARI	  



KOLEKSİYONUN	  DÜZENLENMEDEN	  ÖNCEKİ	  DURUMU	  



Dağınık halde, dosyalar içinde bulunan tek nüsha kara kalem çizimlerinde, 
fotoğraflarda ve çizimlerde en etkili konservasyon metodu  olarak bilinen çerçeve içine 
yerleştirme ya da çerçeveleme işlemi gerçekleştirilmiştir.  



Arşiv malzemesi olarak kullanılan asitsiz kağıt, çizimlerin boyutlarına göre iki kapaktan oluşacak 
şekilde kesilmiş ve ön kapak üzerinde, eserin boyutuna göre ölçü alınmıştır. Alınan ölçüye göre 
ön kapakta çerçeve çizilmiş ve çerçeve bistüriyle kesilerek ön kapaktan çıkarılmıştır.  
	  

Çizimlerin köşeleri, asitsiz tek tarafı yapışkanlı kulak bant ile alt kapağın iç kısmına sabitlenmiştir.  

YAPIM AŞAMALARI 



Kağıt üzerine sabitlenip çerçevelenen çizimler asitsiz fotoğraf dosyalar içine 
yerleştirilerek koruma altına alınmıştır.  




