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MİKROORGANİZMA HASARI GÖRÜLEN ESERLERDEN ÖRNEK ALIMI – 
KÜLTÜR TEKNİĞİ VE MORFOLOJİK KARAKTERİZASYON İLE 

MİKROORGANİZMA CİNSLERİNİN SAPTANMASI 
 

 

ESERLERDE MİKROBİYOLOJİK BOZUNMALAR 
Kültürel mirasımızın önemli bir kısmını oluşturan yazma eserler, nesilden nesile 

aktarılmış ve bu aktarım sırasında çeşitli çevre koşullarına maruz kalmışlardır. Yazma 

eserlerde kullanılan kâğıdın, mürekkebin ve boyaların organik kaynaklı olması, 

mikroorganizmaların büyümesi için gereken şartları sağlayan durumların – afet, kaza, 

bakımsızlık gibi – bir araya gelmesi ile birlikte mikroorganizmaların gelişmesine 

sebebiyet verir. Yazma eserlerin ana unsuru olan kâğıt, nem ile birleştiğinde 

mikroorganizmaların büyümesi ve çoğalması için bir yaşam alanı ve besin kaynağı 

haline gelmiş olur. Özellikle bakteri ve mantar türleri yazma eserlerde biyobozunmalara 

yol açan mikroorganizmaların başında gelir.  

 

Mantarlar ve bakteriler, kâğıdın hammaddesi olan selülozu parçalayan enzimler 

salgılarlar ve yaşam döngülerini kâğıt üzerinde devam ettirirler. Salgılanan enzimler ve 

parçalanan selülozun ortaya çıkardığı ürünlerin birleşimi bazı kimyasal reaksiyonlara 

sebep olarak sayfada çeşitli renklerde lekeler oluşturabilirler. Bunlar çoğu zaman 

mikroorganizma varlığının habercisidir. Mikroorganizma olan kitapların sayfalarında 

pamuklaşma ve keçeleşme olarak tanımlanan sayfa bozunmaları da 

mikroorganizmaların aktivitesi sonucu meydana gelir. 

 

 

 Mikroorganizma tahribatı örnekleri 
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MİKROORGANİZMA HASARI OLAN ESERLERDEN ÖRNEK ALIMI 
 Yazma eserlerden örnek almak için kullanılacak olan yöntemin esere zarar vermeyecek 

bir yöntem olması çok önemlidir. Mikroorganizmaların verdiği ve besin kaynağı olarak 

tükettiği materyal çoğu zaman eserin ana unsuru olan kâğıttır. Özellikle nadir eserlerin 

ve yazma eserlerin kâğıt kaynaklı olmaları örnekleme için standart bir yöntem 

kullanılması konusunda araştırmacıları kısıtlayabilir. Her eserin durumu birbirinden 

farklı olacağından uygulanabilecek örnek alma yöntemi –swab, yapışkan bant, bisturi 

vb.- eserin uygunluğuna göre seçilmelidir. Eserin durumuna bakılarak, invazif 

yöntemlerin kullanılmasına karar veriliyorsa, örnek alım aşaması belirli kurallar 

çerçevesinde değerlendirilir ve gerçekleştirilir. Örnek alımı sırasında mutlaka eldiven 

kullanılmalı ve alınan örneğin atmosferden kaynaklanabilecek kontaminasyon riski 

açısından daha sağlıklı olması için örnekleme uygun hızda gerçekleştirilmelidir.   

 

Laboratuvarımızda yapılan kültür çalışmasında, swab ve bisturi ile örnek alımı 

yapılmıştır. Her iki yöntemle invazif olmayan şekilde örnek alımı yapılabilir fakat bisturi 

ile örnek alımının uzman kişilerce yapılması gereklidir.  Swab ile örnekleme esere zarar 

vermemektedir ve kolaylıkla uygulanabilir. Örnek alınmak istenen eserin ilgilenilen bir 

bölgesinden –renk değişikliği olmuş lekeler, keçelenme ve pamuklaşma olan bölgeler 

gibi- steril swablar ile tek seferlik örnek alımı, swabın bölgeye sürtülmesi ile yapılır. 

Örnek alındıktan sonra swablar en fazla üç gün oda sıcaklığında ya da +4C sıcaklıkta 

saklanabilir. Hazırlanan sıvı besiyerine konulan swablar 24 saat süresince sıvı besiyeri 

içinde bekletilir. Sıvı besiyeri, swab ile alınabilecek örneğin sınırlı miktarda olmasından 

ya da aktif olmamasından kaynaklı sorunların giderilmesi ve mikroorganizmaların 

kültür için büyüme ortamına hazır hale gelebilmesi için gerekli bir ön aşamadır. 24 saat 

boyunca oda sıcaklığında besiyeri içinde bekleyen swablar kullanılarak, önceden steril 

petrilerde hazırlanmış agar besiyeri üzerinde mikroorganizmaların büyümesi için ekim 

yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swab yöntemi ile örnek alımı 
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Bisturi uçları kâğıt içine işlemiş mikroorganizma kolonilerinde kazıma yapılarak örnek 

alınması için kullanılabilir. Bisturi ucunun dikkatli bir şekilde kâğıt yüzeyindeki 

mikroorganizma yapılarından örnek alınması için kullanılması mümkündür. Bu 

yöntemin, aktif olduğu düşünülen mikroorganizma varlığında ve bisturi ucunun 

verebileceği olası bir zararın eserin bütününe zarar vermeyeceğinden emin 

olunduğunda yapılması uygundur. Laboratuvarımızda bu yöntem henüz sadece eser 

niteliği taşımayan etütlük sayfalarda ve yazmalarda denenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıvı besiyeri ve agar otoklavlanarak hazırlanmış, agar besiyerinin petrilere döküm işlemi 

bek ateşi ile steril bir ortamda yapılmıştır. Sıvı besiyerinde 24 saat bekletilen swab 

örnekleri ve bisturi ile alınan örnekler yine bek ateşi olan ortamda agar petrilerine 

ekilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Bisturi ile örnek alımı 

Sıvı besiyeri ve agar petrilerinin hazırlanması 
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MİKROORGANİZMA KÜLTÜR YÖNTEMİNİN SONUÇLARI 

Yazma eserlerden mikroorganizma örnekleme işlemi iki yöntemle yapıldı. Etütlük 

eserlerden yapılan örneklemede bisturi ucu ile örnek alındı ve agar petrilerine bu 

örnekler direkt uygulandı. Kültürlemenin ilk aşaması olduğu için birden çok örnek -en 

fazla 4 olacak şekilde- bir petriye aralıklı olarak uygulandı. Agar petrileri oda 

sıcaklığında (25C) gelişmeye bırakıldı 5-6 günlük gelişimden sonra örneklerin 

fotoğrafları çekildi ve gelişen mikroorganizma cinsleri mikroskop altında incelendi. 

Swab ile alınan örnekler sıvı besiyerinde oda sıcaklığında 24 saat bekletildi, 24 saatin 

sonunda, sıvı besiyeri içinden alınarak agar petrilere ekim yapıldı. Ekim yapılan tarihten 

sonra 5 gün gelişim için beklendi, 5 günün sonunda fotoğrafları çekilerek mikroskop 

altında incelendi.  

İncelenen örneklerin makroskopik ve mikroskopik fotoğrafları aşağıda açıklanmıştır. 

İncelenen örneklerin eser üzerinden alındığı kısımların görüntüleri, agar üzerinde 

gelişme göstermiş kolonilerin morfolojik görüntüleri ve mikroskopta incelenen 

örneklerin görüntüleri, ilgili örnek başlığı altında verilmiştir.  

Örnek 1: Örnek 1 petrisine, aynı etütlük eserden alınan 4 farklı örnek bisturi ucu ile 

eklendi. Agar üzerinde gelişme gösteren koloniler arasında morfolojik olarak penisilin 

cinsi görünümünde mantarlar ve siyah renkte başka cins mantarlar gözlemlendi. Cins 

bakımından tanımlama yapılacağı için, penisilin morfolojisinde olan mantarlardan bir 

örnek ve siyah morfolojideki mantarlardan bir örnek hazırlanarak mikroskop altında 

incelendi. Siyah cins olan küf mantarı yapısal morfoloji sınıflandırması ile ilgili 

kaynaklarla karşılaştırılarak Curvularia sp. olarak belirlendi. Penisilin koloni 

görünümünde gözlemlenen mantar ise mikroskop altında da Penicillium sp. yapıları 

gözlemlenerek cinsi bakımından teyit edildi.  

Örnek 2: Örnek 2 petrisine, eserden alınan ve sayfa üzerindeki görünümü de aktif 

mikroorganizma olarak teyit edilen örnekten, swab ile sıvı besiyerinde hazırlanmış 

örnek ekimi yapıldı. Kitap üzerindeki morfolojisi turuncu-kırmızı renkte toz gibi bir 

yapıda olan bu mikroorganizmanın, petride gelişen koloni görünümü de turuncu-kırmızı 

renkte gözlemlendi. Agar üzerinde gelişme gösteren koloni yapısı toz gibi değil, 

pürüzsüz ve kaygan görünüme sahipti. Mikroskop altında incelendiğinde, bu örneğin bir 

maya türü olduğu anlaşıldı. Pigmentli yapısı, koloni rengi ve çevresel habitatta yaygın 

rastlanabilir olması sebebiyle, bir maya cinsi olan Rhodotorula sp. olduğuna karar 

verildi. Maya dışında büyüme gösteren mikroorganizma ise makroskopik ve 

mikroskopik inceleme ile Penicillium sp. olarak belirlendi. Bu koloniler inceleme 

yapılmadan bir önceki gün büyüme gösterdikleri için daha genç ve küçük morfolojiye 

sahip olup, penisilin sporlarının atmosferde çok yaygın olması sebebiyle, petrilerin 
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bulunduğu ortamdan kaynaklanan olası bir kontaminasyondan kaynaklanmış 

olabileceği düşünüldü. 

Örnek 3: Örnek 3 petrisine, eser sayfasında kuru bir su lekesi gibi görünen lekeden 

alınan swab örneği ile sıvı besiyerinde büyütülmüş örnek ekilmiştir. Bu petride tek bir 

tür mikroorganizma çok fazla yaygınlaşmadan gelişme göstermiştir. Agar üzerindeki 

görüntüsü beyaz ve kaygan yapılı olarak gözlemlenmiştir. Mikroskopta incelenen 

örnekte maya yapısında görünen mikroorganizmanın morfolojisi fenotipik değişkenlik 

gösterebilen maya benzeri bir mantar türü olarak da anılan bu tür, Aureobasidium 

pullulans adlı mikroorganizma olarak belirlenmiştir. Besin kaynağına, sıcaklık, ışık ve 

çevre şartlarına bağlı olarak kültür ortamında farklı koloni yapısında gelişme 

gösterebilen bir türdür.  

Örnek 4: Örnek 4 petrisine, eserin iç kısmında sarı renkte ve toz kalıntısı gibi 

gözlemlenen kalıntılardan alınmış örnek, sıvı besiyerinde bekletildikten sonra ekilmiştir. 

Kaygan yüzeyli, beyaz ve ince yapılı bir koloni oluşumu gözlemlenmiştir. Gözlemlenen 

koloni morfolojisi bakteri olasılığını gösterdiğinden, gram boyama ile bakterilerin 

boyanma özelliklerine bakıldı. Mikroskopta inceleme sonucunda Bacillus cinsi gram 

pozitif bakteri varlığı tespit edildi.  
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ÖRNEK 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100X                    Curvularia sp. 

100X                      Penicillin sp. 

Petri görüntüsü 

Eser üzerindeki görüntüsü Stereomikroskop görüntüsü 

Mikroskop görüntüsü 
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ÖRNEK 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40X                  Rhodotorula sp. 

40X                     Penicillium sp. 

40X                  Rhodotorula sp. 

Eser üzerindeki görüntüsü 

Petri görüntüsü 

Mikroskop görüntüsü 



SÜLEYMANİYE YAZMA ESER 
KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 
2015 

 

8  

 

ÖRNEK 3: 

 

 

 

 

 

40X            Aureobasidium pullulans 

40X            Aureobasidium pullulans 

Eser üzerindeki görüntüsü 

Petri görüntüsü 

Mikroskop görüntüsü 
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ÖRNEK 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100X            Bacillus Gram Positive 

Petri görüntüsü 

Eser üzerindeki görüntüsü 

Mikroskop görüntüsü 


