
	  SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ 
  KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Koleksiyon Adı: Reşit Efendi 
 
 Koleksiyon Numarası: 660 

Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok 



REŞİT EFENDİ 660 

Eserin Tanımı 
 

      Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi Koleksiyonundaki 660 numaralı eser müellif hattı olup 
müellifi: eş-Şafii, Muhammed b. Suud dur. Eserin adı Dürretü’l-Muziyye ve’s-Şeceretü’n 
Nebevviye’dır. Siyah, kırmızı, mavi ve altın renkte mürekkep kullanılarak sülüs hatla yazılmış eser 
8 varaktan oluşmaktadır. Eserin cildi kahverengi sahtiyan keçi derisi olup; soğuk baskı şemse 
cilttir. Eserin restorasyona öncelikli olarak alınmasının nedeni mikroorganizma nedeniyle oluşan 
bozulmanın devam eder nitelikte olması ve sırt kısmındaki hasar nedeniyle bütünlüğünün 
bozulmuş olmasıdır.  



Hasar Durumu   

	  	  	  	  	  	  Metin Kısmı:	  	  
	  	  	  	  Eserin sırt dikişleri dağılmış ve formalar ayrılmış bu nedenle eserin bütünlüğü bozulmuştur. 
Sayfaların alt kenarlarında, kağıt yüzeyinde parmak izlerine bağlı yüzey kiri mevcuttur. 
Mikroorganizma gelişimi nedeniyle selülozun zayıflaması sonucu meydana gelen 
pamuklaşma görülmüştür. Bu hasar etek ve baş kısmı sayfa kenarlarında yoğunlaşmıştır. 
Eserin başındaki boş sayfalarda kahverengi lekelenmeler ve böcek hasarları görülmüştür. 
Metin kısmındaki yaprak kenarlarında aynı hasar mevcuttur. 

        

  



Hasar Durumu 

     Cilt Kısmı: 
 
     Eserin cilt kapaklarında aşınmalar; deri kayıpları mevcuttur.  Şirazesi ve dikişi dağılmış, metin 
kısmı ciltten ayrılmıştır. Sırt kısmındaki tahribat nedeniyle deride büyük ölçüde kayıplar 
görülmüştür.  Miklep tamamen kopmuş kapaklardan bağımsız hale gelmiştir. Cilt üzerinde böcek 
hasarları vardır. Kapakların iç kısmı bordo deri olup üzerinde yapışkan kalıntıları mevcuttur.  
 



v  Belgeleme ve fotoğraflama yapılmıştır. 
v  Metin kısmı ciltten ayrılmıştır. 
v  Yumuşak silgi ile kuru temizlik yapılmıştır. 
v Mikroorganizma nedeniyle bozulma görülen kağıt yüzeyinde dezenfeksiyon 
vvvişlemi gerçekleştirilmiştir. 
v  Eksik kısımlar uygun Japon kağıdı ile tamamlanmıştır. 
v  Restorasyonu biten yapraklar forma haline getirilmiştir. 
 

    RESTORASYON AŞAMALARI 	  

 METİN KISMI 



v Orjinaline uygun bir şekilde bir araya getirilen formaların sırt dikişleri yapılmıştır. 
v Dönemine uygun renk ve şekilde şiraze örülmüştür. 
v Eserin cildinin sağ iç kapak, sol iç kapak ve miklebin iç kısmında eski restorasyona ait 
yapıştırıcı kalıntıları temizlenmiştir ve bir adet asitsiz kağıttan yan kağıt eklenmiştir. 
v Çoğunluğu sırt kısmında mevcut olan deri kayıpları cinsini ve renk uyumunu bozmadan 
yeni deri ile tamamlanmıştır. 
v Kapaklardan bağımsız durumda olan miklep, sol kapak ile birleştirilmiştir.  
v Yapıştırıcı hasarı sonucu meydana gelen renk kayıpları uygun renk ile tamamlanarak 
estetik bütünlük sağlanmıştır 

    RESTORASYON AŞAMALARI 	  

 CİLT KISMI 
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RESTORASYON	  	  SONRASI	  
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