
SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SÜHEYL ÜNVER KOLEKSİYONU 

KONSERVASYONU



Ahmet Süheyl Ünver 17 Şubat 1898’de İstanbul Haseki’de
dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminden sonra 1915’te
girdiğiMekteb-i Tıbbiyye’yi 1920’de bitirdi. Sanatçı yanını,
tıp tahsili sırasında geliştirme imkânına 1916-1923
yıllarında Medresetü’l-hattâtîn’de dönemin ünlü
hattatları ile tezhip ve ebru ustalarını tanıyarak kavuştu.
Yeniköylü Nûri Bey’den (Urunay) tezhip, Necmeddin
Efendi’den (Okyay) ebru dersleri aldı. Eniştesi hattat
Hasan Rızâ Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını meşketti.
1923’te Medresetü’l-hattâtîn’den tezhip ve ebru
icâzetnâmesi aldı. Yine aynı yıllarda ressam Üsküdarlı
Hoca Ali Rıza Bey’in talebeleri arasına girdi. Bu
hocasından karakalem ve sulu boya resim yapmayı
öğrendi. 1927’de Fransa’ya gitti. Paris’te Pitié
Hastahanesi’nde Marcel Labbé’nin yanında “asistan
etranger” oldu ve hekimlik ihtisasını tamamladı. 1930’da
İstanbul Dârülfünunu Tıp Fakültesi’nde akademik hayata
geçti; Emrâz-ı Dâhiliyye Kürsüsü’nde tedavi ve
farmakodinami müderris muavini oldu. 1933’te
gerçekleşen üniversite reformu esnasında Tıp Tarihi
Enstitüsü’nü kurdu. 1939’da profesörlüğe, 1954’te
ordinaryüslüğe yükseltildi. 1973’te emekliye ayrıldı.
Emeklilik günlerinde çalışmalarını kesintiye uğratmadan
sürdürdü; Tıp Tarihi Enstitüsü’ndeki tezhip derslerine
ölümüne kadar devam etti. 14 Şubat 1986’da İstanbul’da
vefat etti. Kabri Edirnekapı’da Sakızağacı Mezarlığı’ndadır.

Süheyl Ünver Kimdir?



İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü kurucusu, aynı
zamanda geleneksel Türk sanatlarının inceliklerinin
günümüze ulaşmasına önemli katkısı olan, doktor ve
sanatkâr Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in hazine
niteliğinde olan dosyaları Süleymaniye Kütüphanesi
Süheyl Ünver Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan
çalışmalarla koruma altına alınmıştır.

Değerli sanatçı, hat ve tezhip örnekleri, minyatürler,
kalıplar, levhalar, fotoğraflar, şahsi mektuplar, dergi,
davetiye, gazete küpürü, makaleler ve kitapçıklardan
oluşan zengin koleksiyonunu Süleymaniye
Kütüphanesi'ne araştırmacılara sunulmak üzere teslim
etmiştir.

Süheyl Ünver Koleksiyonunda bulunan dosyalar birçok
konuda araştırmacılara önemli bilgiler sunmaktadır.

Bu koleksiyonda, sosyal tarih, şehir ve mimari tarihi,
kültürel tarih, sanat tarihi, tıp tarihi gibi alanlarda
başvurulabilecek bir çok envanter mevcuttur. Bursa,
Edirne, Konya, İstanbul, İzmir, Rumeli, Selanik, Çanakkale,
Erzurum, Muş, Tokat, Sinop dosyaları ve barındırdığı
binlerce fotoğraf, şehir tarihi, mimarisi, kültürü hakkında
okuyuculara önemli bilgiler sunmaktadır. Hat, tezhip,
ebru, ciltçilik, kağıt türleri, yazı çeşitleri, divitçilik
hakkında biriktirmiş olduğu notları ve kaleme aldığı
yazıları ve en önemlisi çağdaşı olan önemli sanatçılara
dair kaleme aldığı hatıralar Süheyl Ünver dosyalarının
eşsiz olmasına katkı sağlayan bir başka husustur.

Süheyl Ünver Koleksiyonu’nun Önemi



Koleksiyonun

düzenlenmeden önceki

durumu



Koleksiyonda Süheyl Ünver’in farklı tarihlerde topladığı gazete küpürleri, resimler, 

fotoğraflar, el yazıları gibi belgeler klasörler içinde dağınık halde bulunmaktaydı.



KONSERVASYON UYGULAMALARI



Belgeler  tek tek ele alınarak içeriklerine göre ayrılmış, belgelerin malzemesine göre özel 

arşiv  malzemesi kullanılarak düzenlenmiştir. 



Fotoğraflar asitsiz kağıt üzerine yapıştırıcı kullanılmayarak sabitlenmiş ve özel asitsiz 

fotoğraf zarfları içinde koruma altına alınmıştır.



Fotoğraf zarfları içinde koruma altına alınmış fotoğraflar



Tuttuğu notlar, gazete küpürleri ve matbu belgeler asitsiz 
kağıt üzerine yapıştırıcı kullanılmayarak  sabitlenmiştir. 



SONRASIÖNCESİ



Düzenlenen dosyalar asitsiz kağıtla 

yapılmış koruma kutularına 

yerleştirilmiştir.








