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Eserin Tanımı 
LEVHALAR KOLEKSİYONU 192 

  
  

          Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Levhalar Koleksiyonu’ndaki 192 nolu eserin adı Mu tu 
kable temutu Ali dir. Levhada Hz. Ali’nin silüeti, devesi, kılıcı Zülfikar ve tabutu görülmektedir. 
Bunlar hat yazıları ve tezhipler ile tasvir edilmiştir. Bu figürlerin içerisinde çeşitli anlamlarda 
beyitler bulunmaktadır. Bu beyitler Hz. Ali’ yi öven, onu yücelten beyitlerdir.  

 



     Levhada parça kayıpları yoğundur, yırtıklar, delikler ve kağıtta deformasyon görülmüştür. 
Eserin ortasında var olan deve figürünün arka ayaklarının bir kısmı ile sağ taraftaki figürün üst ve 
sağ alt köşesinde parça kayıpları bulunmaktadır. Cetvelin büyük bir kısmı, cetvelin içindeki sağ 
üst ve alt köşelerdeki tezhipler tamamen yok olmuştur. Figürlerin iç kısmında, tezhiplerde ve 
cetvelde yer yer altınlar bulunmaktadır. Eserde foxing olarak adlandırılan pas görünümünde 
lekeler bulunmaktadır. Bu eser önceden restore edilmesine rağmen eserde foxing oluşumuna 
bağlı meydana gelen tahribat devam etmiştir.  

  Hasar Durumu 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

v  Belgeleme yapılmıştır. 
v  Levha üzerinde restorasyon yapılmış olduğu gözlenmiştir. Restorasyonu gerçekleştirilmiş olan 

kısım ile orijinal eserdeki foxing üzerinde metal kalıntılarının varlığını tespit etmek amacıyla XRF 
ile elemental analiz ve UV ile görüntülemesi yapılmıştır. 

v  Eski onarımlar kademe kademe alınarak esere kadar inilmiştir. Bu işlemler sırasında eserde var 
olan yırtıklar ve parça kayıpları ortaya çıkmıştır. 

v  Eski onarımların uzaklaştırılmasının ardından, eser asitsiz karton üzerine pirinç nişastası 
kullanılarak sabitlenmiştir. 

v  Kuruma işlemi sonrasında eksik yerler uygun kalınlıkta Japon kağıdı ile tamamlanmıştır. 
v  Estetik bütünlüğün sağlanması amacıyla restorasyon yapılan alana cetvel çekilmiştir. 
v  Onarımı biten levhanın, son rötuşleri yapılmıştır.  
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