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Eserin Tanımı 

İSMİHAN SULTAN 327 

         Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi İsmihan Sultan Koleksiyonu’ndaki  327 no’lu 
eserin adı Tahmisu Kasideti’l Bürde, müellifi el-Feyyumi, Ebu Abdullah Nasuriddin 
Muhammed b. Abdussamet’dir. Mısırlı ünlü Sufi İmam Busiri tarafından Peygamber 
efendimize yazılmış olan övgü kasidesinin (naat) müellif tarafından tahmis edildiği 
Arapça eserdir. Sülüs ve nesih hatla yazılmış eserde kırmızı ve siyah mürekkep 
kullanılmıştır. Cilt, kahverengi deridir ve onarım görmüştür. Eski restorasyonda dış 
kapağı değiştirilmiştir. Orjinalinde bulunan iç kapaktaki deri dış kapağa yapıştırılmıştır. 
Eserin öncelikli olarak restorasyona alınmasının nedeni metin kısmında 
mikroorganizmanın neden olduğu bozulmanın devam eder nitellikte olmasıdır. 



  Hasar Durumu 
 
               Metin Kısmı: 
        Eserin nem almasına bağlı olarak oluşan su lekeleri ve mürekkepte dağılmalar görülmüştür. 

Kağıtta mikroorganizma gelişimi ile meydana gelen lekeler tespit edilmiştir. Tüm yapraklarda 
böcek tahribatı, belirli yapraklarda kırışma ve yırtıklar görülmüştür. Eski onarımlar ve işlevini 
yitirmiş bağlayıcılar mevcuttur. Sayfa kenarlarında pas lekesine benzeyen lekelere 
rastlanmıştır. Mürekkepte meydana gelen solma ve beyaz lekelerin mikroorganizma gelişimi 
nedeniyle meydana geldiği düşünülmektedir. 

 
 
               



            Cilt Kısmı: 
           Eski yapılan restorasyonda kapaklarda murakka yerine kontrplak kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Bu da kapağın dışa dönmesine sebep olmuştur. Eserin dikişi ve şirazesi 
tahribat nedeniyle işlevini kaybetmiştir. Deride soyulma, aşınma, kıvrılmalar 
görülmüştür. Kumaş parçaları ile yapılan eski restorasyon mevcuttur. Eski restorasyona 
ait yan kağıtlar, pH değeri düşük ve yapıştırma hatasından dolayı kırışıktır. 

 

  Hasar Durumu 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  
 METİN KISMI 

v Belgeleme ve fotoğraf çekimi yapılmıştır. 
v Sırt dikişi ve kolonlarda meydana gelen tahribat nedeniyle formaların gevşemesi eserin 
bütünlüğünü bozmuştur. Bu nedenle eserin sırt kısmındaki deri tavlanarak çıkarılmış ve 
eser formalarına ayrılmıştır. 
v Eserdeki eski restorasyonların bir kısmının yazıyı ve süslemeyi kapattığı görülmüştür. 
Eserde bulunan tüm eski restorasyonlar nemlendirilerek  uzaklaştırılmıştır. 
v Eserin sırt kısmında işlevini kaybetmiş tüm bağlayıcı kalıntıları nemlendirilerek  
uzaklaştırılmıştır 
v Mikroorganizma nedeniyle tahribata uğrayan esere dezenfeksiyon işlemi uygulanmıştır. 
v Pamuklaşma ve direnç kaybı görülen tüm yapraklarda  sağlamlaştırma yapılmıştır. 
v  Galeriler halindeki böcek delikleri uygun Japon kağıdı ile tamamlanmıştır. 
 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

CİLT KISMI 	  

v Eserin orjinal dikiş tekniğine bağlı kalınarak yeni dikiş yapılmıştır.  
v Orijinal ibrişimlerin rengine ve kalınlığına uygun ibrişimler kullanılarak şiraze kolonu 
yapılmış ve şirazesi örülmüştür. 
v Cilt kısmında murakka yerine kullanılmış ve eserin bütünlüğüne uygun olmayan kontraplak, 
kapaklardaki deri korunarak eserden uzaklaştırılmıştır. 
v Kapaklar, eserin orijinal derisi mukavvaya yapıştırılarak oluşturulmuş ve metin kısmına 
takılmıştır.  
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RESTORASYON	  	  SONRASI	  
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