
	  SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ 
  KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan 
 Koleksiyon Numarası: 329 

Uygulamayı Yapan: S. Çamcı Dizkırıcı 



Eserin Tanımı 

İSMİHAN SULTAN  329 

       Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi İsmihan Sultan Koleksiyonu’ndaki 329 no’lu eserin 
adı Tahmisu Kasideti’l-Bürde’dir. Müellifi el-feyyumi, Ebu Abdullah Nasırüddin Muhammed b. 
Abdüssamed ‘dir. Eserin konusu Arap Edebiyatı, dili Arapçadır. İlk iki sayfası ve son sayfası 
tezhipli olan eserin hattında kırmızı, siyah, mavi ve altın mürekkep kullanılmıştır. Eserin cildi 
bordo deri olup yazma cilttir. İç kapaklar kat’ı’dır. Eserin restorasyona öncelikli olarak 
alınmasının nedeni bozulmasının devam eder nitelikte olması ve sanatsal içeriğinin 
bulunmasıdır. 



  Hasar Durumu 
                Metin Kısmı: 
            Eserin tüm sayfalarında eski onarımlar, böcek tahribatı, lekeler, pamuklaşma ve sırt 

kısmında kopmalar mevcuttur. Sırt kısmındaki eski onarımlar ve böcek tahribatı nedeniyle 
dikişte kopmalar meydana gelmiştir.   



                  Cilt Kısmı: 
         Eserin cildinde yırtılma, kıvrılma, eksik kısımlar, böcek delikleri, eski restorasyonlar, yapıştırıcı 

kalıntıları tespit edilmiştir. Eserin sağ kapağının murakkası yapılan eski onarımda kontraplak ile 
değiştirilmiş ve deri olan kısım (dış ve içte) kısmen kontraplaktan ayrılmış durumdadır. Bu 
kapakta deride eksik kısımlar mevcuttur. Sol kapağın murakkası sayfa sayfa ayrılmış 
durumdadır. Miklebinin murakkasında ayrılmalar tespit edilmiştir. Sertabında eksik kısımlar ve 
çatlama mevcuttur. Sırtın deri  kısmında yırtılmalar olduğu için cilt bezi ile restorasyon yapıldığı 
tespit edilmiştir. Dikiş ve şiraze kısmında kopmalar mevcuttur. 

  Hasar Durumu 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

 METİN KISMI 

v Belgeleme ve fotoğraf çekimi yapılmıştır. 
v Kuru (titreşimli silgi ile) ve nemli temizlik yapılmıştır. 
v Eski restorasyonlar uzaklaştırılmıştır. 
v Katlanmış köşeler düzleştirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır. 
v Eksik kısımlar ve böcek tahribatı uygun Japon kağıdı ile tamamlanmıştır. 
v Formalarından ayrılmış yapraklar, orijinal sırt ölçüsüne bağlı kalınarak yeni sırt yapılmış    
ve yapraklar forma haline getirilmiştir. 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

MURAKKA RESTORASYONU 	   
15 yapraktan oluşturulan sol kapaktaki murakka tahribata uğramış ve tahribat nedeniyle 
yapraklar tek tek ayrılmıştır. Yapraklardaki böcek yenikleri ve eksik kısımlar uygun kalınlıktaki 
Japon kağıdı ile tamamlanmıştır. Filigran üst üste gelecek şekilde yapıştırılarak murakka 
oluşturulmuştur. Murakka oluşturulduktan sonra dış ve iç kısmındaki deriler yapıştırılarak 
kapak orjinal haline getirilmiştir.  
 
  
 

CİLT KISMI 	  



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

MURAKKA RESTORASYONU 	  
CİLT KISMI 	  



RESTORASYON AŞAMALARI 	  
CİLT KISMI 	  

v Eserin orijinaline bağlı kalarak dikişi yapılmış ve şirazesi örülmüştür. 
v Sağ kapakta kontraplaktan kısmen ayrılan iç ve dış deri kontraplağa yapıştırılarak kapağın 
bütünlüğü sağlanmıştır.  
v Kapakların üzerindeki eski onarımlar ve yapıştırıcı kalıntıları  temizlenmiştir. 
v Kapaklardaki eksik kısımlar uygun renkteki deri ile tamamlanmıştır. 
v  Miklep kısmındaki murakkanın ayrılmış yaprakları yapıştırılarak bütünlüğü sağlanmıştır. 
v  Sırt ve sertabındaki eksik kısımlar uygun renk ve cins deri ile tamamlanmıştır. 
v Sağ ve sol kapak metin kısmına takılmıştır. 

 



RESTORASYON	  	  ÖNCESİ	  	  

RESTORASYON	  	  SONRASI	  
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