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Eserin Tanımı 

ŞEHİT ALİ PAŞA 2719 

  
  

          Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Şehit Ali Paşa Koleksiyonu’ndaki  2719 no’lu 
eser H. 650 tarihli olup 7 risaleden oluşmaktadır. Kitab Yef’ul, Sevarid fi’l- Lüğa, Kitabü’l- 
Ezdad, Nek'atü’s-Sadyan, Kitabü’l-İnfial adlı risalelerin müellifi: Es-Sagani, Radıyüddin 
Hasan b. Muhammed’dir. Kitabü’s-Serec ve ‘l-Licam, Kitabu Sıfati’s-Sahab adlı risalelerin 
müellifi ise İbn Düreyd, Muhammed b. Hasan’ dır.  Ebru ciltlidir. Eserin sağ (ön), sol (arka) 
kapağı, sertabı ve mıklebi mevcuttur. Eserin öncelikli olarak restorasyona alınmasının 
nedeni, metin kısmında mikroorganizmanın neden olduğu bozulmanın devam eder 
nitellikte olmasıdır. 



  Hasar Durumu 
 
                Metin Kısmı: 
            Eser nem aldığı için su lekeleri mevcuttur. Nem tahribatı olan yerlerde mikroorganizma 

lekelenmeleri tespit edilmiştir. Eserin tüm yapraklarında böcek tahribatı belirli 
yapraklarında kırışma ve yırtıklar görülmüştür. Dikişin dağılması nedeniyle formalar 
ayrılmış ve eserin bütünlüğü bozulmuştur. Son formaların ebatlarının diğer formalara göre 
daha küçük olduğu tespit edilmiştir. Eski restorasyonlar yazıyı kapatmıştır. 

 
               



  Hasar Durumu 

	   	   	   Eserin sırt ve sertap kısmında eski restorasyonlar mevcuttur. Sırt kısmında kağıtla 
yapılmış eski restorasyon yırtılmış ve işlevini kaybetmiştir. Sertabın iç kısmındaki deri  
özensiz ve ters olarak kullanılmıştır. Kolon dikişleri kopmuş ve şirazesi kayıptır. Deride 
kıvrılmalar ve soyulmalar mevcuttur. 
 

Cilt Kısmı: 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  
 METİN KISMI 

v Restorasyonun ilk ve önemli bir aşaması olan belgeleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Fotoğraflama yapılmış ve belgeleme formu doldurulmuştur. 
v Eser formalarına ayrılmıştır. 
v Metin kısmında bulunan eski onarımlar mekanik teknikle uzaklaştırılmıştır. 
v Mikroorganizma nedeniyle tahribat meydana gelmiş bölgelerde dezenfeksiyon işlemi 
gerçekleştirilmiştir.  
v Eserin sırt kısmındaki yapıştırıcı kalıntıları mekanik teknikle uzaklaştırılmıştır. Mekanik 
teknikle uzaklaştırılamayan kalıntılar ise buhar makinesi kullanılarak çıkarılmıştır. 
v Eserdeki eski restorasyonun yazıyı kapattığı görülmüştür. Kapanan kısım eski 
restorasyonların mekanik yöntemle çıkarılmasıyla açılmıştır.  
v Galeriler halindeki böcek delikleri uygun Japon kağıdı ile tamamlanmıştır. 
v Formalarından ayrılmış varaklar, orjinal sırt ölçüsüne bağlı kalınarak yeni sırt yapılmış ve 
forma haline getirilmiştir. 



RESTORASYON AŞAMALARI 	  

CİLT KISMI 	  
v Eserin orjinalinde son üç formanın ebatları eserin diğer formalarından daha küçüktür. 
Küçük olan bu  üç forma diğer formalara göre ortalanarak eserin dikişi yapılmıştır. Bu şekilde, 
eserin orjinal dikiş tekniği değiştirilmemiştir. 
v Eserin şiraze kolonu yapılmış ve  şirazesi örülmüştür. 
v Sertap kısmında eski onarıma ait özensiz ve ters olarak kullanılmış olan deri tavlanarak  
çıkarılmıştır. 
v Cildin sırt kısmındaki eski onarım bütünlüğünü ve sağlamlığını kaybetmiş olduğundan 
nemlendirilerek eserden uzaklaştırılmıştır.  
v Esere, uygun renkte deri ile yeni sırt yapılmıştır. Kapaklar esere takılmıştır. 
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