
CİLTTE TAMAMLAMA

Tamamlanacak kısımlar

Cilt, kitabın yapraklarının yıpranmasını 
önleyen bir koruyucudur. Arapça kökenli 
olan bu kelime deri anlamına gelir ve cil-
din başlıca bölümleri ön ve arka kapak, 
sırt, sertap ve mıklepten oluşur. Cildin ka-
pakları erken dönemde ahşap sonraları da 
murakka olmuştur. Murakka, birinin suyu 
diğerinin aksi yönüne gelecek şekilde üst 
üste yapıştırılmış kağıtlardan oluşan taba-
kaya verilen isimdir.
Kapaklar dönemin bezeme zevkine ve mü-
cellidin ustalığına göre deri, kumaş, ebru 
kağıt, bağa, fildişi ya da altın plaka gibi 
malzeme ile kaplanır.  İslam yazmalarında 
ciltler büyük oranda bitkisel tabaklanmış 
keçi derisi (sahtiyan) ile kaplanmıştır. Ev-
liya Çelebi, 17. yüzyıl İstanbul’unda yedi 
yüz kadar tabakhane olduğunu belirterek 
derilerin meşe, meşe palamudu, sumak ya 
da buğday unu ve kepek ile tabaklandığın-

dan söz eder. Ayrıca derilerin çivitotu, safran, aspir, bakkam, meşe mazısı gibi bitkilerle mavi, sarı tonları, kır-
mızı, bordo, kahverengi, siyah renklere boyandığı bilinmektedir. Çağdaş konservasyon uygulamalarında geriye 
dönüşlülük ve uygulama kolaylığı nedeniyle kimi zaman kağıt ile tamamlama tercih edilse de, deri ciltler genel-
likle bitkisel tabaklanmış deriler ile onarılmaktadır. Şifahane’de yapılan deri tamamlamalarda boyasız olarak 
alınan bitkisel tabaklanmış keçi derisi, toz veya likit şeklinde suda ve alkolde inceltilebilen metal kompleks ani-
lin boyalarla renklendirilir. Bu boyaların özelliği deri tabaklama maddesi olan tanenlerle reaksiyona girerek geri 
dönüşü olmayan ürünler oluşturmasıdır. Bu nedenle yapılan boyamalar sabitlenmiştir.

Geleneksel İslam yazmalarının teknik özellikleri nede-
niyle genellikle mıklep ile sertap arasındaki ve sertap ile 
arka kapak arasındaki dudak payı, sırt ile kapaklar ara-
sındaki muhat payı, sırtın baş ve etek kısımı ile cildin 
köşeleri tahrip olur. Derinin fazlaca inceltilerek kulla-
nılması da zaman içinde derinin sertleşerek yırtılmasına 
neden olur. Sıklıkla kullanılan yazmalarda bu kısımla-
rın çoğu kez onarılmış olduğu görülmektedir. Cilt için 
deve, keçi derisi ve özellikle hayvanın sağrı kısmının 
derisi öncelikle tercih edilmiştir. İbn-i Badis’in verdiği 
bilgilerden de anlaşılacağı gibi, cilt için seçilen derinin 
boyanması, yıkanması, tıraşlanması ve kurutulması, 
kullanılan zamkların türü, deriyi kesme biçimi, kulla-
nılan aletlerin cinsi belli kurallara bağlıdır.



Deri tamamlama aşamaları

•	 Derinin istenilen kalınlıkta hazırlanması,
•	 Yapışacak kısımların inceltilmesi,
•	 Derinin kartonun içine yerleştirilmesi ya da derinin doğrudan deri üzerine yapıştırılacak şekilde hazırlanması,
•	 Nişastanın taze ve kıvamlı hazırlanmış olması,
•	 Yapıştırma işleminden sonra gerekli pres için malzemenin hazırlanması,
•	 Holiteks, kurutma kartonu, karton, plexiglas ve/veya ahşap levhalar ya da bandaj kullanılarak pres yapılması 

ve yapıştırılan kısmın kurumasının sağlanması gerekir.

•	 Derinin herhangi bir taşıyıcı özellikte olması gerekmediği durumlarda uygulama kolaylığı, esere daha az yük 
bindirmesi ve geri dönüşümünün kolaylığı nedeniyle kağıt tamamlama tercih edilebilir. Derideki eksik kısım 
kalın Japon kağıdı ile tamamlanır. 

•	 Kağıtla yapılan tamamlamalar akrilik ya da guaj boyalar ile renklendirilebilir.
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