
ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER  
ARŞİVİNİN DÜZENLENMESİ 

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI  



  Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi depolarının yeniden düzenlenmesi 
projesi kapsamında, vasiyeti üzerine Süleymaniye’ye bağışlanan Ord. Prof. Dr. Süheyl 
ÜNVER arşivi de Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı tarafından, koruma 
amacıyla ilk kez ele alınmıştır.  

  

  Dosyalarda farklı özelliklerde kağıtlar, çeşitli yazılı ve matbu belgeler, 
fotoğraflar, çizimler, resimler, minyatürler, çeşitli sanatçıların eserlerinden örnekler, 
mektuplar, kutular, gazete gipürleri gibi birbirinden farklı niteliklerde belge ve malzeme 
bir arada bulunmaktadır. Kütüphaneye bağışlandığından bu yana hiçbir bakım 
görmeyen bu önemli arşivin uluslararası koruma anlayışı ile yeniden düzenlenmesi 
gerektiği açıktır. Bu amaçla Temmuz 2012’de başlatılan çalışmalar öncelikle düzenleme 
ve belgelere zarar veren unsurların uzaklaştırılmasına yönelik olmuştur. Belgeler kuru 
olarak temizlenmekte, üzerlerinde bulunan kendinden yapışkanlı bantlardan, ataç ve 
iğnelerden arındırılmakta, düzleştirilmekte ve paketlenmektedir. Fotoğrafların yüzeyine 
kesinlikle dokunulmamakta, çok acil yapılması gereken onarımlar için re-moistinable 
Japon kağıtları kullanılmaktadır.  

  

  Kalıcı depolama için, özel arşiv kutuları ve zarfları alınmıştır. Fotoğraflar ve 
kağıt belgeler için uygun olan bu zarflar ile arşiv belgeleri konservasyon standartlarına 
uygun olarak saklanmaktadır. Sayısallaştırma işlemleri hızla devam etmekte olan 
arşivin, Süheyl Ünver’in kızı Sayın Gülbün MESERA tarafından tasnif işlemleri 
tamamlanacaktır. Böylelikle kısa bir süre içinde araştırmacıların arşive erişimi 
sağlanmış olacaktır. Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER arşivi için yakın bir gelecekte 
“Araştırma Merkezi” olarak hizmete sunulacak mekan hazırlanmıştır, kısa bir gelecekte 
açılışı yapılarak araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. 



Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Koleksiyonunun, Süheyl Ünver odasındaki taşınmadan önceki durumu 

Yıllarca tasnif yapılmadan, sayısallaştırılmadan 
ve zarflar içinde, depolanmış, farklı niteliklerde 
binlerce arşiv malzemesi bulunmaktadır. 



Mevcut saklama koşulları nedeniyle, 
özellikle odun hamurundan yapılmış 
kağıtların ve zarfların beraberlerinde 
bulunan diğer belgelere zaman içinde 
zarar vermeye başladığı, fotoğrafların 

ve çizimlerin sürtünme nedeniyle 
tahrip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

çok miktarda olan ve katlanarak 
zarflara sıkıştırılan büyük boyutlu 
evraklarda yırtılmalar olduğu ve 

kağıtları bir arada tutmak için 
kullanılan ataç, iğne ve bantların 

kağıtlarda hasara yol açtığı 
görülmüştür.  



Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Koleksiyonunun, zarfları ve belgelerin durumu 



 SÜHEYL ÜNVER KOLEKSİYONUNUN BULUNDUĞU ODANIN TAŞINMASI ÇALIŞMALARI: 
- Belgeler numara sıraları dikkate alınarak asitsiz kağıtlarla paketlenmiştir.. 
- Paketlenen belgeler kolilere yerleştirilmiştir. 



 Düzenlenen belgeler pelur kağıtlarla paketlenmiş, belge adetleri kayıt altına alınarak arşiv dosyalarına 
yerleştirilmek üzere kolilere kaldırılmıştır. 



Paketlenen belgeler dosya dosya belgelenerek koruma çalışmasına başlanmıştır: 

-Zarftan çıktığı andaki ilk durumları belgelenmiş, 
 -Belgeler ebatlarına göre sıralanmış, 
 -Sıralanan belgelere numara verilmiştir. 



Belgeler üzerinde bulunan ve varlığı esere zarar verecek nitelikte olan malzemelerin çıkarılması, belgelerin 
düzleştirilmesi ve kendinden yapışkanlı bantların uzaklaştırılması 



Kağıt bant belgelere zarar verilmeden dikkatli bir uygulamayla geri alınmıştır. 



PAKETLEME 
 

A4 boyutundan büyük olan belgeler mümkün 
olduğu kadar açılarak, katlanmadan 

paketlenmiştir. 



Hasar görmesi mümkün olan kırılgan belgelerin farklı şekillerde montajı yapılarak, zarar görmeyecek şekilde 
paketlenmiştir. 



Belgeler ebatlarına göre düzenlenmiştir. 

Kütüphane yetkililerinin bilgisi ve yönlendirmesi ile, belgelerin önceki 
numaraları iptal edilerek, dosya numarası / belge numarası verilmiştir. 



Tel zımba, ataç ve iğnelere çıkarılmıştır. 



ÖNLEYİCİ KORUMA ÇALIŞMALARI 



Koleksiyondaki her belge kendi 
özelliğine göre koruma altına alınmıştır. 
 
Fotoğraflar, asit içermeyen ancak alkali 
tamponu bulunmayan özel kağıt zarflar 
içinde korunurken, lignin içerikli 
malzeme diğerlerinden ayrılarak asitsiz 
arşiv kağıdından gömleklere 
yerleştirilmiştir. 
 
Belgelerin gömleklere yerleştirme 
biçimi, tamamen hasarsızdır ve 
herhangi bir yapıştırıcı kullanılmadan 
sağlanmaktadır.  
 
Gömlekler de, mekanizmalı arşiv 
dosyalarına yerleştirilmek üzere özel 
olarak hazırlanmıştır. 



Çok gerekli durumlarda, basit 
sağlamlaştırma işlemleri yapılmış, 
belgeler koruma altına alınarak 
gömleklere yerleştirilmiştir. 




