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Görüﬂler / Opinion Papers
A ntik Ça¤ ›n En Öne mli Yaz› Malzemesi: Papirüs

The Most Important Writing Material in Ancient Times:
Papyrus
M ehmet ATILGAN*
Öz

Antik ça¤da kullan›lan en önemli yaz› malzemesi papirüstür. Papirüsten önce;
çanak-çömlek parçalar›, yass› taﬂlar, bronz, kuﬂun, kalay, bak›r, gümüﬂ ve alt›n
madenlerinden yap›lan levhalar kullan›l›rd›. Bunlar›n yan› s›ra bitki kökleri ve
yapraklar›ndan yap›lan yaz› malzemeleri, balmumu ile s›vanm›ﬂ tahta levhalar,
fildiﬂinden yap›lan levhalar ve keten kam›ﬂ›ndan yap›lan organik yaz›
malzemeleri de kullan›lm›ﬂt›. Ancak bunlar›n hiçbiri papirüs kadar etkili, önemli ve kal›c› olamam›ﬂt›r. Papirüs ilk defa M.Ö. 3300’lü y›llarda Eski M›s›r’da
yap›larak kullan›lm›ﬂt›r. Daha sonra tüm Akdeniz ülkelerine yay›larak
kullan›lmaya baﬂlanan ve en geniﬂ kullan›m alan›na sahip yaz› malzemesi
olmuﬂtur. Papirüs kâ¤›d› önemimi M.S. XI. yüzy›la kadar korumuﬂtur. Papirüs
kâ¤›tlar› beyazl›¤›na, inceli¤ine, boyutlar›na ve cilas›na göre de¤iﬂik renklerde,
farkl› cins ve kalitede oluyordu. Papirüs kâ¤›d› kalite, uzunluk ve benzeri özelliklerine göre farkl› fiyatlarla sat›l›rd›. Papirüs kal›nl›¤›na, geniﬂli¤ine, rengine ve
kullan›m alanlar›na göre ayr› ayr› isimler al›yordu. Bu isimler hem papirüsün
kalitesini gösteriyor, hem kullan›m alanlar›n› belirtiyor, hem de fiyatlar›n›
yans›t›yordu. Papirüsün üzerine matematik, astronomi, t›p, sihir, büyü ve dinsel metinler, kral listeleri, co¤rafi listeler, ﬂehir listeleri, ölüler kitaplar› ve okul
kitaplar›, mitolojik yaz›lar, macera ve co¤rafya yaz›lar› gibi bilimsel ve edebi
yaz›lar yaz›l›rd›. Yaz› ile doldurulan papirüs, rulo ve kodeks ﬂeklinde, kutu ve
deri k›l›flara konularak saklan›r ve taﬂ›n›rd›.
A n a h t ar s ö z c ü k l e r : Papirüs.
Abs tra ct

Papyrus was the most important writing material in ancient times. Before
papyrus tablets which made of pats and pans, plain stones, cushion, bronz,
zinc, cuppor, silver or gold were used to write on. Besides these, writing mate* Ö¤r. Gör.; Gaziantep Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gaziantep
(matilgan@gantep.edu.tr).
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rials which were made of plant roots and leaves, wooden tablets which were
smeared with wax, tablets made of ivory and organic writing materials made of
flax stem were used, too. However, none of these were essentials, influential
or permanent like papyrus. Papyrus was first used in Ancient Egypt in 3300s
BC. Later, spreading over all Mediterranean countries, it became the most
popular writing material. Papyrus remained valuable until XI century AD.
Papyrus existed in several kind, different colour and several type of quality
according to its whiteness, thickness, dimensionand polish. Papyrus used to
be sold in different prices according to its praperties such as its lenght, quality
etc. Papyrus was called in various names according to its thickness, width,
colour and usage. These names reflected papyrus’s quality and price. They
also reflected the area they were used. On the papyrus, scientific and literary
articles such as mathematical calculations, astronomy, medical texts, magical
words, religions texts, lists of kings, list of geographical places, list of cities,
course boooks, mytological writings, adventure stories and articles of geography
were written. Written papyrus was kept and transferred rolled in boxes and
leather cases.
K e y w o r ds : Papyrus.

Gi ri ﬂ
Papirüsten yap›lan kâ¤›tlar, yaklaﬂ›k M.Ö. 3300 y›ll›ndan itibaren Eski
M›s›r’da yap›lmaya ve kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ, daha sonra tüm Akdeniz
bögesine yay›lm›ﬂt›r. Papirüsün yap›m› ve kullan›m› hakk›nda en kapsaml›
bilgiler Plinius’un Naturalis Historia (Do¤a Tarihi) adl› 37 ciltten oluﬂan eseri
ve Theophrastos’un History of Plants isimli eserlerinde yer almaktad›r.
Papirüs ilk zamanlarda kral ve tap›naklar›n ihtiyac› için üretildi¤inden
“Kral›n yaz› malzemesi” olarak adland›r›l›yordu (Y›ld›z, 2000, s. 28). Daha
sonra seri halinde üretilerek yayg›nlaﬂm›ﬂ ve her alanda kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Papirüsün üzerine edebi ve bilimsel yaz›lar (matematik,
astronomi, t›p), sihir, büyü ve dinsel metinler, kral listeleri, co¤rafi listeler,
ﬂehir listeleri, ölüler kitaplar› ve okul kitaplar›, mitolojik yaz›lar, ahlaki de¤erleri
olan atasözleri, macera yaz›lar›, aﬂk ﬂark›lar›, destanlar, ﬂiirler, masallar, tarihi romanlar, co¤rafya yaz›lar› ve mektuplar yaz›l›rd›. Ayr›ca okullarda görevli
kiﬂilerin kullanmas› ve ö¤rencilerin e¤itimi için baz› kitaplar da papirüse
yaz›lm›ﬂt›.
Eski M›s›r’da her ebatta papirüs kâ¤›d› üretilirdi. Bunlar›n yan› s›ra uzunlu¤u 40 metreye varan papirüs kâ¤›t rulolar› da yap›l›yordu. Papirüsün
üzerindeki metinler siyah mürekkeple, bölüm baﬂl›klar›, paragraf ve noktalama iﬂaretleri de k›rm›z› mürekkeple yaz›l›yordu. Eski M›s›r’da Orta ‹mparatorluk dönemine (M.Ö. 2065–1585) kadar metinler dikey sütunlar olarak
yaz›l›rd›. Yeni imparatorluk döneminden (M.Ö. 1580–1085) itibaren ise sütunlar yatay olarak yaz›lmaya baﬂland› (Y›ld›z, 2000, s. 32).
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Büyük ‹skender M.Ö. 332’de M›s›r’› fethettikten sonra generali I.
Ptolemaios Soter’i vali olarak atam›ﬂ, böylece papirüs üretimi ve ihracat› da
Yunanl›lar›n eline geçmiﬂti. Yunanl›lar papirüse Khartes derken papirüs
tomar›n› “papirüs özü” anlam›na gelen Yunanca biblos sözcü¤ünden türeyen
biblion (kitap) sözcü¤üyle tan›mlam›ﬂlard› (Bloom, 2003, s. 40).
Araplar›n M.S. 7. yüzy›lda M›s›r’› fethetmesinden sonra da papirüs önemini sürdürmüﬂtür. Araplar papirüse, Yunanca khartes sözcü¤ünden türeyen k i r tas ad›n› vermiﬂ ve papirüsü yaln›zca Bizans ve Roma’ya de¤il, imparatorlu¤un di¤er bölgelerine de ihraç etmiﬂlerdir. M.S. 9. yüzy›ldan sonra papirüse
olan talep gittikçe azalmaya baﬂlam›ﬂ, yine de M›s›r’da M.S. 10. yüzy›l ortalar›na kadar ana yaz› malzemesi olarak kullan›lmaya devam etmiﬂ, ancak bu
tarihten sonra ise üretimi sona ermiﬂtir. Böylece M›s›r’da 4000 y›l boyunca
yaﬂayan papirüs sanayisi sona ermiﬂ, elde kalanlar ciltçiler taraf›ndan kitap
kapaklar› için karton yap›m›nda kullan›lm›ﬂt›r (Bloom, 2003, ss. 50-51).
Papirüs rulolar› deri k›l›flara sar›larak tahta kutular ve deriden yap›lm›ﬂ
kaplar içerisinde muhafaza edilirdi. Papirüs rulolar›n› a¤aç kutu ve sand›klarda korumak ve nakletmek daha kolayd›. Çünkü a¤aç daha hafif ve hacim
olarak daha büyüktü. Orta imparatorluk döneminde (M.Ö. 2065–1585)
dikdörtgen a¤aç kutu ve sand›klar kullan›l›rken, Yeni imparatorluk döneminde
(M.Ö. 1580–1085) köﬂeleri yuvarlak ve k›sa bacakl› olanlar› görülmüﬂtür.
Eski M›s›r’a ait en eski papirüs, baban›n o¤luna; kral›n valisine nasihatlerini içeren, M.Ö. 2270 y›l›nda yaz›lm›ﬂ vezir ‹mhotep’in eseridir. Bu papirüs
“Prisse Papirüsü” olarak isimlendirilen Pathotep’in özdeyiﬂleridir. Eski M›s›r’a
ait son örnekler ise I. Psammetik’in M.Ö. 663–609 kurdu¤u, XXVI. Sülale
zaman›na ait olan papirüslerdir (Y›ld›z, 2000, s. 32–33).
P apirüs B itkisi
Papirüs, Latince Cyperus papyrus denilen papirüsgiller familyas›ndan, nemli
ve s›cak ortamlar› seven, bir metre ve daha az derinlikte, hafif ak›nt›l› s›¤
sularda yetiﬂen otsu bir bitkidir. Papirüsün bir erke¤in bile¤i kal›nl›¤›nda
e¤imli ve üçgen biçiminde bir kökü olup, uygun ortamlarda boyu beﬂ metre,
eni iki metreye kadar uzayabilir (Papyrus, 1957, s. 246). (Bkz. Resim 1).

R e si m 1 : P a p ir ü s B i tk is in i n Gö r ü nü mü
(Kaynak: Khalil, 2006).
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Papirüsün taç ﬂeklinde ve çiçekli olan baﬂ k›sm›, sadece M›s›r tanr›lar›n›n
tap›naklar› için taç yap›m›nda kullan›l›rd›. Bu bitkinin kökleri yerliler taraf›ndan
hem yakacak olarak de¤erlendirilir, hem de çeﬂitli alet ve kap kacak
yap›m›nda kullan›l›rd› (Y›ld›z, 2000, s. 140). Papirüs bitkisinin niﬂasta içeren
özü hem do¤al halinde hem de piﬂirilerek lezzetli bir besin maddesi olarak
tüketilirdi. Ayr›ca bu bitkinin liflerinden kay›klar, küçük yelkenliler, yelken bezi,
basit elbiseler, ip, halat, sepet, mat, lamba fitili ve rahiplerin giydi¤i sandalet
tipi çar›klar yap›l›r, kökünden de ilaç üretilirdi (Blanck, 2000, s. 66). Bitkinin
saplar›n›n iç k›sm›ndan ise antik ça¤›n en önemli yaz› malzemesi olan
papirüs elde edilirdi.
Papirüs bitkisi Antik Ça¤da M›s›r’›n Nil deltas› ve çevresinde,
‹skenderiye, Memphis ve Sais’te, F›rat nehri k›y›lar›nda ve Suriye’de
yetiﬂiyordu. Günümüzde ise M›s›r’›n d›ﬂ›nda Sudan, Etiyopya, Sicilya ve
Suriye’de yetiﬂmektedir (Y›ld›z, 2000, s. 141).
Pa p irü s te n Kâ ¤ › t Yap›m›
Papirüsten kâ¤›t ilk defa M.Ö. 3300 y›llar›nda M›s›r’da elde edilmiﬂtir.
M›s›rl›lar kâ¤›t yap›m›nda kulland›klar› bu bitkiye “kâ¤›t fidan›” (Papirüs,
1992, s. 60) veya “kâ¤›t kam›ﬂ›” ad›n› vermiﬂlerdi. Assurlular ise “M›s›r
kam›ﬂ›” derlerdi (Papyrus,1957, s. 247; Thayer, 2006).
Papirüsün boyu belirli bir uzunlu¤a eriﬂti¤i zaman yani hasat zaman›
toparlanarak kâ¤›t imalathanelerine götürülürdü. Burada bitkinin baﬂ ve kök
k›sm› kesilip at›ld›ktan sonra özü, bir i¤ne veya yar›c› bir alet yard›m› ile 2–3
metre olan sap›n uzunlu¤u boyunca çizilerek ç›kart›l›rd› (Bkz. Resim 2).

Re si m 2 : Esk i M ›s ›r ’d a Pa p irü s Ha sa d › (Kaynak: Martinson, 2006).

Papirüsün sap k›sm› 40 cm uzunlu¤a kadar kesilerek parçalara ayr›l›r,
tabakalar kesilirken enine ve k›r›ks›z olmas›na özen gösterilirdi. Daha sonra
üçgen biçiminde olan gövdenin d›ﬂ kabuklar› soyulurdu (Bkz. Resim 3a ve
Resim 3b). D›ﬂ kabu¤a yak›n olan k›s›mlardan düﬂük kalitede, sap›n
merkezine yak›n olan k›s›mdan ise en iyi kalite kâ¤›tlar elde ediliyordu.
Çünkü dikey tabakalar› en uzun olanlar en iyi kalitede kâ¤›t yap›m›nda kullan›l›rd› (Y›ld›z, 2000, s. 141).
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(Kaynak: Khalil, 2006).

R esim 3a ve 3b : P ap irü s B it kisini n B aﬂ G övd esini n D e¤ iﬂik U zunlu klar da
Kes ilmi ﬂ Hali

Bitkinin d›ﬂ kabu¤u soyulduktan sonra gövdesinden çeﬂitli uzunlukta
kesilen parçalar kesici yard›m› ile d›ﬂ k›sm›ndan iç k›sma do¤ru ince
tabakalar halinde soyulurdu. Soyma iﬂleminde tabakalar›n ince ve pürüzsüz
olmas›na dikkat edilirdi. En de¤erli tabaka ise sap›n orta k›sm›ndan elde
edilirdi (Bkz. Resim 4).

R esim 4: Pa pir üsun K abu ¤unu n S oyu lmas› ve
G ö v d e s i n i n ‹n c e Ta ba ka la ra Ayr ›l m a s ›

(Kaynak: Museo Didattico del Libro Antico)

‹nce ﬂeritler halinde soyulan papirüs tabakalar› e¤imli özel bir masa
üzerinde, önce yan yana dizilir, sonra bunlar›n üzerine ters yönde yani 90
derecelik dik aç› oluﬂturacak ﬂekilde bir kat daha yerleﬂtirilirdi (Bkz Resim 5).

R e s i m 5 : S o y ul a n P ap i r ü s P a r ça l a r › n › n E n i n e
ve B oyuna Ü st Ü ste K onmas›

(Kaynak: Museo Didattico del Libro Antico)
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Üst üste konulan ince tabaka halindeki ﬂeritler, Nil nehrinin suyu ve kendi
öz sular› yard›m› ile birbirine birleﬂtirmek için preslenir, bu iﬂlem bittikten
sonra daha iyi kaynaﬂt›rmak amac›yla tokmaklarla dövülürdü (Bkz. Resim 6a
ve Resim 6b).

(Kaynak: Museo Didattico del Libro Antico).

(Kaynak: Khalil, 2006).

R e s i m 6 a v e 6b : P ap i r üs P ar ç a l a r › n› n P r es l e r d e S › k ›ﬂ t › r› l m a s ›

Papirüsün yüzeyine biraz zamk sürülerek ve tokmak darbeleri ile kâ¤›d›n
k›r›ﬂ›kl›klar› giderilerek birleﬂmesi sa¤lan›yordu, bazen de undan yap›lan
zamk kullan›l›yordu. Bu iﬂlemin sonunda nem, zamk ve bask› sayesinde ince
tabakalar›n birbirine iyice kaynaﬂmas› ile ham kâ¤›t elde edilirdi. Kâ¤›t
tabakalar kâtibin kaleminin tabakalar›n birleﬂtikleri yerde tak›lmamas› için
sa¤dan sola üst üste bindirilirlerdi Papirüs tabakalar› kenarlarda ya da kat
yerlerinde, görece daha nazik olduklar›ndan, rulo format› kenar›n yüzeye
oran›n› azalt›yor ve katlanmay› gerektirmiyordu (Bloom, 2003, s.38). Böylece
papirüsün kullan›m ömrü art›yordu. Elde edilen kâ¤›t güneﬂte kurutularak
iﬂlem tamamlan›rd› (Bkz. Resim 7).

R e si m 7 : Pa p i rü s ü n Aﬂ a ma Aﬂ a m a El d e Ed i l m e si (Kaynak: Majno,1975).
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Papirüsten elde edilen kâ¤›t tabakalar›, papirüsün sap›ndan kesilen
parçalar›n boyuna göre farkl› yükseklikte oluyordu. Bu tabakalar›n 37–38 cm
geniﬂli¤inde olanlar› vard›. Papirüs kâ¤›t de¤iﬂik uzunluktaki ﬂeritlerden elde
edildi¤i için kenarlar› düzgün olmuyordu ve makasla kesilerek düzeltiliyordu.
Böylece birbirine dikey gelen tabakalarla yap›lan kâ¤›t, makasla düzleﬂtirildikten sonra, yan yana getirilerek yap›ﬂt›r›l›yordu.
M›s›r›n Yunanl›lar taraf›ndan fethinden sonra, papirüs tomarlar Yunanca
yaz› için haz›rlan›rken, yaz› biçiminin yönüne uygun olmas› amac›yla sol tabaka sa¤›n üzerine gelecek ﬂekilde üretilmeye baﬂlam›ﬂt› (Bloom 2003, s.40).
En iyi ka¤›t tabakalar rulonun baﬂ›na, kötü olanlar ise sonuna konuyordu.
Rulonun ilk yapra¤›na protokollon, sonuncuya ise sona yap›ﬂm›ﬂ anlam›na
eshatakollon denirdi (Y›ld›z, 1985, s. 23; Thayer, 2006). Kâ¤›t paketleri
haz›rlan›rken, genellikle yirmiﬂer yapraktan oluﬂan paketler elde edilirdi. 20
yapraktan oluﬂan rulo ﬂeklindeki tabakaya scapus denirdi. Baz› kâ¤›t paketleri ise 50 yapra¤a kadar ç›kard› ancak bunlar›n kullan›m› 20’li paketlere göre
pratik de¤ildi. K›sa metinler yaz›laca¤› zaman daha az yapraktan oluﬂan
papirüs seçilirken metin uzarsa yaprak say›s› art›r›l›rd› (Blanck, 2000, s. 67).
(Bkz. Resim 8).

Re si m 8: Yan Ya n a B i r l e ﬂ t i r i l m i ﬂ P a p i r ü s

(Kaynak: Museo Didattico del Libro Antico)

Papirüste yatay olan ﬂeritlerin bulundu¤u yüze, ön yüz (recto) ve dikey
olan ﬂeritlerin bulundu¤u yüze ise ters yüz (verso) deniyordu (Bkz. Resim 9).
Ön yüzdeki ﬂeritler yatay oldu¤undan kam›ﬂ kalemlerle bu yüze yaz› yazmak
daha kolayd›. Çünkü kam›ﬂ kalemin sivri ucu yatay ﬂeritler üzerinde herhangi bir ﬂeye tak›lmadan hareket ediyordu. Bu nedenle Eski M›s›r’da dini, resmi
ve özellikle edebi metinler gibi önemli yaz›lar papirüsün ön yüzüne yaz›l›rd›.
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R e s i m 9 : P a p i r ü s K â ¤› d › n › n Ö n (R e c to )
ve Ark a (Ve rs o ) Yü zü

(Kaynak: La lavorazione della carta).

Yaz› yazmak için bazen papirüsün arka k›sm› da kullan›l›rd›. ‹ki yüzüne
de yaz› yaz›lm›ﬂ papirüs rulolar›na opistographos denirdi. Bu tür yaz› yazma
toplum içinde ay›p say›l›rd› ve daha çok müsvedde metinler yaz›l›rd› (Y›ld›z,
1985, s. 23).
Papirüse yazma iﬂlemi bitince yapraklar uç uca konulur ve yap›ﬂt›r›lacak
olan papirüsün sol sayfa kenar›, kendinden önceki papirüsün üzerine
yaklaﬂ›k 2 cm. gelecek ﬂekilde konularak, onun sa¤ sayfa kenar›na hafifçe
yap›ﬂt›r›l›yordu. Eklem yerindeki kabar›kl›k yaz› yazmay› engellemeyecek ve
kalemin rahat yazabilece¤i ﬂekle getirilmek için iyice düzeltilirdi.
Eski M›s›r’da papirüsün üzeri çeﬂitli renkteki mürekkepler ve kam›ﬂ
kalemlerle (calamus) yaz›l›yordu. Papirüsün üzerine kam›ﬂ kalemlerle daha
rahat yazmak için kâ¤›d›n üzerindeki pürüzler, fildiﬂi, deniz kabu¤u, sünger
taﬂ› veya abanoz a¤ac›ndan yap›lm›ﬂ bir aletle giderilerek hem parlat›l›yor
hem de renklendiriliyordu, di¤er bir deyiﬂle cilalan›yordu. Bu iﬂlemlerin
papirüsün üzerine yaz› yaz›lmadan önce tamamlanmas› gerekiyordu. Aksi
halde cilalama s›ras›nda yaz› zarar görebilirdi. Yap›ﬂt›rmadan sonra,
yapra¤›n ﬂeritleri aras›nda küf lekeleri görülürse ve kâ¤›t mürekkebi içiyorsa;
yap›lan iﬂlemlerde bir hata oldu¤u düﬂünülürdü. Bunu engellemek için birkaç
damla sirke eklenmiﬂ un zamk›, marangoz tutkal› ve kâ¤›d› k›r›lgan hale
getiren zamk kullan›l›rd› (Y›ld›z, 2003, s. 22).
Pek çok iﬂlemden geçen papirüs kâ¤›tlar› beyazl›¤›na, inceli¤ine, boyutlar›na ve cilas›na göre farkl› renkte, farkl› cinste ve farkl› kalitede oluyordu. ‹yi
kalitede papirüs yapraklar› beyaz renkte olanlard›.
Papirüsün üzerine yaz› yaz›ld›ktan sonra iki ﬂekilde muhafaza ediliyordu.
Bunlardan birincisi üst üste konulan papirüs yapraklar› kitap ﬂeklinde saklan›yordu. ‹kincisi ise bir ruloya sar›lan papirüs daha sonra deri k›l›fa sar›larak
muhafaza ediliyordu (Bkz. Resim 10). Ayr›ca papirüsten yap›lan kâ¤›tlar,
zararl› haﬂaratlardan ve nemden korunabilmeleri için sedir ya¤›na bat›r›l›rd›.
Bu iﬂlem papirüsün aç›k sar› bir renk almas›na neden olurdu. Papirüs kullan›lmaktan dolay› eskimesi durumunda, çok dokunulan yerlerinden
k›r›labilirdi.
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R es im 1 0: P apir üs ün Ra flar dak i Dur um u

(Kaynak: Thompson, 2006)

P apir üs K â¤›t T ür le ri
Papirüs kâ¤›d› kalite, uzunluk ve benzeri özelliklerine göre de¤iﬂik alanlarda
kullan›l›r ve farkl› fiyatlarla sat›l›rd›. Papirüs kal›nl›¤›na, geniﬂli¤ine, uzunlu¤una, rengine ve kullan›m alanlar›na göre farkl› isimler al›yordu. Bu isimler
hem papirüsün kalitesini yans›t›yor, hem kullan›m alanlar›n› belirtiyor, hem de
fiyatlar›n› yans›t›yordu. Papirüs kâ¤›t türlerini ﬂöyle s›ralayabiliriz:
„ Hie ra tica Ka¤ ›d› (Charta Hieratica): Papirüs bitkisinin merkezinden
elde edilen en geniﬂ ve en iyi kalitede olan bu ka¤›t 13 parmak (24,3
cm.) geniﬂli¤indedir. ‹nce kaliteli ve geniﬂ yüzeyli oldu¤u için daha
çok, kutsal kitaplar› yazmak amac›yla rahipler kullan›l›rd›. Daha
sonra ise mektup yazmak için de kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. M›s›r’›n,
Romal›lar taraf›ndan zapt edilmesi ve bir Roma eyaleti olmas› sonucu ‹mparator Augustus’un onuruna bu kâ¤›da A u g u st a ka ¤ › d ›
(Charta Augusta) ismi verildi, ancak C h a r t a E p i st u l a r is de denirdi
(Y›ld›z, 2000, s.153; Thayer, 2006).
„ L i via Ka ¤ › d› (Charta Livia):: ‹mparator Augustus’un kar›s› Livia’n›n
onuruna bu ad› alm›ﬂt›r. Hieratica ka¤›d› gibi 13 parmak (24,3 cm.)
geniﬂli¤inde ince, kaliteli ve geniﬂ yüzeyi olan bu kâ¤›t, Hieratica
kâ¤›d›na göre ikinci kalitededir (Thayer, 2006).
„ C la u d iu s Kâ ¤ ›d › (Charta Claudia): Hieratica ve Livia kâ¤›tlar›n›n
ortas›nda yapraklar› 16 parmak (30 cm.) geniﬂli¤inde, ikinci derecede bir kâ¤›tt›r (Y›ld›z, 2000, s. 155; Papyrus, 1957, s. 246; Thayer,
2006).
„ A m p h it h e a t r ic a Kâ ¤ › d › (Charta Amphitheatrica): ‹skenderiye’deki
Amphitheatre yak›n›nda üretildi¤i için bu isim verilmiﬂtir. Dördüncü
kalitedeki bu kâ¤›d›n geniﬂli¤i 9 parmak (16,6 cm.) idi ve zaman›nda
yayg›n biçimde kullan›l›yordu (Y›ld›z, 2000, s. 154; Thayer, 2006).
„ F a n n i u s K a ¤ › d › (Charta Fanniana): Romal› ka¤›tç› Fannius
‹skenderiye’den getirtti¤i Amphitheatrica ka¤›d›n› iﬂleyerek inceltmiﬂ
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ve birinci s›n›f ka¤›t haline getirerek kendi ad›n› vermiﬂtir. Fannius
ka¤›d› 10 parmak (18.5 cm.) geniﬂli¤inde üretilirdi ve kaliteli idi
(Y›ld›z, 2000, s. 154; Papyrus, 1957, s. 247; Thayer, 2006).
„ Saiti ca Ka ¤› d› (Charta Saitica): M›s›r’›n Sais kentinde üretildi¤i için
bu ad› alm›ﬂt›r. Düﬂük kalitedeki kâ¤›t art›klar›ndan 7-8 parmak
(12,95 – 14,80 cm.) geniﬂli¤inde yap›lan de¤ersiz ve ucuz bir kâ¤›t
çeﬂididir (Y›ld›z, 2000, s. 154; Papyrus, 1957, s. 247; Thayer, 2006).
„ Ta en i o tica Ka ¤ ›d › (Charta Taeniotica): Üretim yeri Taeneotica kentidir. Kabu¤a en yak›n yapraklardan yap›ld›¤› için kal›n liflidir. Alt› parmak (11,10 cm.) geniﬂli¤indedir ve yapraklar›n›n a¤›rl›¤›na göre
sat›l›rd› (Y›ld›z, 2000, s. 154; Papyrus, 1957, s. 247; Thayer, 2006).
„ C orn eli a na Kâ ¤ ›d › (Charta Corneliana): Amphitheatrica kâ¤›d› ile
ayn› veya benzeri bir kâ¤›t türü idi. ‹mparator Augustus zaman›nda
M›s›r valisi olan Cornelius Gallus’u onurland›rmak için ka¤›da bu isim
verilmiﬂti (Y›ld›z, 2000, s. 154; Papyrus, 1957, s. 247; Thayer, 2006).
„ Em p o re t ica Kâ ¤ › d › (Charta Emporetica): Bu ka¤›t yaz› yazmaya
elveriﬂli olmad›¤› için di¤er ka¤›tlar› ambalajlamada kullan›l›rd›. Alt›
parmak (11,10 cm.) geniﬂli¤inde olup Katlanm›ﬂ Kâ¤›t, Eﬂyalar›n
Kâ¤›d› ve Pazar Kâ¤›d› olarak da adland›r›l›rd› (Y›ld›z, 2000, s. 154;
Papyrus, 1957, s. 247; Thayer, 2006).
„ De le ticia e Kâ¤ ›d› (Charta Deleticiae): Bu kâ¤›t türü de Emporetica
Ka¤›d› gibi ambalaj ka¤›d› olarak kullan›l›yordu (Y›ld›z, 2000, s. 155;
Papyrus, 1957, s. 248).
Pa pi rüs Ki ta p

Rulo Kitap
Papirüs kitab›n ilk örnekleri rulo ﬂeklinde olanlard›r. M›s›rl›larda oldu¤u gibi
Yunanl›larda da edebi metinler ço¤u zaman papirüs tomar›n›n üzerine,
tomar›n boyuna dikey sütunlar halinde yaz›l›rd›. Edebi metinlerin tersine belgeler normalde r o t u l u s ya da r u l o diye bilinen, tümüyle farkl› bir formatta
yaz›l›rd›. Rotulusta rulonun boyuna paralel tek bir uzun metin sütunu olurdu;
rulo aç›l›r ve dikey okunurdu (Bloom, 2003, s. 41). Üzeri yaz›larla doldurulan
papirüs silindir ﬂeklinde sar›larak rulo haline getirilirdi. Bir kitap rulosu genellikle 6–7 m. uzunlu¤unda ve 5–6 cm. çap›nda idi (Bkz. Resim 11). Yaz›lar
rulonun ön yüzüne yaz›l›rd› ve sütunun üst veya alt marj›n içine de sütun
numaras› verilirdi. Toplam sütun say›s› ise ilk ya da sonuncu yapra¤›n üzerine olurdu. Böylece toplam sütun say›s› ile yaprak say›lar›n›n tümü
anlaﬂ›l›yordu (Y›ld›z, 2003, ss. 27–28)
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Res im 11 : P a p i r ü s R u l o s u n u n K o r u n d u ¤ u K a p

(Kaynak: Museo Didattico del Libro Antico).

Papirüs rulolar›n›n daha iyi korunmas› için, papirus yapra¤› bir ucundan
tahta veya kemikten yap›lan ve umbilicus veya ampholos denilen silindir
ﬂeklinde bir sopaya yap›ﬂt›r›ld›ktan sonra rulolar buna sar›l›yordu (Bkz.
Resim 12). Umbilicusun uçlar›nda, cildin yapraklar›n›n korunmas› için boynuz
veya dü¤me ﬂeklinde olan, boynuz ve dü¤me adlar› verilen küçük elma
ﬂeklinde ç›k›nt›l› süsler vard›. Bunlar kitab›n gerek okunurken gerekse okunduktan sonra rulonun sar›lmas›na yar›yordu (Y›ld›z, 2003, s. 29).

R e s i m 1 2 : U m b i l i c u s v e y a A mp h o l o s Üz e r i n e R u l o H a l i n d e S a r › l m › ﬂ Pa p i r ü s

(Kaynak: Museo Didattico del Libro Antico).

Uzun metinlerin ayn› ruloya yaz›lmas› her yönden zorluk ç›kar›yordu.
Bunu önlemek için büyük boyutlu eserleri küçük parçalara bölünerek yazma
ve okuma kolayl›k sa¤l›yordu. Bu iﬂleme eski Yunancada tomai, Latince
tomus denirdi. Bir ruloya s›¤mayan büyük bir eseri oluﬂturan rulolar ise
demetler halinde bir araya ba¤lan›yordu. Meydana gelen bu demete Eski
Yunancada syntaksis, syntagma, somai, somatian ve Latince carpus, carpusculum gibi adlar verilir, bunlar kütüphanenin içinde ve özellikle copsa
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denilen kutularda, bölünmeden bir arada tutulurdu. Örne¤in Homeros’un
eserleri 48 ruloda toplanm›ﬂ ve bir demet oluﬂturmuﬂtu (Y›ld›z, 2003, ss.
29–30).
Ancak rulolar›n baz› dezavantajlar› vard›. Yüzeyin yaln›zca bir yüzü yaz›
yazmak için kullan›l›yor, tek bir ruloya okunabilir biçimde ancak belirli uzunlukta bir metin s›k›ﬂt›r›labildi¤inden, uzun metinler birkaç ayr› ruloya
yaz›l›yordu ki, rulolar›n birisi kolayca kaybolabiliyordu. Bir ruloyu baﬂtan sona
okumak kolayd›, ama belirli bir bölümün bulunmas› için bütün rulonun taranmas› ve sar›lmas› gerekiyordu (Bloom, 2003, s. 41).

R e s i m 1 3 a v e 13 b : P a p ir ü s R ul o la r › n› n A ç › k ta v e S a k l a m a K ut u la r › n da R a f a
Di zi m i (Kaynak: Museo Didattico del Libro Antico).

Rulolar ya tek olarak ya da toplu halde ve kapal› (sar›lm›ﬂ) olarak raflarda dururken, her birini ay›rt etmek için üst kenarlar›na, Eski Yunanl›larda
sillybas, Romal›larda ise titulus veya index denilen bir çeﬂit etiket konuyordu.
Etiketler parﬂömenden yap›l›yor ve genellikle rulonun d›ﬂ›na as›l›yordu.
Etiketin üzerinde isim, yaprak, sütun ve sat›rlar›n say›s› ile kitap say›s› yer
al›rd› (Y›ld›z, 2003, s.31).
Sar›lm›ﬂ papirüs rulolar›n› korumak için deriden yap›lan diptherai ve
sittybai denilen k›l›flar kullan›l›rd›. Bazen de sadece bir papirüs yapra¤›na
sar›l›rd›. Rulolar›n genel olarak sakland›klar› yerler, Eski Yunancada khartophylaka veya bibliotheke, Latince capsa veya scrinium olarak ad› verilen
kutulard›. Kutular›n üzerlerine eserin ad› yaz›l›rd›. Kutunun kapa¤› kalk›nca
cildin üzerinde isim görülebilirdi. ‹simlerin yaz›ld›¤› parﬂömenden etikete ise
pittacia deniyordu (Y›ld›z, 2003, s.31).
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R e si m 1 4 a v e 1 4 b : R u l o Ha l i n d e k i Pa p i rü s ü Ko r u ma k ‹ç i n D i p t h e r a i Ve S i t t y b a i
D en i l en De ri K›l ›fla r (Kaynak: Museo Didattico del Libro Antico).

Kodeks k itap
Kodeks ﬂeklindeki papirüs kitaplar M.S. 2. yüzy›ldan sonra kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. 2. ve 3. yüzy›llarda baz› özel kullan›mlar için çeﬂitli eserler
kodeks ﬂeklinde kitap haline getirilmiﬂtir (Y›ld›z, 2003, ss. 26–27).
Kodeks biçimindeki papirüs kitaplar, daha iyi korunabilmek amac› ile
ciltleniyordu. Alt ve üst kenarlar› parﬂömen ﬂeritler yap›ﬂt›r›l›p üst üste
konarak, hepsi birlikte deliniyor ve bu delikten ip geçiriliyordu. Bu ipler
parﬂömen bandlar ﬂeklinde olabiliyordu. ‹plere tutturulan kitap deriden bir
kutuya konularak bunun üzerinde tahta bir levha yerleﬂtiriliyordu. Cilt
aç›lmas›n diye telamones ton biblidon veya lora denilen kay›ﬂlar ile
ba¤lan›yordu (Y›ld›z, 2003, ss. 31–33). (Bkz. Resim 15).

R esim 15: Kod eks ﬁ eklin deki Papi rüs

(Kaynak: Museo Didattico del Libro Antico).

Rulo ve kodeks ﬂeklindeki papirüsün hem içleri hem de ciltleri süslenirdi.
Yaz› ve tezhip sanat›na scriber, illuminae denirdi. Kitaplar›n içlerinde hem
konusu geçen nesnelerin resimleri hem de yazarlar›n›n resimleri bulunurdu
(Y›ld›z, 2003, s. 33).
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Kodeks ﬂeklindeki papirüs kitab›n iki dezavantaj› vard›. Bunlar, kitab›n
içindeki yaz›lar silinince sayfan›n hasar görmesi ve korunmam›ﬂ sayfa
kenarlar›n kolayca y›pranmas›yd›. M›s›rl›lar kodekslerini ço¤unlukla
papirüsten yapar, daha sonra ise arka yüzlerini boﬂ defter olarak kullan›rlard›
(Bloom, 2003, s. 49).
Pa p i rü s ‹ çi n Ya z› Ma lzem eleri: Kale ml er
Kam›ﬂ Kalem (Calamus)
Papirüs üzerine yaz› yazmak için kam›ﬂtan yap›lan ve calamus veya canna
denilen kalemler kullan›l›rd›. Eski Yunanl›lar bu kam›ﬂ kaleme kalamos,
Latinler ise calamus diyorlard›. Bu kalemin yap›ld›¤› kam›ﬂ, has›r otu olarak
bilinmektedir ve “sulak yerde yetiﬂen kam›ﬂ” anlam›na gelmektedir. M›s›r’da
Nil Nehri k›y›s›nda Memphis’de bol bol yetiﬂen bu kam›ﬂ›n en iyi türleri ise,
günümüzde Datça yar›madas›n›n ucunda, Anadolu’nun en bat›s›nda yerleﬂik
ant›k Knidos Kenti (Latince Cnidus) ile Asya’da Anaetic gölü çevresinde
yetiﬂmektedir.
Kalemlerin yap›m›nda kullan›lan kam›ﬂ, mürekkebi iyi emen süngerimsi
bir yap›ya sahiptir. Ucu sivriltilerek kalem haline getirilen kam›ﬂlar›n ucuna
çentik aç›larak yaz› kalemi yap›lm›ﬂ ve sünger taﬂ› ile düzleﬂtirilerek biçimlendirilmiﬂti. Kalemin ucu düzleﬂtirilmezse papirüsün üzerine yaz› yazarken
uç k›sm› körleﬂirdi. Kalemin ucu çok iyi bir ﬂekilde düzleﬂtirilse bile zamanla
çok yaz›lan kam›ﬂ kalemin ucu körleﬂirdi ve bu uçlar çak› veya sünger taﬂ› ile
tekrar aç›l›rd› (Bkz. Resim 16).
Kam›ﬂ kalemin yap›lmas›nda kullan›lan b›ça¤a glyphein, kalamon ve
temperare calamun deniliyordu. B›çakla iﬂlenmiﬂ, yontulmuﬂ bu kalemler, bir
k›l›f veya kutuya konuyordu. Bunlara theca calamaria, graphiaria ve sonralar›
theca cannarum adlar› verilmiﬂti (Y›ld›z, 2000, ss. 186-188). (Bkz. Resim 16a
ve Resim 16b).

(Kaynak: Martinson, 2006).

(Kaynak: Development of Egyptian Writing, 2006).

Re si m 16 a ve 16 b: Antik M›s›r ’da Yaz›c› ve Yaz› Tak ›ml ar›
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Stylus
Kam›ﬂtan yap›lm›ﬂ kalemlerin yan› s›ra Roma devrinde çeﬂitli metallerden
yap›lm›ﬂ kalemler de vard›. Metal kalem yapmak için, metalin yapra¤› rulo
haline sar›l›r sonra metal demir bir levha üzerinde dövülerek kalem haline
getirilirdi. Bu kalemin üst k›sm› düz veya dirsekli yap›l›r, alt k›sm› ise inceltilirdi. Sivri olan k›sm› ile yaz› yazmak, düz taraf› ise yanl›ﬂ yaz›lan yaz›lar›
silmek için kullan›l›rd›.
Styluslar kemik, fil diﬂi ve metal (demir, bronz, bak›r, gümüﬂ ve alt›n) üzerine yazmak için 13. ve 14 yüzy›llara kadar kullan›lm›ﬂlard›r. Styluslar
papirüsün yan› s›ra özellikle balmumu de yaz› yaz›l›rd›. (Y›ld›z, 2000, ss.
189-192). Stylus ﬂeklindeki kalemler Eski ça¤da M›s›r, Mezopotamya, Ön
Asya ülkeleri ve Hitit’lerde bulunurdu. Stylus kelimesi Eski Yunan’daki stylos,
Latinlerde stilus veya stylus olarak benimsenmiﬂtir.

Kuﬂ Tüyü Kalem (Penna)
Kuﬂ tüyünden yap›lan kalem (penna), Roma devrinde papirüslerin yan› s›ra
özellikle parﬂömen üzerine yaz› yazmak için kullan›lm›ﬂt›r. Bu kalemin yap›m›
için kartal, karga, ku¤u ve özellikle kaz tüyü tercih edilirdi (Y›ld›z, 2003, s. 193).

F›rça
Alt›n ve gümüﬂ yald›zlar› çizmek ve de¤iﬂik karakterlerde yaz› yazmak için
f›rçalar vard›. F›rça ve kalemin kullan›lmas› e¤ri ﬂekiller için uygun olmuﬂ ve
bunlar geliﬂtirilerek de¤iﬂik karakterde yaz› çeﬂitleri elde edilmiﬂtir. Bu yaz›lar
için M.S. 5-6. yüzy›llarda geliﬂtirilen capitalis rustica, unical ve yar› unical yaz›
çeﬂitleri günümüzde de kullan›lmaktad›r (Y›ld›z, 2003, s. 193).
Pa p i rü s ‹ çi n Ya z› Ma lze m eleri : M üre kkep H okka s› ve Mü rekke pl er

Mürekkep Hokkas›
Papirüsün üzerine yaz› yazmakta kullan›lan mürekkepler, de¤iﬂik ﬂekillerde
mürekkep hokkalar›nda taﬂ›n›rd›. Bunlar silindir, kare, dikdörtgen vb. biçimde,
piﬂmiﬂ toprak, kumtaﬂ›, cam, bronz veya di¤er metallerden ya da boynuzdan
tek veya birbirine ba¤lanan çift hokkalard›. Çift olanlar›n her bir gözüne farkl›
renkte mürekkep konurdu. Madeni hokkalara menteﬂeli kapaklar tak›l›rd›
(Y›ld›z, 2000, ss. 205-206). (Bkz. Resim 17a ve Resim 17b).
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R e s im 17 a - 1 7 b : C a m v e K u m t a ﬂ › M ü r e k k e p H o k k a l a r ›

(Kaynak: Corban College, 2006).

Mürekkepler
Belgelerin üzerine yaz› yazmak için, çeﬂitli yollardan ele edilen siyah
mürekkep, Çin mürekkebi, pupura mürekkebi ile alt›n ve gümüﬂ yald›z vard›.
Renkli mürekkep yapmak için çeﬂitli renkteki taﬂlar önce ufak ufak k›r›l›r ve
çeﬂitli metallerden yap›lan aletler içinde ezilirdi. Daha sonra su ve de¤iﬂik
s›v›larla kar›ﬂt›r›larak renkli mürekkep elde edilirdi. (Bkz. Resim 18).
Eski Yunanl›lar mürekkebe melan, graphikon melan, melanion ve
enkauston derken Latinler ise, atramentum, atramentum librarium, atramentum
scriptorium derdi (Y›ld›z, 2000, s. 194).

Res im 18 : Kam›ﬂ Ka lem , Ta h ta Ka l e m Ku tu su , Si y a h ve K›r m›z › M ü re kk e p

(Kaynak: Ancient Egyptian Writing Kit, 2006).

Siyah Mürekkep
Papirüs üzerine yaz› yazmak için kullan›lan siyah mürekkep, Eskiça¤ boyunca bileﬂim ve renk tonu olarak farkl› nitelikleri ile çeﬂitli yerlerde yap›lm›ﬂt›r.
Siyah mürekkebin en yayg›n ﬂekli; su ile kar›ﬂt›r›lan hayvansal zamk ile
lamba isindendi. Bu ﬂekilde haz›rlanan siyah mürekkeple yaz›lm›ﬂ metinlerden baz›lar›, ›slak ve kötü koﬂullara ra¤men bozulmadan günümüze kadar
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gelebilmiﬂtir. Zamkl› çözeltide eriyen siyah pigment yani is, mürekkebin özü
olup, siyah ve nettir. Antik yazarlar›n baz›lar›na göre, bu mürekkebin
bileﬂiminde % 25 zamk ve % 75 is vard› (Y›ld›z, 2000, s.194).

Çin Mürekkebi
Çin mürekkebi, reçinelerin yak›lmas› ve buna zamk kar›ﬂt›r›lmas› ile elde
edilirdi. Bu mürekkepte iki k›s›m is (pigment), on iki k›s›m zamk ve bir k›s›m
bak›r çiçe¤i (kalkanthos) oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu mürekkebi yapmak için
bak›r ve demir bileﬂenleri de kullan›l›rd›. Çin mürekkebi yap›m›nda kullan›lan
bak›r çiçe¤i ve ayakkab›c› siyah› (atramentumun) Eski M›s›rl›lardan itibaren
siyah mürekkep yap›m›nda kullan›lm›ﬂt›r. Bu mürekkep M.Ö. 2500 y›llar›ndan
itibaren Çin’de kullan›ld›¤› için bu ad› alm›ﬂt›r (Y›ld›z, 2000, s.195).
Maz› Mürekkebi
Maz› mürekkebi, Eski M›s›r’da 7 ve 12. yüzy›llarda, gizli mesajlar› ve bilgileri
yazmak için kullan›l›rd›. Maz› mürekkebi, mavimt›rak siyah renkli idi. Sulu,
güneﬂte solmayan, aksine rengi koyulaﬂan bu mürekkep, maz› bitkisinin
üzerindeki ç›k›nt›l› yumrudan/urdan yap›l›yordu. Maz› mürekkebi baz› reaksiyonlar ile gizli mesajlar› görünür hale getirmek için kullan›l›yordu. Ufalanm›ﬂ
maz› infüzyonu ile fötr üzerine yaz›l›yordu. Harfler kuruyunca görünmez hale
geliyordu. Ancak bu bak›r çiçe¤i suyunda, mürekkebin suland›r›ld›¤› ﬂekilde,
eritildikten ve eriyi¤e süngeri bat›rd›ktan sonra harfleri görünebilmesi için
sadece süngeri harfler üzerine sürmek yeterli idi (Y›ld›z, 2000, s.198).
K›rm›z› Mürekkep
Eskiça¤ süresince katip ve müstensihler de¤iﬂik maddelerden yap›lan k›rm›z›
mürekkebi, metinlerin çeﬂitli yerlerinde, daha çok dikkat çekmek amac›yla
kullanm›ﬂlard›r. Bu mürekkeb, zincifre (ateﬂ k›rm›z›s›), süle¤en, cinnabaris,
coccus ve baz› toprak çeﬂitlerinden yararlan›larak elde edilmiﬂtir. K›rm›z›
mürekkeb yapmak için zincifre, kumlar aras›nda k›rm›z›, parlak renkli tanelerden elde ediliyordu. Zincifre bulundu¤u çeﬂitli eyaletlerden Roma’ya haraç
olarak verilirdi. Mürekkep yap›m› d›ﬂ›ndaki baz› iﬂlerde de kullan›lan zincifre
sat›ﬂ›, devlet tekelinde idi. Eski Yunanl›lar’›n k›rm›z› mürekkebi, M›s›r’dan
ald›klar› ve t›pk› papirüs gibi, onun da anavatan›n›n M›s›r oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
K›rm›z› mürekkep, genellikle kitab›n ad›n› ve kitab›n ilk sat›rlar›n› yazmak
için kullan›lm›ﬂt›. Ayr›ca, pek az da olsa baz› kitaplar›n metinlerinin tümü veya
notlar› k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›ﬂt›. Böylece dikkat çekilmek istenen farkl›
k›s›mlar belirtilmiﬂ olurdu (Y›ld›z, 2000, ss. 201-204).
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Purpura Mürekkebi
Bu mürekkep, ateﬂte piﬂmiﬂ purpura ve toz haline getirilmiﬂ deniz kabuklar›ndan yap›l›yordu. Buna Kutsal Mürekkep ve ‹mparatorluk Mürekkebi de
denirdi ve sadece imparatorlar taraf›ndan kullan›yordu. Roma ‹mparatorlu¤undaki imparator adlar›n›n yaz›lmas›, sözleﬂmeler ve imparator izni ile ç›kan
diplomalar, bu mürekkeple yaz›l›p imzalan›yordu. Bu mürekkebi elde etmek
ve sat›n almak için büyük talep olmas›na ra¤men, sa¤lamak zor oluyordu.
Ç›kar›lan bir kanun ile bu mürekkebi almak ve korumakla görevli kiﬂiye,
rüﬂvet vermek veya herhangi bir yolla görevini kötüye kullanmas›n› istemek
yasaklanm›ﬂt›. Bu mürekkebi alanlar›n mallar› müsadere edilecek, gerekiyorsa ölüm cezas›na çarpt›r›lacakt›. Mürekkebi koruyan görevliye “K›rm›z›
mürekkep muhaf›z›” deniyordu (Y›ld›z, 2000, s. 205).
Alt›n ve Gümüﬂ Yald›z
Alt›n yald›zla yaz›lan yaz›lara chrysographia deniyordu. Özellikle dini ve
de¤erli kitaplar alt›n ve gümüﬂ yald›zla yaz›l›yordu (Y›ld›z, 2000, s. 205).
Pa p i rü s ‹ çi n Yaz› Malzemeleri: Yaz› Tak› m la r›
Eskiça¤da yaz› yazmak üzere kullan›lan ka¤›t ve kalemler d›ﬂ›nda, baﬂka
baz› yaz› araç ve gereçleri de vard›. Bunlar mürekkep hokkas›, silmek için
sünger veya kaz›y›c› b›çaklar, çizmek için kurﬂun disk, kompas, cetveller,
ka¤›t a¤›rl›klar›, kalemleri biçimlendiren b›çaklar ve bütün bu araç ve gerecin
içine kondu¤u kutulard› ve hepsi birlikte scripturale, scriptionale denilen yaz›
tak›m›n› oluﬂturuyordu (Y›ld›z, 2000, s. 205). (Bkz. Resim 19).
Resim 19: Yaz› Ta k›ml ar›
1. Tahta kalem kutusu
2. Kam›ﬂ kalem
3. Mürekkep hokkas›
4. Siyah bazalt palet

(Kaynak: The Golden Age Project, 2006).

Kaz›y›c›lar, B›çaklar ve Süngerler
Ka¤›t üzerine yaz›lan metin, çeﬂitli nedenlerle hatal› olabiliyordu. Bu hatal›
k›sm›n silinerek düzeltilmesi için, erken tarihlerden itibaren, yaz›y› silen yöntemlere ve/veya malzemelere baﬂvurulmuﬂtur. Bunlardan biri kaz›ma yöntemidir ve bu amaçla kaz›y›c›lar ve b›çaklar (rasorium veya rasoria, novacula
ve scalpra) kullan›l›rd›. Antik Ça¤ ve sonras›nda, metalden bir sap veya yiv
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içerisine yerleﬂtirilen bir lam ille kaz›y›c›lar ve b›çaklar yap›l›yordu.
Kaz›y›c›lar›n ve b›çaklar›n iki taraf› da keskin olabiliyordu ve özellikle
parﬂömen üzerindeki yaz›lar kaz›n›rd›.
Ayr›ca yaz›lar› silmek için kullan›lan bir di¤er yol, süngerlerle silmekti ve
özellikle Pön süngeri tercih edilirdi. Papirüs ka¤›d›n›n üzerindeki yaz› hatalar›, süngerle silinerek veya nadiren b›çakla kaz›narak hatalar› düzeltiliyordu.
Süngerle silme veya b›çakla kaz›ma iﬂlemi, ekonomik nedenle, ka¤›d›n
yeniden kullan›lmas› amac›yla yap›l›rd› ve bu iﬂleme palimpsest denirdi
(Y›ld›z, 2000, ss. 207-208).

Kurﬂun Disk
Ka¤›d›n kenar marjlar›n› ve levhalar› çizmek için kurﬂun disk (molibdos,
plumbus) kullan›l›rd›. Bu marjlar› çizen cetvel sayesinde sat›rlar ve sütunlar›n
çevresi de düzgün olarak çizilebiliyordu. Bu çizim bir levha üzerine ka¤›d›
serdikten sonra yap›l›yordu. Cetvele ise kanon, regula, linearium denirdi
(Y›ld›z, 2000, ss. 208-209).
Ka¤›t A¤›rl›klar›
Ka¤›t a¤›rl›klar di¤er yaz› malzemeleri ile birlikte bulunurdu.
Kalem B›ça¤›
Yaz› yazmakta kullan›lan kalemlerin ve özellikle calamuslar›n biçimlendirilmesi ve köreldi¤i zaman sivriltilmesi için bileyici veya kalem b›ça¤›
(smila, scalprum librarium) denilen aletler kullan›l›rd›. Kalemler bilendikçe
küçülüyordu (Y›ld›z, 2000, s. 209).
Sonuç
Antik Ça¤ M›s›r uygarl›¤›nda icat edilen papirüs ka¤›d›, M.S. 11. yüzy›la
kadar en önemli ve en kullan›ﬂl› yaz› malzemesi olma özellli¤ini korumuﬂtur.
Papirüslerin Antik Ça¤da okullarda, saraylarda ve dini kurumlarda
kullan›lmas› hem e¤itimin geliﬂmesine, hem de bu dönemin siyasi, ekonomik
ve kültürel geliﬂmelerinin günümüze kadar gelmesine neden olmuﬂtrur.
Papirüsler Antik Ça¤dan 11. yüzy›la kadar süregelen uygarl›klar hakk›nda her
türlü bilgiye ulaﬂmam›za imkân sa¤layan belgelerdir.
Kaynak ça
Ancient Egyptian Writing Kit. (2006). 23 ﬁubat 2006 tarihinde
http://www.kingtutshop.com/WritingKit/writingkit.htm adresinden eriﬂildi.
311

B i l g i D ü n y a s › 2006, 7(2): 293-312

Mehmet At›lgan

Blanck, H. (2000). Antilça¤da kitap. Dost Kitabevi Yay›nlar›. Ankara.
Bloom, J. M. (2003). Ka¤›da iﬂlenen uygarl›k ka¤›d›n tarihi ve ‹slam
dünyas›na etkisi. Kitap Yay›nevi. ‹stanbul.
Corban College. (2006). Egypt. 11 Nisan 2006 tarihinde http://www.corban.
edu/museum/egypt2.html adresinden eriﬂildi.
The Golden Age Project. (2006). 18 Ocak 2006 tarihinde
http://www.goldenageproject.org.uk/ 25writing.html adresinden eriﬂildi.
Khalil, D. (2006). Tricks of the trade purchasing fine papyrus artwork. 28
ﬁubat 2006 tarihinde http://touregypt.net/featurestories/ppapyrus.htm
adresinden eriﬂildi.
La lavorazione della carta. (2006). 23 ﬁubat 2006 tarihinde
http://www.papiro.it/it/lavorazione.htm adresinden eriﬂildi.
Majno, G. (1975). The Healing Hand. Massachusetts: Harvard University
Press. Page 85, Figure 3.11. 24 ﬁubat 2006 tarihinde
http://puffin.creighton.edu/museums/greiner/papyrus.htm adresinden
eriﬂildi.
Martinson, K. (2006). Art 43: The history of book. 18 Ocak 2006 tarihinde
http://faculty.luther.edu/~martinka/art43/bhindex.html adresinden eriﬂildi.
Museo Didattico del Libro Antico. (2006). La collezione del museo. 23 ﬁubat
2006 tarihinde http://www.museolibroantico.com/galleria_frame.html
adresinden eriﬂildi.
Papirüs. (1992). Ana Britannica: Genel Kültür Ansiklopedisi içinde (c. 25, ss.
60-61). ‹stanbul: Ana Yay›nc›l›k.
Papyrus. (1957). Encyclopedia Britannica: A new survey of universal
knowledge içinde (c. 17, ss. 246-248). Chicago: Encyclopedia Britannica.
Thayer, B. (2006). Papyrus. 24 ﬁubat 2006 tarihinde http://penelope.
uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/Topics/Daily_Life/
writing/papyrus/Britannica_1911*.html adresinden eriﬂildi
Thompson, J. W. (2006). Writing, books, and libraries: A historical account
23
ﬁubat
2006
tarihinde
technical
matters.
http://www.nathanielturner.com/writinghistory.htm adresinden eriﬂildi.
Y›ld›z, N. (1985). Eskiça¤ kütüphaneleri. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Yay›nlar›, ‹stanbul.
Y›ld›z, N. (2000). Eskiça¤da yaz› malzemeleri ve kitab›n oluﬂumu. Türk Tarih
Kurumu Yay›nlar›, Ankara.
Y›ld›z, N. (2003). Kal›nt›lar ve edebi kaynaklar ›ﬂ›¤›nda antik ça¤
kütüphaneleri mimariler, iç düzenleri, çal›ﬂma sistemleri, kitaplar›n yaz›m›
ve ço¤alt›lmas›. Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul.
312

