6. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
6. INTERNATIONAL TECHINOLOGIE SYMPOSIUM FÜR DRUCK

6th INTERNATIONAL PRINTING TECHOLOGIES SYMPOSIUM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA / 01-03 KASIM / NOVEMBER 2018

YAZININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE BU SÜREÇTE
YAZININ ÇEŞİTLİ YÜZEYLERE UYGULANABİLİRLİĞİ
HISTORICAL DEVELOPMENT OF WRITING ANDTHE
FEASIBILITY OF WRITING TO BE APPLIED ON DIFFRENT
MATERIALS
BOŞ SATIR

Hümeyra GÜMÜŞHAN1
BOŞ SATIR

ABSTRACT
The Invention of writing is historically the most important event in the development of civilization , science , art and humanity. The greatest invention of mankind ”writing” became
what it is today after a 6000 years of devolopment. The invention of writing is considered as
the starting point of history by historians.
Writing is a way of communication and expression for our thougths and emotions by carving,writing or printing them on diffrent materials in diffrent shapes via markings, symbols, forms and letters. The Journey of writing started with cave pictures and continued with
Sumerian cuneiform , Egyptian hieroglyphics. Then it developed with Phoenician alphabet
and evolved into Hebrew , Arabic and Latin. While writings traveled between nations and
civilizations it also traveled from wet clay to papyrus , from papyrus to parchment , from
parchment to paper. In every travel , the shape and the implementation method for writing has
changed. With the computer age , paper and leather got recplaced by cellphones, computers
and tablets. This is why writing has became irreplacable since it is compatible in every shape
or form.
This article covers writing in three sections; Writing Era that started with Sumerians, Printing
of writing and lastly Computer Age. During these eras the development of writing and its
practice on diffrent materials are examined and will be represented in a poster.
Key word: Writing, Paper, Printing.
BOŞ SATIR

ÖZET
Uygarlığın, bilimin, sanatın ve insanlığın gelişiminde dünya tarihi için en önemli buluş yazıdır. İnsanlığın en büyük buluşu olan yazının bugünkü şeklini alması altı bin yıllık bir gelişmenin sonucudur. Yazının bulunuşu tarihçilere göre tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.
Yazı; duygu ve düşüncenin form, sembol, işaret ve harflerle ifade edilen, çeşitli materyallerle biçimlendirilerek farklı ortamlara kaydedilen, bir iletişim aracıdır. Mağara resimleri ile
başlayan yazının serüveni Sümerlerin çivi yazısı, Mısırlıların hiyeroglif yazısı, daha sonra
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Finikelilerin fonetik alfabe yazısı ile gittikçe gelişerek İbranice, Arapça ve Latinceye doğru
evrilmiştir. Böylelikle yazı bir uygarlıktan bir uygarlığa, bir ulustan bir ulusa geçiyorken
bir yandan da kil tabletlerden papirüse, papirüsten parşömene, parşömenden kâğıda geçerek
tarihsel serüvenine devam ediyordu. Bu süreçte her geçişte biçimleri ve uygulama yüzeyleri
değişiyordu. Bilişim çağıyla birlikte kâğıt, kumaş gibi unsurların yerini cep telefonu, tablet,
bilgisayar gibi unsurlar almıştır. Bu nedenle yazının her türlü yüzey üzerine uygulanabilir ve
okunabilir olması onu vazgeçilmez kılmıştır.
Bu çalışmada yazının tarihsel gelişimi; Sümerlerle başlayan yazı evresi, matbaa evresi, bilişim çağı başlığıyla üç evre halinde ele alınmıştır. Bu zaman zarfında farklı materyallere
yazılması veya kaydedilmesi süreci incelenmiş ve poster sunum olarak anlatılacaktır.
Anahtar Kelime: Yazı, Kağıt, Matbaa.

1. GİRİŞ

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik dil bilme yetisidir. Konuşma yeteneğine
sahip olan insan; sesten başka yöntemlerle de diğer insanlarla haberleşebilmekte, söylenen
sözleri bir şekilde kayda geçirmektedir. İnsanın duygu ve düşüncelerini ortaya koymada,
yaymada ve iletmede başvurduğu form, çizgi, sembol ve işaret sistemleri bütünü olarak adlandırdığımız yazı ise insanlar arasında en çok tercih edilen anlaşma yöntemidir. Bu nedenle
yazı insanlık tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
İcat edildiği günden beri yazı ile yazı malzemeleri karşılıklı etkileşim içinde olmuştur. Aktarılmak istenilen her çeşit bilgi, değişik yüzeyler üzerinde çeşitli materyallerle biçimlendirilerek farklı ortamlara kaydedilmiş böylece kuşaktan kuşağa iletilmiştir. Bu süreç; binlerce
yıllık gelişimiyle bugünkü şeklini almış olmakla birlikte, sürekli devinim içerisinde teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni ufuklara doğru ilerlemektedir.

2. YAZI YÜZEYLERİ
2.1. Anorganik Yazı Yüzey Malzemeleri
Taşlar:
Eskiçağda kullanılan yazı taşıyıcılarının en önemlilerinden biri olan taş, kalıcı bir yazı yüzey
olması ve bir hazırlık aşamasına gerek olmaması nedeniyle seçilen ilk malzeme, ilk yazı
yüzeyi olmuştur.
Yıldız(2000): İnsan; paleolitik devirle ortaya çıkışında, hem cinsleriyle iletişim kurabilmek
için önce bazı sesler çıkartmış, sonra da bazı işaretler ve semboller kullanarak, bunları bazı
nesneler üzerine yazmıştır. Doğal olarak, yazı ve yazı malzemelerinin gelişimi yavaş olmuştur. İnsanın çevre içerisinde gelişimi, artık basit ses ve işaretlerle yetinmeksizin, soyut
kavram ve düşüncelerin de ifade edilmesini gerektirmiş, bu durum yazı taşıyıcıları ile araç
ve gereçlerin varlık nedeni olmuştur… Düşüncenin şekle dönüşmesinde, özellikle kaya ve
mağara duvarları üzerine sileks ile çizilen kazı desenleri rol oynamaktadır.(s.1-2) Yazı, sanat
veya dini amaçlı yapılan bu resimler insan ve hayvan resimlerinden başka ritüel sahneleri de
anlatmaktaydı. Gerek mağarada duvar yüzeyine gerekse kayalar üzerine yapılan bu çizimler,
taş üzerine kazınan ilk anlatım amaçlı şekillerdir.(Resim-1)
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Resim-1: Mağara Resmi

Resim-2: Çakıl Taşları

Bu anıtsal taşların yanında küçük taşlar da kullanılmıştır. (Resim-2) Paleolitik çağda Kuzey
İspanya’da, İngiltere’de, Fransa’da ( Mas d’Azil Mağarası ) üzeri boyalı ve geometrik işaretler
olan çakıl taşları, üzerinde bir takım işaretler olan dolmenler bulunmuştur.(Alkım, 1981, s.4-5)
Prehistorik devirden eskiçağ sonlarına kadar yazı taştan yapılmış çeşitli eşyalar üzerine yazılmıştır. Yüzükler, mühürler, amuletler bunlardan birkaçıdır. Gene bu dönemde akik, yeşim,
oniks, kaya kristali gibi değerli-yarı değerli taşlar da yazı yazmak amacıyla kullanılmıştır.
Antik çağda, eski Yunan ve Roma döneminde yazı, taşlar üzerine yazılmaya devam etmiştir.
Bunlar; çeşitli belgelerin üzerilerine yazıldığı tapınak ve resmi binaların duvarları, dikilitaşlar, mezar taşları, mezar evlerin duvarları, yazıtlar, arşiv belgelerinin kopyaları, mektuplar
diğer çeşitli eserlerdir.(Yıldız, 2000, s.121-125)
Ostrakon:
Ostrakon; toprak veya seramikten, kırık/sağlam çanak çömlek parçaları her yerde bolca bulunabilen, basit, ucuz, yazı yazmaya özgü bir malzemedir.(Resim-3) Eskiçağ toplumlarında
kırılmış ve atılmış bu çanak çömlek parçaları kolayca bulunabiliyor, ikinci bir kullanım için
yıkanarak hazırlanıyordu. Özellikle Mısır’da çokça bulunan bu çömlek parçaları üzerleri kazınmış veya siyah mürekkeple yazılmıştır. Her yerde kısa notlar, uzun olmayan haberler,
kontratlar, makbuzlar, hesaplar, vergi faturaları, mektuplar, raporlar ve okul ödevleri için
kullanılmıştır.(Yıldız, 2000, s.117-120)

Resim-3: Ostrakon Örneği
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Madenler / Metaller:
Eski tarihlerden itibaren hemen her yerde kullanılan madenler; önceleri ilkel, daha sonra gelişmiş yazıların üzerlerine yazıldığı yüzeyler olmuşlardır. Yazıtlarda sert maden olan bronz bir
nevi kalemle kazınarak yazılmıştır.(Resim-4) El yazılarında daha yumuşak madenden özellikle
de kurşundan istifade edilmiştir. Kurşun; esnek yapısı, katlanabilmesi, rulo haline getirilebilmesi ve az yer kaplaması nedeniyle tercih edilmiştir. Gümüş, altın gibi değerli madenler ise
hükümdarlara, krallara ait belgelerin yazılmasında kullanılmıştır.(Blanck, 2010, s.50-52)
Kil Tablet:
Ahşap, fildişi, maden gibi sert malzemelerin yüzeyine şekillerin rahat çizilemeyişi, insanoğlunu farklı yazı yüzeyleri aramaya yöneltmiştir. M.Ö. 4000 yılından itibaren Mezopotamya’da kil tablet üzerine yazılmış olan piktografik yazı; zamanla çivi yazısına dönmüştür.
Sümerler tarafından bulunan bu çivi yazısı ile yazı icat edilmiş ve tarihçiler tarafından medeniyetin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Yazım işaretleri üçken uçlu stilus ile yumuşak
ve nemli kile hafifçe bastırılarak soldan sağa yazılmıştır. Kalemle çizilen kama şeklindeki bu
çizgiler nedeniyle yazı, çiviye benzetilmiş ve ona “çivi yazısı” denilmiştir. Islak kil ve kalem,
yazının karakterini değiştirmiş, semboller sadeleştirilmiş, kısa ve doğru çizgiler haline getirilerek çivi yazısına dönüştürülmüştür.(Resim-5) Kilin imhasının mümkün olmaması, istenilen
büyüklükte hazırlanması, yıkanarak güneşte kurutulan ya da pişirilen kilin her türlü doğa
koşullarına karşı koyabilir olması, yazıya uygun kilin varlığı yazı malzemesi olarak tercih
edilmesini sağlamıştır. Kültür ve bilimin taşıyıcısı kil tabletler; resmi belgeler, tarım alanlarının işletilmesini içeren ekonomik belgeler, tapınağa giren çıkan mal envanterinin tutulduğu
makbuz ve belgeler, tarihi ve edebi belgeler, bilimsel belgelerin yazılmış olduğu taşıyıcılar
idi.(Yıldız, 2000,s.115-117)
Kil tabletler; killi topraktan yapılıyordu. İyi cins kil elde etmek için killi toprak suya konup
karıştırılır. Çakıl, kum gibi ağır maddeler dibe çöker. Saman, yaprak, odun parçaları gibi hafif
maddeler ise su yüzüne çıkar. Müteakiben yüzeydeki maddeler atılır, kabın dibinde tabakalar
halinde kalan tortudan kil elde edilir.

Resim-5: Kil Tablet Örneği
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Çeşitli ebatta hazırlanan kil tabletler üzerine yazı yazıldıktan sonra sertleşmesi için güneşte
kurutulur ya da fırında pişirilir. Bu şekilde yazılı kil tabletler elde edilmiştir. Zor ve zahmetli
bir işlem olan bu şekilde kil elde etmek yerine suların yükselip çekilmesiyle içindeki yabancı
cisimlerden ayrılan kil tabakası nehir yataklarında hem de iyi kalitede birikmekteydi.(Chiera,
1964, s.16-17)
2.2. Organik Yazı Yüzey Malzemeleri
Palmiye Yaprakları, Ağaç Kabukları:
Geniş ve sert olmasından dolayı palmiye yaprakları ve ağaç kabukları papirüs kullanımı
yaygınlaşana kadar yazı malzemesi olarak kullanılmıştır. Palmiye yaprağından ince uzun
şeritler kesilmiş ve keskin bir metal kalemle ya da iğneyle harfler kazınmıştır. Uzun metinler
için; çok sayıda yaprak üst üste konarak kenarlarından delinip iple tutturularak kitap haline
getirilmiştir.(Resim-6) Ağacın yapraklarına nispeten yazı için daha kullanışlı bir malzeme
olan ağaç kabukları (ağacın kabuk ile gövde arasında bulunan lifli kısmından) tabaka haline
getirilip yağlanır, cilalanırdı. (Resim-7) Kitap haline getirmek istenirse; yan yana konulup
yapıştırılarak bir akordeon gibi katlanan kitaplar hazırlanmıştır.(Blanck, 2010, s.61)

Resim-6: Palmiye Yaprağı Kitabı		

Resim-7: Ağaç Kabuğu Kitabı

Ahşap:

Ağaç yaprak ve kabuklarından sonra ağaçtan yapılan çeşitli tablet veya levhalar yazı malzemesi olarak tercih edilmiştir. Bitki kökenli organik bir malzeme olan ahşap; ister tek, isterse
birkaç parçadan oluşsun Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Ön Asya ülkelerinin yanında Antik
çağda da kullanılmıştır.
Yazı; ya ahşap nesne üzerine doğrudan kazınmış veya ahşaba doğrudan renkli mürekkep ve
yazı kalemiyle yazılmıştır.
Beyazlatılmış ahşap levhalar: Yazı kolay okunabilsin diye kireç ya da alçıyla kaplanarak
beyazlatılmış ahşap levhalar üzerine mürekkeple yazılmıştır. Artık kullanılmayacak yazılı
levhalar ise temizlenmiş, üzerine yeniden kireç ya da alçı kaplanarak yeni bir yazı yazılmıştır. Tahta levhaların yüzeylerine keten kumaş yapıştırılarak elde edilen pürüzsüz yüzeyin
üzerine alçı kaplama yapılmıştır. İşi bitince silinebilen bu levhalar okulda yazı tahtası olarak
kullanılmıştır.
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Resim-8: Ahşap Kitap

Resim-9: Ahşap Kitap Detay

Balmumu kaplı ahşap levhalar: Ahşabın çukurlaştırılmış iç kısmına koyu renkte balmumu
dökülerek oluşturulmuş düz zemine sert bir malzemeden yapılan stilus ile kuvvetli bastırılarak yazılar çizilmiştir. Yazının işi bittiğinde balmumu ısıtılarak üzeri düzleştirilmiş ve
yeniden yazmaya hazır hale getirilmiştir. Kolay taşınabilmesi, elde kolay tutulabilmesi, hataların kolaylıkla düzeltilebilmesi nedeniyle yazı işlerinde çoğunlukla balmumu levhalar tercih
ediliyordu.(Resim-8) Gizli mektuplar, haberler, ilanlar, duyurular, vasiyetnameler, öğrenci
alıştırma çalışmaları, okul ödevleri, belgeler, hesaplar, seçim oylamaları, sözleşmeler vb.
metinler çoğunlukla balmumu kaplı ahşap levhaların üzerine yazılmıştır.(Yıldız, 2000, s.81111.& Blanck, 2010, s.54-60)
Birden çok ahşap tablet sicim, kayış ya da menteşelerle tutturularak bir araya getirilmiş, böylece ahşap kitap, not defteri vb. oluşturulmuştur.(Resim-9)
Keten Bezi:
Eski Mısırlılar devrinde yazı amaçlı kullanılmaya başlanan keten bezi; antik çağda özellikle
Etrüskler ve Romalılar tarafından da kullanılmıştır. Rulo biçiminde keten kitap ve keten levhalar dışında keten bezi; şeritler halinde kesilerek üzerine ritüel metinler yazılmış, mumyayı sarmak amacıyla kullanılmıştır.(Resim-10) Dinsel tören, cenaze merasimiyle ilgili kutsal
metinler, resmi kayıtlar keten bez üzerine siyah ve altın yaldızlı mürekkep ile yazılmıştır.
(Yıldız, 2000, s.133-134.& Blanck, 2010, s.62)

Resim-10: Keten Bezi/ Mumya Bezi
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Fildişi, Kemik, Hayvan Kabuk ve Organları:
Değerli bir malzeme olan fildişi tabletler; konsüller, saray mensupları gibi önemli kişiler tarafından kullanılmıştır. 1.yüzyılda Roma’da fildişinden yazı tabletleri yaygınlaşmıştı. Senato
buyrukları, imparator emirnameleri siyah mürekkeple yazılmıştır. Ancak her yerde bulunamayışı, zor elde edilmesi ve pahalı olması sebebiyle fildişi yazı malzemesi olarak yaygınlaşmamıştır. Fildişi levhalar düzleştirilerek cilalanmıştır. Düzleştirilen bu levhalar, katlanmak
amacıyla, deri veya metalden, birbiri içine oturtulmuş menteşeler ile tutturulmuş, bu şekilde
sayfalar birbirine eklenmiştir. Metin ise balmumu ile kaplanmıştı.
İlk ve son sayfa koruyucu kapak durumunda olup bu başlangıç ve bitiş sayfalarına metin
yazılmamıştır. Hayvan kemikleri, kaplumbağa kabuğu, istiridye gibi deniz hayvanlarının kabukları yaygın bir yazı yüzeyi olmamış hayvan bağırsağı, sidik torbası üzerine zaruri hallerde
yazı yazılmıştır. Bazı hayvanların sırtlarına vurulan işaretli damgalar da bir nevi yazıdır.
(Yıldız, 2000, s.18;135-137)
Yazı Yüzeyi Olarak Kullanılan Diğer Malzemeler:
Cam parçaları, Ceviz ve fındık kabukları ya da hububat taneleri gibi bitkisel yemiş ve meyvelerin üzerine iğne ile kısa mesaj amaçlı bazı işaretler yazılmıştır.
Papirüs:
Nil kıyıları ve Nil deltası bataklıklarında yetiştirilen papirüs bitkisinden (Resim-11) yapılan
dayanıklı ve bitkisel kökenli bir kâğıt türüdür. Eskiden beri Mısır’ın tekelinde kalmış önemli
ve çok maksatlı bir yazı malzemesidir.

Resim-11: Papirüs Bitkisi		

Resim-12: Papirüs Kağıdı Yapımı

Blanck (2010) Tek Parça Şeklinde Papirüs yapımını şu şekilde anlatmaktadır. (Resim-12):
“Saplar henüz tazeyken parçalara bölünüp soyuluyor, böylece öz ortaya çıkıyordu. Bu da
ince ama olabildiğince enli parçalar halinde kesiliyordu ve suyla ıslatılmış bir tahtanın üzerine kenarlar azıcık üst üste gelecek şekilde yan yana diziliyordu. Bu tabakanın üzerine ters
yönde olacak şekilde ikinci bir öz tabakası diziliyordu. Ardından bu yüzey yassı, geniş bir
taşla dövülüyor, nişasta içeren özün yapışkanlığı sayesinde iki tabaka birbirine yapışıyordu.
Bu şekilde elde edilen yaprak güneşte kurutulduktan sonra ponza taşıyla, bazen de midye ya
da fildişi bir çubukla düzleniyordu.”(s.66-67)
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Resim-13: Papirüs üzerine yazılmış hiyeroglif metin

Munis(1971) Papirüs Yazı Rulosu ise şu şekilde yapılmaktadır: Bilek kalınlığında olan gövdenin alt kısmı 20-30 cm. uzunluğunda çubuklar halinde kesilir, üzerine hafif hafif vurularak,
üst üste sarılı tabakalar açılırdı. Beş, altı cm, enliliğinde şeritler, yine aynı bitkiden elde
edilen zamkla yan yana yapıştırılıp, geniş yüzeyler elde edildikten sonra, Fildişi mühre ile
perdahlanırdı. Zamanla bozulmaması, çürümemesi için üzerine sedir yağı sürülürdü. Rengi
beyaz veya sarımsı olurdu.(s.18)
Yüzey kayganlığı, liflerin düzgünlüğü, esnekliği onun kalitesini belirleyen en önemli etkenlerdi. Yazı papirüs üzerine sivri kamış kalemlerle mürekkeple yazılıyordu. (Resim-13) Önceleri taş üzerine oyularak, çanak-çömleklere, ahşap levhalara, yazılan hiyeroglif yazılar; Papirüsün kullanılmasıyla hiyeroglif şekilleri sadeleştirilip kısaltılmıştır.(Munis, 1971, s.18-19)
Bambu:
Bugün birçok sektörde kullanılan bambu bir kamış türüdür. Yazının tarihsel gelişimi içerisinde bambudan yüzey malzemesi olarak istifade edilmiştir. Çoğunlukla Çin’de kullanılan
bu malzemenin diğer malzemelere oranla dar yüzeyli olması nedeniyle Çin yazısının dikine
yazılmasına sebep olmuştur. Üzerlerine mürekkep ve fırça ile yazılmıştır.(Yıldız, 2000, s.47)
Deri, Parşömen / Pergament:
Deri, asırlar boyunca her yerde bulunan bir malzeme olduğu için çok eski tarihlerde ham deri
üzerine ilkel yazılar yazılmıştır. Genellikle koyun, dana keçi ve ceylan derisi kullanılmıştır.
Deri M.Ö. III. yüzyılda Bergama’da yazı yazmak üzere mükemmelleştirilmiştir. Derinin özel
olarak işlenmesi sonucu daha ince ve sağlam olan parşömen elde edilmiştir.
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Deri; tüyleri alınmış hayvan pöstekisinin bitkisel maddelerle tabaklanmasıyla elde edilir.
Parşömen üretiminde ise hayvan derisi tabaklanmamakta, kireç içine yatırılan deri üzerindeki kıl, yağ ve et artıklarından temizlenmektedir. Daha sonra gerilerek kurutulur. Kuruyan
deri ponza taşı ile ovulur, bilahare nişasta ile cilalanır. Böylece pürüzsüz bir yazı yüzeyi elde
edilmiş olur.
Parşömen; papirüsten daha esnek ve dayanıklıdır. Deriden daha ince olan parşömen, kazımaya, silmeye ve her iki tarafı da yazı yazmaya elverişli bir yüzey malzemesidir. Yazı ruloları
deri parçalarının dikilerek birbirine eklenmesi ile oluşturulmuştur.
İpek:
M.Ö. V-IV. yüzyıllardan itibaren Çinliler tarafından üretilen parlak, bükülgen ve pahalı bir
malzeme olan ipek; yazı yüzeyi olarak yaygın bir şekilde kullanılmamıştır. Genellikle ipek
levha/tuval ve ipek kâğıt formlarında üretilmiştir.
İpek Levha/Tuval: Ağaç zamkına batırılan ipek kumaş, düz bir yüzey üzerine gerildikten
sonra midye kabuğu ya da mühre yardımıyla düzleştirilerek yumuşatılır. Böylece yazı için
uygun yüzey elde edilirdi.(Pedersen, 2012, s.61)
İpek Kâğıt: İpek kumaş artıklarının küçük küçük parçalara bölünmesi ve ıslatılmasıyla yepyeni bir madde olan kâğıt hamuru üretilir. Kalıplara dökülerek kurutulan bu hamurdan ince
bir kâğıt elde edilmektedir.
Genellikle deve tüyünden yapılmış fırça ya da bambu kalemler ile mürekkep kullanılarak
ipek üzerine yazı yazılmıştır.
Kâğıt:
Gerçek Anlamıyla Kâğıt Üretimi
İpeğin pahalı, bambunun ise ağır bir malzeme olması yeni yazı yüzey malzemesi arayışlarını
doğurmuştur. Avrupa’da Yunanlılar ve Romalılar Mısır papirüsleri üzerine yazı yazarlarken
Çinliler kâğıt yapmayı çoktan başarmıştı. M.S.1500’den itibaren hammadde olarak bitki kabuğu, pamuk artığı, eski balık ağları, keten-kenevir, ip, paçavra gibi malzemeler kullanılarak
kâğıt imal edilmiştir. Ana malzeme ıslatılarak yumuşatılıyor, dövülerek hamur haline getiriliyordu. Üzerine file gibi seyrek gözenekli bir kumaş gerilen çerçeveye dökülen hamur düzleştiriliyordu. Fazla su kafesin deliklerinden akarken yüzeyde ince bir kâğıt tabakası kalıyordu.
Güneşte kurutulan bu tabaka ağırlık altına konulmak suretiyle kâğıt elde edilmekteydi.

3. YAZININ GELİŞİMİ
Mağara Resimlerinden Alfabeye Tarihsel Süreç
Yaşamımızın vazgeçilmez öğelerinden olan yazı, bugünkü haline binlerce yıllık bir gelişme
sürecinden sonra ulaşmıştır. Kullanılan yazılar farklı kültürler tarafından farklı sistemlerle
oluşturulmuştur. En sonunda kolay okunup yazılabilen bir yazıyla bugünkü şeklini almıştır.
Resimyazı / Pigtografi:
İlk insanlar başlangıçta yazmak yerine yaşadıkları mağaraların duvarlarına resim yapıyorlardı. Çizimler zamanla gelişerek sade ve en basit yazı biçimi olan resimyazı halini almıştır.
1135

6. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
6. INTERNATIONAL TECHINOLOGIE SYMPOSIUM FÜR DRUCK

6th INTERNATIONAL PRINTING TECHOLOGIES SYMPOSIUM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA / 01-03 KASIM / NOVEMBER 2018

Doğrudan nesnenin resmi çizilerek, düşünceler resim ya da işaretlerle aktarılmıştır. İnsanlık
topluluktan topluma doğru evirildikçe, gelişmiş, geliştikçe kullanılan işaretlerin sayısı çoğalmıştır. “Ayak” bir “ ayak” resmi ile “geyik” bir “geyik” resmi ile anlatılmıştır. M.Ö.3500 yıllarında Mezopotamya ve Mısır’da resimyazıların ilk örnekleri kullanılmıştır. (Alkım, 1981,
s.6) Kazınarak, boyanarak mağara duvarlarına, kayalara yapılan resimler insanın iç dünyasının bir nevi aynaya yansımış hali olarak yorumlanabilirdi.
Hece Yazısı / Fonografi:
Doğadan alınmış şekiller yan yana somut bir kavramı anlatırken resimyazı yeterli oluyor,
ancak soyut kavramlar için yetersiz kalıyordu. Bu nedenle anlatılmak istenen düşünce için
daha önce bir nesne resmi yeterliyken, soyut ifadeleri birden fazla nesne resmini yan yana
getirerek veya bir eylem durumunu çizmek suretiyle hece alfabesine geçiş yapılmıştır. Somut
şekillerle hal ve oluşları işaret etmek için gene somut şekiller kullanıldı. Bir güneş piktogramı yani basit çizgilerle oluşturulmuş bir güneş resmi, güneşi anlatmaktan öte sıcaklığı-gündüzü, ışığı anlatmak için kullanıldı. Örneğin; kol ve ay resimleri yan yana çizilerek soyut bir
kelime “kolay “ yazılmış böylelikle her hece için bir işaret kullanılarak hece yazısı ortaya
çıkmıştır.(Munis, 1971, sayfa:12)
Harf Yazısı / Akrofoni:
Hece yazılarının sadeleştirilerek zamanla resmin, hecenin yerine baştaki sesin kullanılması
ile harf oluşturulmuştur. Buna akrofoni denmektedir. Bu yöntem insanlığın alfabeye geçişinin ilk adımlarını meydana getirmiştir.
Çivi Yazısı:
Sümerlerin uygarlığa en önemli katkıları çivi yazısı sistemini bulmaları olmuştur. Mezopotamya‘da başlangıçta tapınak yöneticileri tarafından hesap tutmak için hayvan başları, eşyanın şekilleri doğrudan hesap taşlarına, kil tabletlere çizilmişti. Zaman ilerledikçe de bu
nesneleri karşılayan terimleri gösteren ideogramlar kullanılmaya başlanmıştır. Resim ve resim-yazının evrimleşmesi Sümerlerde çivi yazısını doğurmuştur. Önceleri dik duran resimyazı şekiller, yan ve ters sıralanmış, sadeleştirilerek ana hatlar kullanılmıştır. Kullanılan yazı
kaleminin de ucu sivrilmiş, şekiller daha keskin ve net çıkmıştır. Bir hece yazısı olan Sümer
çiviyazısı, her bir hece için belirli bir işaretin kullanılmasıyla meydana getirilmiştir. Yatay ya
da dikey birbirine paralel çizgilerden oluşmuş her bir çizginin önündeki üçgensel katman küçük çivi şekline benzetilmiştir. Kil tablet yüzeyine ucu sivri kamışlarla çivi şeklini meydana
getiren yazılar soldan sağa yazılmıştır.(Munis, 1971, s.14-16; Tez, 2011, s.3)
Hiyeroglif:
Resim, şekil dizisi görünüşünde olan hiyeroglif yazı kullanıldığı 3000 yıllık dönem boyunca
çok az değişmiştir. Resimyazının en tipik örneği Mısır Hiyeroglifi’dir. Bir varlığı anlatırken
önce resim çiziliyordu. Daha sonra hece yazma aşamasına geçilerek bazı hecelerdeki sesler
ayrı ayrı yazıldı. Yaklaşık 700 farklı sembol bulunan hiyeroglif yazıda, harflere karşılık gelen
simgeler 24 tanedir. Önceleri yalnız taşlara kazılan hiyeroglifler, maden, ostrakon, ahşap,
deri gibi çeşitli yazı yüzeylerine uygulanmış, bir süre sonra da boyalarla papirüse çizilmeye
başlanmıştır. Hiyerogliflerin, bir çeşit kalem ve boyalarla papirüslere çizilmesinden dolayı
şekiller sadeleştirildi ve kısaltıldı. Bu durum resimden daha çok şekle kaçan “hiyeratik” ya1136
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zısını doğurmuş; daha da basitleştirilip pratikleştirilmesiyle hiyeratik yazı evrim geçirerek
“demotik” yazı meydana çıkmıştır.(Munis, 1971, s.17-19)
Tez (2011): ”Hiyeroglifler satır ya da sütun halinde yazılıp okunabiliyordu. Satır yazısında
okuma-yazma yönü hayvan figürlerinin yüzlerinin baktığı yöne bağlı olarak (hayvan figürleri
sağa bakıyorsa sağdan sola doğru)okunuyordu. Hiyeroglif, günümüzde ölü bir yazı sistemidir.” demektedir.(s.4)
Çin Yazısı:
Dünyada tek resimyazısı sistemine sahip Çin yazısı harflerden değil, sembollerden oluşmuştur. Çin Alfabesindeki karakterleri yan yana getirerek kelimeler oluşturulamaz. Dilde kullanılan her kelime için farklı bir karakter vardır. Dolayısıyla geleneksel Çin Alfabesinin karakterlerini öğrenmek ve kullanmak çok zordur. Bu nedenle Çin’de okuma yazma oranı oldukça
düşüktür. Çincenin bulunduğu bölgelere göre farklı lehçeleri bulunmaktadır. Çin dillerindeki
tüm farklılıklara rağmen yazı dili ortaktır, konuşma dili farklıdır. Bu nedenle semboller farklı
dillerde değişik seslerle okunabilir; ancak anlam değişmez.
M.Ö. III. yüzyıldan itibaren Çin yazısının gelişmesiyle birlikte yazı araçlarında çeşitlenmeler
olmuştur. İlk örnekleri kaplumbağa kabuklarına yazılmıştır. Hayvan kemikleri, ostrakon,
ağaç ve bambu tabletler, ipek, kâğıt gibi yüzeylere stilus, kamış kalemle yazılmış, mürekkep
fırçayla uygulanmıştır. (Munis,1971, s.19-20)
Fenike Yazısı:
Alfabe yazısını ilk meydana getirenler Fenikelilerdir. Fenike yazısı 22 sessiz harften oluşmuştur. İlk satırda sağdan sola, ikinci satırda soldan sağa birbirini takip edecek şekilde yazılıyordu. Fonetik yazı önce İbraniler ve Yunanlılar sonra Romalılar tarafından kullanılmaya
başlanmıştır.(Tez, 2011, s.6)
Yunan Yazısı:
M.Ö.9.yüzyılda Fenike yazısında olmayan sesli harfler Yunanlılar tarafından yazıya eklenmek suretiyle yazıyı geliştirip kolaylaştırdılar. Bu harflerin ilkinin adı Alfa, ikincisininki Beta
idi; bu iki harfin adını yazı sistemine vererek buna “alfabe” adını koydular. Okuma yazmanın
kolaylaşmasıyla okuryazar oranı artmıştır. Yazı belli bir zümre ya da mevkiinin tekelinden
çıkmış toplumun malı olmuştur. Mezar yazıtları, kırık çanak-çömlek parçaları, vazolar, ağaç
yaprakları yazı yüzeyi olarak kullanılmıştır. Yunan yazısı özellikle Büyük İskender’le başlayan Yunan hâkimiyetinden sonra Roma hâkimiyeti altında özellikle Mısır’ da papirüs üzerine uygulanmıştır. M.S. 2.yüzyıldan sonra yazı yüzeyi çoğunlukla balmumu tabakayla kaplı
ahşap, parşömen olmuştur. Yunanistan’dan Roma’ya geçen alfabe, Romalılar tarafından bazı
harf şekilleri ilave edilerek Yunan Alfabesinden ayrılmıştır. Böylece ortaya Latin Alfabesi
çıkmıştır.(Blanck, 2000, s.28-40; Munis, 1971, s.21)
Latin Yazısı / Roma Alfabesi:
Batı yunan alfabesinden türetilen Latin yazısı, Roma imparatorluğunun ulaştığı ülkelere yayılarak dünyada en çok kullanılan alfabe olmuştur. Munis(1971): Zamanla batı kültürünün
biricik yazısı haline gelen Latin Alfabesinin, şu türleri görülmektedir:
1137

6. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
6. INTERNATIONAL TECHINOLOGIE SYMPOSIUM FÜR DRUCK

6th INTERNATIONAL PRINTING TECHOLOGIES SYMPOSIUM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA / 01-03 KASIM / NOVEMBER 2018

a.

Eski devirlerde kullanılan Capital (Büyük harf).

b.

Rustika (Kitaplarda kullanılan süslü büyük harf).

c.

Uncial (Kıvrımlı, yuvarlak majüskül, M.S. III, IX. yüzyıl).

d.

Cursive (Çabuk yazılabilen, kolay iş yazısıdır ve daima sağ tarafa eğik yazılır.)

e.

Minuscule (Küçük harf) demektedir.(s.23)

Latin Alfabesi veya Roma Alfabesi Latince yazmak için kullanılan yazı sistemidir.
11.yüzyılda Gotik adı verilen süslü küçük harf yazısı, 16.yüzyıl başında ise yana yatık italik
yazı biçimi ortaya çıkmıştır. Latin Alfabesinde temel olarak 23 harf bulunur.
Arap Yazısı:
Arap Alfabesinin kökeni Nebatî yazısıdır. Nebatî yazıdan türeyen alfabede harfler bitişik
yazılır. Sessiz harflerden meydana gelir. Harf şekillerinin benzerliklerine göre sıralama yapılmıştır. Habeş’çe hariç bütün Sami diller sağdan sola yazılmaktadır. Bazı harfler kendinden
sonra gelenle birleşir bazıları birleşmez. Bazı harflerin ortada sonda yazılışları farklıdır. Arap
yazısı VI-VII. yüzyıllarda gelişerek sağdan sola yazılan 28 harfli iki tip yazı çeşidi; kufi ve
nesih yazı oluşmuştur. Arap Alfabesi sonra Aklâm-ı Sitte adını verdiğimiz altı çeşit yazı çeşidi ve talik yazıyla da yazılmıştır. İslam devletlerinin gelişmesiyle Arap yazısının da önemi
artmış Irak ve Ön Asya’ya yayılmıştır.
Hint Yazıları:
Hindistan ve çevresinde kullanılan Hint yazıları, hâlâ hece yazısı olarak kullanılmaktadır.
Eskiden Hindistan’da iki ana tip alfabe kullanılırdı: Kharosthi ve Brahmi. Kök yerli olmakla
beraber her iki çeşit yazı üzerinde de Sami yazılarının etkisi olmuştur. Kharosthi yazısı, M.Ö.
III. yüzyılda kuzeybatı Hindistan’da Hint ve İskit Kralları tarafından kullanılmıştır. Sayısı
yüzü aşan Hint, Tibet yazıları hep Brahmi kökünden doğmuş, yayılmıştır. M.Ö. III. yüzyılda
Kral Asoka tarafından kullanılan Brahmi yazısı, iki koldan yayılmıştır.(Munis,1971,s.30-31)
Eski Türk Yazıları:
Türklerde kullanılan yazıyı; İslamiyetten önce ve İslamiyetten sonra olmak üzere iki kategoride incelemek gerekir.
a. İslamiyetten önce Türk yazısı: M.S. VI-IX. yüzyıllar arasında Türkler; Göktürk Alfabesi ile Uygur Alfabesi olmak üzere iki çeşit yazı kullanmışlardır. Göktürk Alfabesinin en
güzel örneği Orhun Yazıtlarında kullanıldığı için, Orhun Alfabesi adı ile de anılır. Dördü ünlü
olmak üzere sağdan sola doğru yazılan alfabe otuz sekiz harflidir. Uygur Alfabesi de sağdan
sola yazılır ve on dört harften oluşmaktaydı.
b. İslamiyetten sonra Türk yazısı (Hüsn-ü Hat): IX-XI. yüzyıllarda Türkler İslamiyeti kabul etmekle birlikte Arap Alfabesini de benimsemişlerdir. Başlangıçta Selçuklu yapıtlarında
görülen bu yazı zamanla geliştirilerek Osmanlılar devrinde zirveye çıkmıştır. Arap yazısının
ilk biçimi kûfi yazıdır. Arap hattatı olarak bilinen meşhur hattat Yakut-u Müstasamî altı çeşit Arap yazısı biçimi tespit etmiştir. Arap alfabesi Osmanlı döneminde önemli kurallara ve
sadeliğe ulaşmıştır. IX. yüzyıldan sonra Aklam-ı Sitte adıyla anılan sülüs, muhakkak, nesih,
rik’a, tevkiî ve reyhanî yazı çeşitlerinin egemenliği hâkim olmuştur. Hat sanatı ustaları; pi1138
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rinç tanesinden kumaş, yaprak, deri, kâğıt vb. birçok yüzeye yazılar yazmışlardır. Bıraktıkları
eserler çeşme, cami, müze gibi yapıları ve evlerimizi süslemektedir.(Tez, 2011, s.9; Munis,
1971, s.33-36)
Yeni Türk Alfabesi:
Yeni kurulan Cumhuriyetin 1 Kasım 1928’de Harf Devrimini başlatan yasasının kabulü ile
Arap Alfabesinin kullanımı sona ermiş, yerine Latin Alfabesi temel alınarak oluşturulan
“Yeni Türk Alfabesi” kullanılmaya başlanmıştır. Kabul edilen kanuna göre, alfabede 29 harf
bulunmaktadır. Latin Alfabesi; Türkçede yer alan ş,ı,i,ğ,ç gibi harfleri tam olarak karşılayamadığından Yeni Türk Alfabesi’nde bu harflere yer verilmiştir. Latin harflerinin kabul edilmesiyle; okuma-yazma daha da kolaylaşmış ve okuryazar sayısı artmıştır.

4. MATBAA EVRESİ
El Yazmasından Basımcılığa Doğru
Uzak Doğu’da Kalıp Baskı:
Çin’de, MS. II. yüzyıldan başlayarak yazılacak metnin, düz bir taşa oyulmasıyla, birkaç levha elde ediliyor. Mürekkep sürülen bu levhalar yazı yüzeyine basılıyor. Bu teknik taş baskı/
litografi olarak bilinmektedir. İlerleyen zamanda harflerin ahşap/tahta yüzeylere kabartmalı
oyulduğu bir baskı biçimine geçilmiştir.(Resim-14) Kabartmalı biçimde oyulan yazı sütununun üzerine boya sıvanır, bunun üstüne de, üzerine boya çıkacak biçimde bastırılan kâğıt
yaprağı yerleştirilerek metin basılmaktadır. (Resim-15) Çin’de, XI. yüzyıldan itibaren önce
pişmiş kil, daha sonra bakır ve kurşundan elde edilen devirgen harfler kullanılarak hareketli
harflerle baskı tekniğine geçilmiştir.(Dahl, 1999, s.80-81)
Başlangıçta taş baskı, sonra ahşap kalıplı blok baskı (ksilografi) tekniği, sonra da pişmiş kil
ve metal döküm baskı harfleriyle yapılan tiporafi tekniği ile yapılan basım işi; Çin alfabesinin
çok fazla sayıda kelime ve işaretten oluşmasından dolayı pratik ve kullanışlı olmadığı gibi
çokta masraflı olmaktaydı. Bu yüzden Uzakdoğu’da basımcılık alanında bir gelişme sağlanamamıştır.

Resim-14: Ahşap Baskı Kalıbı
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6. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
6. INTERNATIONAL TECHINOLOGIE SYMPOSIUM FÜR DRUCK

6th INTERNATIONAL PRINTING TECHOLOGIES SYMPOSIUM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA / 01-03 KASIM / NOVEMBER 2018

Matbaa:
Avrupa’da Hareketli Harflerle Baskı-Johann Gutenberg
Belki de yazıdan sonra insanlık tarihinin en büyük icadı matbaadır. Çin yazısına göre çok
daha az sayıda harften oluşan bir alfabenin kullanıldığı Avrupa’da, basım için aynı tipte hurufat takımı yapan Johann Gutenberg yaptığı baskı makinesiyle ilk kitabı basmıştır. Böylece
el ile uzun sürede yazılan kitap, baskı makinesiyle birkaç günde basılır hale gelmiştir.
Avrupa’da başlayan bu gelişme Osmanlı İmparatorluğunu da intikal etmiştir. Osmanlı tarafından kullanılan Arap alfabesi harfleriyle kitap basan ilk matbaa 1729 yılında İbrahim Müteferrika’nın girişimleriyle kurulmuştur. Günlük gazeteler çıkmaya başlamış, kitap basımı
çoğalmıştır. Matbaa ile artık yazı özgürleşmiş ve daha geniş kitlelere ulaşabilir hale gelmiştir.
19. yüzyılda kâğıt yapımında, basım makinelerinde ve dizgi makinelerinde baş döndürücü
hızda yenilikler olmuştur.
Cumhuriyet döneminde harf devrimi ile birlikte Avrupa ile benzer alfabenin kullanılması matbaacılıkta ve yazıda büyük kolaylık sağlamıştır. Eski harflerle basımda belirli harfler sözcüğün
başında, ortasında ve sonunda farklı kullanıldığı için klişe sayısı fazla ve masraflı idi. Oysa yeni
alfabe ile gelen sadeleşme daha pratik ve masrafsız baskı yapılmasına imkân vermişti. Ofset makinede ilk renkli baskı 1929 da yapıldı. Daha sonra tipo baskı yapıldı. 1960’lı yıllardan itibaren
“Heidelberg” markasıyla tanınan çok çeşitli matbaa makineleri kullanıldı.(Tez, 2011, s.30-44)

5. BİLİŞİM ÇAĞI
Sonsuz ve sınırsız bilgi evreni
Artık bilgisayar var. Sanal yazı var. Yazının görsel çağıyla elektronik çağı karşı karşıya. Bilgisayar çağıyla birlikte sınırlar ortadan kalkmış, tahta, kâğıt gibi yazı-baskı yüzeyleri; yerini
cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi elektronik ekranlara bırakmıştır. Bu değişimle, hem yazı
yazma materyalleri, hem de yazı kayıt ortamları elektronik hale dönüştürülmüştür. Elektromanyetik dalgalarla dünya üzerinde her bilgiye kolayca erişilinmekte ve her ortamda okunulup yazılabilinmekte, paylaşılabilinmektedir.(Resim- :16)
Matbaalar da bu gelişimden etkilenmiştir. Matbaalar günümüzde bilgisayar destekli olarak
çalışmaktadır. Bilişim teknolojisinin yaygınlaşmasıyla beraber matbaalarda kitap basmak
hızlı ve kolay hale gelmiştir. Çok çeşitli alfabeleri, görselleri aynı anda okuyup yazabilen
lazerli yazıcılar her türlü yüzeye çok kaliteli baskılar yapmaktadır.

Resim-16: Sonsuz ve sınırsız bilgi evreni
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6. SONUÇ
Günümüz bilişim çağında baş döndüren hızla her gün değişen ve gelişen teknolojik ortamda
insanoğlunun duygu dünyasını ifade eden kelimelerin vücut bulduğu yazı; tarihsel süreç içinde, kil tabletlerden, dijital ortama kadar birçok kıyafete bürünüp kılık değiştirse de, insanoğlu
hâlâ elle yazıyor, hâlâ matbaalar tıkır tıkır çalışıyor. E-Kitaplarla beraber basılı kitaplar da
elden düşmüyor. İnsanlık tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen bir icat olan yazı; insanoğlu var olduğu sürece yaşamaya devam edecektir. Yaşatalım ki, YAŞASIN YAZI. YAŞASIN
YAZI!
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