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Ortaçað Avrupasýnda
Elyazmasý Üretiminde Kullanýlan
Malzemeler ve Teknikler - I
parþömen
papirüs
kaðýt

I. Parþömen

Parþömen hayvan derisinden yapýlýr.
Hayvan derisini ortaçað elyazmalarýný
yazmaya uygun temiz, beyaz bir
malzemeye dönüþtürme süreci parþömen
yapýmcýlarýnýn iþiydi. Ortaçað sonlarýnda
parþömen yapýmcýlarý her þehirde
zanaatçýlar ve tüccarlar arasýnda bir yer
sahibiydiler.
Gündelik kullanýmda, parþömen ve velurri
birbirinin yerine kullanýlabilir. Ortaçað
Latincesinde genellikle pergamenum adý
verilen parþömen sözcüðü Pergamum
þehrinden türemiþtir. Plinty tarafýndan
söylendiðine göre Pergamum'un antik kralý
Eumenes Ý.Ö. 2. yüzyýlda papirüs üzerine
bir ticaret ablukasý sýrasýnda parþömeni
icat etmiþtir. Vellum sözcüðü Fransýzca'daki
veal veya veau ile ayný kökene sahiptir;
Latincesi vitellus olan sýðýr anlamýna gelir.
Vellum sýðýr derisinden yapýlmýþ yazý
malzemesidir, ama dericilikte uzman
olmayan birinin hazýrlanmýþ malzemenin
hangi hayvanýn derisinden yapýlmýþ
olduðunu söyleyebilmesi pratikte
olanaksýzdýr.
Parþömenin hazýrlanmasý yavaþ ve
karmaþýk bir süreçtir. Ýlk zanaatçýlarýn
hazýrlamýþ olduklarý el kitaplarý iyi deri
seçiminin çok önemli olduðunu
vurgulamaktadýr. Ortaçað çiftlik hayvanlarý
muhtemelen hastalýklar ve kenelerden
epeyce muzdariptiler ve bunlar, derisi

Elyazmasý üretiminin erken manastýr
döneminde parþömenler oldukça kalýndý,
ama 13. yüzyýla gelindiðinde neredeyse kaðýt
inceliðinde yapýlmaya baþlandýlar.

yüzülen hayvanlarýn derilerinde ciddi
kusurlar býrakabiliyordu. Kesimevinde
uygun deriler arayan parþömen yapýmcýsý
ayný zamanda yün veya tüyün rengini de
hesaba katmak durumundaydý; çünkü, bu
renk parþömenin son halini aldýðý yüzeye
yansýyacaktý: beyaz koyun veya sýðýrlardan
beyaz parþömen çýkacak, ve parþömenin
estetik olarak hoþa giden yönlerinden biri
olan gölgeli kahverenci örüntüler alacalý
sýðýrlarýn ve keçilerin yansýmasý olacaktý.
Her þeyden önce parþömen yapýmcýsý

deriyi bir tarife göre bir gün ve gece
boyunca, diðer bir tarife göre de
"yeterince temiz oluncaya kadar" soðuk ve
temiz bir akarsuda yýkamalýydý. Deri
çürümeye baðladýkça tüyler doðal olarak
dökülürler. Sýcak ülkelerde ýslak deriler
bunun olmasý için güneþin altýna
serilebiliyorlardý. Ne var ki, genellikle,
parþömen yapýmýnda tüyden arýndýrma
süreci yapay olarak gerçekleþtiriliyordu.
Bunun için deriler üç ila on gün arasýnda
içerisinde kireçli su bulunan tahta veya taþ
teknelere batýrýlýyor ve tekneler günde
birkaç defa tahta bir sopayla
karýþtýrýlýyordu. Sonra bir bir ýslak ve
kaygan deriler çýkarýlýyor ve tüylü tarafý
dýþa gelecek þekilde büyük bir kavisli dik
tahta zemine seriliyordu. Parþömen
yapýmcýsý her iki ucunda tahta bir
tutamaðý olan uzun ve kavisli bir býçakla
tüyü kazýyarak temizliyordu. Ortaya çýkan
alttaki deri eðer hayvanýn tüyü beyaz ise
pembe, eðer kahverengi ise daha soluk
bir görünüme sahip oluyordu. Mümkün
olduðunda dýþ tabaka da sýyrýlýyordu.
Tüyün bulunduðu bu yüzey parþömenin
damarlý tarafý (grain side) olarak bilinir.
Tüyden arýndýrýlmýþ ve temizlenmiþ pösteki
içindeki kireçten arýndýrýlmak üzere iki gün
boyunca su içerisinde durulanýrdý.
Sürecin ikinci aþamasýnda deri artýk
parþömene dönüþtürülürdü. Bu aþamada,
son durulama sonrasýnda yumuþak ve

ýslak olan deri kurutulmak üzere bir
sergiye gerili olarak asýlýrdý. Bu sergi,
kasnak biçiminde olabildiði gibi dörtgen
biçiminde de olabiliyordu. Deri, çerçeveye
çivilenemiyordu, çünkü kuruma sürecinde
deri çektiði için kenarlar yýrtýlabilirdi. Öte

Gerildikçe, derinin yüzülmesi veya tüyden
arýndýrýlmasý sýrasýnda yanlýþlýkla yapýlmýþ
kesikler dairevi veya oval delikler olarak
ortaya çýkardý.

yandan defalarca kullanýlan sergiler her
seferinde çakýlan çivilerle kullanýlmaz hale
gelirdi. Bu yüzden parþömen yapýmcýsý
ayarlanabilir burgulara iliþtirilmiþ
sicimlerle deriyi sergiye asýyordu.
Parþömen yapýmcýsý derinin ucunun her
birkaç santim çevresine küçük çakýllar veya
yuvarlak taþlar koyar ve bunlarý derinin
yumuþak kenarlarýnda yumrular
oluþturacak þekilde büzer ve sonra bunlarý
birer sicimle sýký sýkýya baðlardý. Sicimin
diðer ucu sergideki dönen bir burgunun
deliðinden geçirilerek baðlanýrdý. Bütün
deri dikey bir tramboline benzeyinceye
kadar bu yumrular ve sicimler uçlardan bir
bir sýkýca baðlanýr ve deriyi germek üzere
mandallar döndürülürdü. Gerildikçe,
derinin yüzülmesi veya tüyden
arýndýrýlmasý sýrasýnda yanlýþlýkla yapýlmýþ
kesikler dairevi veya oval delikler olarak
ortaya çýkardý.

Onüçüncü yüzyýla ait bir Alman elyazmasýndaki bu resimde bir keþiþ, parþömen yapýmcýsýndan
aldýðý parþömeni inceliyor. Arka planda, zanaatkarýn deriyi traþlamada kullandýðý kavisli býçak ve
tahta kasnak üzerine gerilmiþ deri görülüyor.

Ortaçað elyazmalarýndaki sayfalarda bu
türden deliklere oldukça sýk rastlanýr. Eðer
parþömen yapýmcýsý kesikleri zamanýnda
farkederse bunlarýn deliklere dönüþmesini
önlemek üzere bunlarý iplikle tuttururdu.
Bazen elyazmasý sayfalarda çevresinde ilik
izleri bulunan delikler görülebilir. Bunlar,
kesiklerin tamir edildiðine ama ne var ki
germe iþlemi sýrasýnda dikiþlerin koparak
yeniden açýldýðýna iþaret eder.
Deri artýk sýký ve lastiksi olmakla birlikte

hala yaþtýr. Parþömen yapýmcýsý
baþlangýçta deriyi ýslak tutar ve bunun için
derinin üzerine kepçeyle sýcak su döker.
Sonra ortasýnda bir tutamaðý olan kavisli
bir býçak kullanarak kuvvetli bir þekilde
deriyi traþlamaya baþlar. Sýradan bir
býçaðýn keskin bir köþesi olur ve gergin
yüzeyi kesebilirdi. Hilal þeklindeki bu
býçaða lunellum [küçük ay] adý verilirdi.
Lunellum, parþömen yapýmcýlarýna ait
ortaçað resimlerinde onlarýn en bildik
aletleri olarak görülebilir. Bu özel býçak
derinin her iki yüzeyini ve özellikle de iç
yüzeyini kusursuz bir biçimde traþlamada
kullanýlýrdý.
Ýþ ilerledikçe parþömen yapýmcýsý sürekli
olarak burgularý sýkýlaþtýrýr ve bunlarý sabit

tutmak için çekiçle iyice yerlerine
oturturdu. Sonra deri sergi üzerinde
kurumaya býrakýlýr ve bu aþamada çekerek
daha da sýký hale gelirdi. Tümüyle
kuruduðunda kazýma ve traþlama yeniden
baþlardý. Bu aþamada deri yeni bir davul
gibi sýký olur ve yüzey üzerindeki metal
býçaðýn sesi daha bir duyulur hale gelirdi.
Elyazmasý üretiminin erken manastýr
döneminde parþömenler oldukça kalýndý,
ama 13. yüzyýla gelindiðinde neredeyse
kaðýt inceliðinde yapýlmaya baþlandýlar.
Derinin önceden tüylü olan dýþ tarafý
özellikle bu son aþamada yazý yüzeyi
olarak uygun olmayan donuk parlaklýðý
ortadan kaldýrmak üzere traþlanmak
zorundaydý.

parþömen yumuþak, ince ve kadifemsidir
ve kolay kývrýlýr. Tabakanýn, bir zamanlar
üzerinde tüy bulunan dýþ kýsmý genellikle
daha koyu renktedir. Özellikle koyun
parþömeninde bu renk daha kremsi ve
sarýmsý iken keçi parþömeninde
kahveringimsi gridir.

Bundan sonra burgular gevþetilir, kuru,
ince ve opak parþömen sergiden çýkarýlýr
ve rulo yapýlarak saklanýr veya satmaya
götürülürdü. Muhtemelen ortaçað
yazýcýlarý veya kitap satýcýlarý bir parþömen
yapýmcýsýndan vellum'u bu haliyle satýn
alýyorlar ve sonradan kendileri deriyi
yazmaya hazýr hale getirmek için tebeþirle
perdahlýyorlardý. Parþömen fiyatlarý
kuþkusuz büyük farklýlýklar gösteriyordu
ama tabakalar çoðunlukla düzine olarak
satýlýyordu.
Parþömen olaðanüstü düzeyde
dayanýklýdýr. Bin yýldan fazla bir süre bile
kusursuz bir þekilde kalabilir. Ýyi bir

Parþömen olaðanüstü düzeyde dayanýklýdýr.
Bin yýldan fazla bir süre bile kusursuz bir
þekilde kalabilir.

II. Papirüs

Ne var ki, bütün ortaçað elyazmalarý
parþömen üzerine yazýlmýyordu. Orta
Çaðlar papirüs kitap üretiminin uzun
mirasýyla açýldý ve bu kýrýlgan Mýsýr kamýþ
malzemesi 7. ve hatta 8. yüzyýla kadar
zaman zaman kullanýldý. Papirüs yapýmý
pahalý deðildi ve rulolar üzerine yazmaya
uygundu ama kitap biçiminde biraraya
getirilen metinler için elveriþli deðildi.
Çünkü sayfalar defalarca çevrildiðinde
kopmaya yatkýndý ve katlar formalarýn
merkezindeki dikiþ ilmekleri üzerindeki
baskýya yeterince dayanýklý deðildi.
Papirüsün bu dayanýksýzlýðý bu materyalin
ana yazý materyali olarak kaldýðý sürece
elyazmasýnýn biçimini belirledi: papirüs
yazýlar rulolar üzerine yazýldý.
Papirüs rulolarý farklý ölçülerdeydi.
Bunlardan bazýlarýnýn uzunluðu 40
metreye kadar varýyordu. Ama genel
olarak uzunluklarý 6 ila 10 metre
arasýndaydý. Metin soldan saða sütunlar
halinde yazýlýyordu. Papirüs malzemenin
daha iyi korunmasý için rulolar uçlarý
yuvarlak tahta veya kemik çubuklara
sarýlýyor ve bu da deri bir muhafazanýn
içine konuyordu. 4. ve 6. yüzyýllar
arasýnda papirüs üretimi Mýsýr'ýn
tekelindeydi. Papirüs burada 10. yüzyýla
kadar sürdü. I. Gregor'un papalýðý
sýrasýnda (590-604) papirüs Mýsýr'dan
Sicilya'ya getirildi ve burada uzun bir süre
üretildi. Adadaki papirüs plantasyonlarý

13. yüzyýla kadar varlýðýný sürdürdü ve
papalýk yönetimi paripüsü 11. yüzyýla
kadar yazýþmalarda kullandý. Papirüs
sözcüðü çaðdaþ Ýngilizce'de "paper"
sözcüðüne dönüþmüþ olarak kullanýlýyor.

sýkýþtýrýlýrdý. Bu iþlem sýrasýnda liflerden
çýkan reçine bu þeritleri bir tabaka halinde
birbirine kaynaþtýrýrdý. Sonra bu tabaka
ponza taþýyla traþlanýr ve pürüzsüz hale
getirilirdi.

Antik Mýsýr'da bol miktarda yetiþen ve suda
büyüyen bir kamýþ türü olan papirüs
bitkisinden yapýlan papirüs, burada MÖ
3000'den beri kullanýlýyordu. Papirüs
bitkisinin gövdesinin dýþ kabuðu soyulur ve
geri kalaný þeritler halinde kesilerek
diklemesine yanyana yerleþtirilirdi. Sonra
bir diðer þeritler katmaný bu kez
yanlamasýna yerleþtirilirdi. Sonra bunlar
ýslatýlýrve güneþin altýnda dövülür veya

Bir sonraki aþamada bir rulo oluþturmak
üzere tabakalar undan yapýlan bir
hamurla birbirine tutturulurdu. Papirüs
ayný zamanda tek yaprak dökümanlar için
kullanýldýðý gibi codice oluþturmak için de
katlanýyordu. Yatay liflerin bulunduðu taraf
genellikle bir kamýþ kalemle üzerine yazý
yazmak için kullanýlýyordu. Papirüs
dayanýklýydý ve çok miktarda bulunuyordu
ve görünüþe bakýlýrsa ender olarak
Antik Mýsýr'da bol miktarda yetiþen ve suda
büyüyen bir kamýþ türü olan papirüs
bitkisinden yapýlan papirüs, burada MÖ
3000'den beri kullanýlýyordu.

yeniden kullanýlýyordu. Antikite boyunca
ticaret ambargolarýnýn parþömen gibi
diðer malzemeler üzerinde denemeler
yapýlmasýna sebep olduðu söylenir.
Gerçekte, dördüncü yüzyýlda parþömen
büyük ölçüde papirüsün yerini aldý. Ama
papirüsün her amaca uygun bir yazý
malzemesi olmaktan çýkmasýna yol açan
þey Batý Roma Ýmparatorluðunun çöküþü
ve daha önemlisi yedinci yüzyýldan
itibaren Ýslam'ýn yayýlmasý ve bunun
sonucunda Akdeniz ticaretinin azalmasý
oldu.

III. Kaðýt

Kaðýt üzerine yazýlmýþ birçok ortaçað
elyazmasý bulunuyor. 15. yüzyýl itibariyle
din adamlarý ve öðrenciler için ucuz, küçük
kitaplar parþömenden çok kaðýttan
yapýlýyordu. Büyük aristokratik
kütüphaneler bile elyazmalarýnda kaðýt
kullanýyorlardý. Günümüze kalan bazý
elyazmalarýnda herbir formanýn iç ve dýþ
yapraklarýnýn parþömenden geri kalan
yapraklarýn ise kaðýttan yapýldýðý
görülebiliyor. Bunun sebebi muhtemelen
parþömenin daha dayanýklý ve bu
sayfalarýn zedelenmeye daha yatkýn
olmasýndan kaynaklanýyor olmalý. Kaðýt 2.
yüzyýlda Çinliler tarafýndan icad edildi ve
kaðýt yapma tekniði bin yýl boyunca aðýr
bir þekilde ilerleyerek Arap dünyasýndan
Batý'ya geldi. 13. yüzyýlda Ýspanya ve
Ýtalya'da kaðýt imalathaneleri kuruldu.
Sonradan Fransa'da 1340'da, Almanya'da
1390'da ve Ýngiltere'de ise 15. yüzyýlýn
sonlarýnda kaðýt imalathanelerinin
kurulduðunu görüyoruz. Kaðýt üretildiði
yerden bütün Avrupa'ya ithal ediliyordu.
1400'lerde kaðýt küçük vaaz kitaplarý, ucuz
okul kitaplarý, popüler risaleler ve benzeri
kitaplar için görece yaygýn olarak
kullanýlmaya baþlandý. Cambridge
Üniversitesi'nin 1480'deki bir
yönetmeliðinde yalnýzca parþömen
kitaplarýn borçlara karþýlýk teminat olarak
gösterilebileceði belirtiliyordu. Kaðýt açýk
bir þekilde çok önemsiz olarak

deðerlendiriliyordu. Kaðýda duyulan
ihtiyacý dönüþtüren 1450'lerde matbaanýn
icadý oldu ve 15 yüzyýlýn sonlarýnda
parþömenden öylesine çok daha ucuz hale
geldi ki, en lüks kitaplar dýþýndaki bütün
kitaplarda kaðýt kullanýlýr oldu.
Ortaçað Avrupasýnda kaðýt keten
kýrpýntýlarýndan yapýlýyordu. Bu, modern
odun-hamurundan yapýlan kaðýttan çok
daha saðlam ve dayanýklýydý ve 15. yüzyýl
yazýcýlarý, eðer bunun kalýcý olmadýðýný
düþünüyordu iseler yanýlýyordular. Kýrpýntý
kaðýt þu þekilde imal ediliyordu: Beyaz
kýrpýntýlar seçiliyor ve drenaj delikleri olan
bir küvette titiz bir þekilde yýkanýyorlar ve
daha sonra dört ya da beþ gün boyunca
mayalanmaya býrakýlýyorlardý. Sonra ýslak
parçalar kýrýntýlar halinde kesiliyor ve akan
su altýnda birkaç saat dövülüyordu. Bir
hafta boyunca çürümeye býrakýldýktan
sonra tekrar dövülüyor ve bu iþlem,
karýþým akýþkan bir hamura dönüþünceye
kadar devam ediyordu. Bu hamur daha
sonra büyük bir tekneye boþaltýlýyor,
burada tel bir çerçeve teknenin içine
daldýrýlýyor ve ýslak liflerden oluþan bir
tabaka alýnýyordu. Üzerinde lif tabakasýnýn
bulunduðu bu çerçeve sularýn damlamasý
kesilinceye kadar sallanýyor ve bir keçe
tabakasý üzerine konuyordu. Bunun
üzerine de yine bir diðer keçe tabakasý
konuyordu. Bu þekilde sulu tabakalar elde
edildikçe bunlar bir tabaka kaðýt ve bir

tabaka keçe olmak üzere üstüste yýðýlýyor
ve fazla suyun atýlmasý için bir pres
makinesinde sýkýlýyordu. Bundan sonra ise
ýslak kaðýtlar alýnýp kurutulmak üzere
asýlýyordu. Hazýr olduðunda, tabaka
sertleþtirilmek üzere kaynatýlmýþ vellum
kýrýntýlarý ve diðer kesiklerden yapýlan
hayvansal bir tutkala daldýrýlýyordu. Bu
tutkal kaðýdý daha az emici kýlýyor ve
mürekkebi daðýlmadan almasýný
saðlýyordu. Tabakalar tümüyle
düzleþtirilmek için yeniden presleniyordu.
Bazen, özellikle Ýtalya'nýn kuzey
doðusunda (hiç kuþkusuz Ýslamî kaðýt
üretiminin etkisi altýnda) kaðýt þýk bir
parlaklýk vermek üzere yuvarlak bir taþla
cilalanýyordu.

Parþömen veya kaðýt yapýmcýlarý tarafýndan
hazýr hale getirilen parþömen ve kaðýtlar
büyük dikdörtgen tabakalar halinde satýþa
sunuluyordu. Bir kitap tek sayfalardan deðil,
yaprak çiftlerinden (bi folia) oluþuyordu.

Tel çerçeve yumuþak kaðýt hamurunun
üzerinde hatlar oluþturuyordu. Yaklaþýk
1300 Avrupalý kaðýt üreticisi telden küçük
desenler yaparak bunu ýzgaraya iliþtirmeye
baþladý. Böylece amblem biçiminde
resimler tesadüfi bir þekilde kaðýt üzerine
aktarýldý. Bunlar bir kitapta istiflendiðinde
görünmüyor ama ýþýða tutulduðunda
oldukça belirgin bir biçimde
görülüyorlardý. Böylece kaðýt stoklarýný ve
üreticilerini birbirinden ayýrma yolu olarak
filigranlar (watermark) ortaya çýktý.
Bir geç ortaçað yazýcýsý elyazmasýný
yazmaya baþlamadan önce kaðýt mý yoksa
parþömen mi kullanýlacaðýna karar

verilmesi gerekiyordu. Kaðýt daha ucuz ve
daha hafifti ve tam tamýna ayný
büyüklükte tabakalar halinde tedarik
edilme avantajýna sahipti. Parþömenin ise
daha saðlam olduðu düþünülüyordu ve
hafifçe esnek bir yazma yüzeyine sahipti
ve bu þekilde kaðýdýn sert düzlüðüne
yazmakla karþýlaþtýrýldýðýnda kalem
darbelerine hoþ bir bükülgenlik saðlýyordu.
En güzel ve en mükellef elyazmalarý her
zaman için parþömen üzerine yazýlmýþtý ve
parþömen Saatler Kitaplarý ve uzun zaman
kalýcý olmasý istenen diðer geleneksel
kitaplarda kullanýlýyordu.
Parþömen veya kaðýt yapýmcýlarý
tarafýndan hazýr hale getirilen parþömen
ve kaðýtlar büyük dikdörtgen tabakalar
halinde satýþa sunuluyordu. Bir kitap tek
sayfalardan deðil, yaprak çiftlerinden
(bifolia) oluþuyordu. Birkaç çift yaprak
birbiri içerisine yerleþtiriliyor ve dikey
olarak ortadan ikiye katlanarak bu
ortadaki kat yerinden dikiþleniyorlardý.
Biraraya tutturulmuþ bu herbir katlanmýþ
yaprak çiftleri formalarý oluþturuyordu.
Bütün standart ortaçað elyazmalarý
formalardan oluþmaktadýr. Elyazmasý bir
dizi küçük birimlerin ardýþýk olarak
biraraya getirilmesiyle oluþan bir birimdir.
Yazýcýlar ve resimleyiciler bir forma üzerine
birlikte çalýþtýlar. Bir ortaçað elyazmasý
bugün dikkatlice incelenecek olduðunda,
ilk iþ genellikle dikiþ ipliklerini arayarak

katlanmýþ sayfalarýn ortasýna göz atmak ve
herbir formanýn baþladýðý ve bittiði fiziksel
planlanýþý ortaya çýkarmaktýr. Bir forma
genellikle sekiz yapraktan veya dört
bifolyodan oluþur. Erken dönem Ýrlanda
elyazmalarýnda ve 15. yüzyýl Ýtalyan
kitaplarýnda bir forma genellikle on
yapraktan oluþur. Çok ince parþömen
kullanýlan küçük 13. yüzyýl Ýncilleri
çoðunlukla oniki, onaltý ve hatta yirmidört
yapraklýk formalardan oluþurdu. Bazen bir
kitap sekiz yapraklýk formalardan oluþur
ama kitabýn son formasý metnin son
bölümünün uzunluðuna göre altý veya on
yapraklýk bir forma olabilirdi. Bazen hatta
bir elyazmasýnýn içerisinde düzensiz
uzunluklarda formalar olurdu ve bunlar
kitap yapýmcýsýnýn kitabý nasýl bir araya
getirdiðine iliþkin ipuçlarý oluþturmaktadýr.
Bir parþömen tabakasýnýn dýþ ve iç kýsmý
arasýnda küçük farklar bulunduðu gibi, el
yapýmý kaðýtlarda da benzeri bir farklýlýk
sözkonusudur. Eðer el yapýmý bir kaðýt
dikkatlice incelenecek olursa kaðýdýn
hangi tarafýnda tel çizgilerinin ve fligranýn
bulunduðunu görülebilir. Hemen hemen
tek bir istisna olmaksýzýn bütün
Avrupa'daki bin yýllýk kitap üretimi
boyunca karþýlýklý sayfalarýn birbirine
uyduðu görülür. Dýþ taraf dýþ tarafa, iç
tarafsa iç tarafa karþýlýk gelir ve kaðýt
elyazmalarýnda filigran tarafý filigran
tarafýna karþýlýk gelir. Hiçbir ortaçað

En güzel ve en mükellef elyazmalarý her
zaman için parþömen üzerine yazýlmýþtý ve
parþömen, Saatler Kitaplarý ve uzun zaman
kalýcý olmasý istenen diðer geleneksel
kitaplarda kullanýlýyordu.

zanaatkarlýk el kitabý bu gerçekten söz
etmese de bu durum oldukça olaðanüstü
bir biçimde böyledir. Bu tutarlý ardýllýktaki
bir bozulma o denli enderdir ki, bu
durumun iþaret ettiði ilk þey genellikle
elyazmasýndaki bir yapraðýn kayýp
olduðudur.
Bir tarafý renklendirilmiþ veya belli þekilde
iþaretlenmiþ sýradan biçimli uzunlamasýna
bir kaðýt tabakasýný elimize alalým ve
kaðýdý renkli veya iþaretli tarafý üste

gelecek þekilde yatay olarak masanýn
üstüne koyalým. Ve þimdi kaðýdý
diklemesine ortadan ikiye katlayalým - bu
biçime folyo adý verilir. Þimdi bunu
yeniden ama bu kez yatay olarak ikiye
katladýðýmýzda bu biçim olarak bir parça
bodur bir dörtgendir ve bu forma kuarto
denir, çünkü dörde katlanmýþtýr. Þimdi
bunu yeniden ikiye katlarsak kaðýt destesi
orijinal boyutun sekizde biridir ve bu
biçime oktavo adý verilir. Bunun orta katý
ve kesilmemiþ kenarlarýyla bir kitabýn
formasý olduðunu düþünelimBir býçakla
veya parmaklarýmýzý kullanarak sanki
okuyormuþçasýna sayfa sayfa açalým.
Birinci sayfa beyazdýr. Birbiriyle karþýlýklý
duran ikinci ve üçüncü sayfalar renklidir.
Birbirine karþýlýk gelen dördüncü ve beþinci
sayfalar beyazdýr. Ve yine altýncý ve yedinci
sayfalar renklidir. Sekizinci sayfa ise yine
beyazdýr.
Eðer bu vellum olsaydý, tabakayý ne kadar
katlarsanýz katlayýn, iç taraf iç tarafa ve dýþ
tarafta dýþ tarafa karþýlýk gelecekti.
Muhtemelen Orta Çaðlarda formalar
aþaðý yukarý bu þekilde katlanýyordu. Orta
Çaðlarýn ilk zamanlarýnda yazýcýlar
muhtemelen formalarýný kendileri biraraya
getiriyor ve bunlar üzerine yazýlarýný
yazýyorlardý. Onbeþinci yüzyýlda ise
kýrtasiyeciler formalar haline
dönüþtürülmüþ kaðýt ve parþömenler
satýyorlardý.

