Ortaçað Avrupasýnda
Elyazmasý Üretiminde Kullanýlan
Malzemeler ve Teknikler - II

Satýr Çizgileri  Kalem  Mürekkep  Altýn Süsleme  Boya Maddeleri

IV. Satýr çizgileri

Ortaçað elyazmalarýnýn sayfalarýnda yazýya
kýlavuz olmak üzere satýr çizgileri çizilirdi.
Bugün okul çocuklarýnýn el yazýlarýný
yazmalarý için çizgili defterler kullanýlýyor ve
egzersiz kitaplarý ve hesap defterleri satýr
çizgileriyle basýlýyor. Ne var ki bugün,
formel mektuplarýn çizgili kaðýda yazýlmasý,
sanki el yazýsý için kýlavuz çizgilerine ihtiyaç
duymak bir parça utanýlasýymýþçasýna iyi bir
þey olarak görülmüyor. Ama Orta Çaðlarda
durum bunun tam tersiydi. Kitap zarif
olduðu ölçüde incelikli bir þekilde satýr

çizgilerinden oluþuyordu. Çizgisiz
elyazmalarý (ki böyle elyazmalarý da vardý)
ucuz ve çirkin ev yapýmý kopyalardý.
Görkemli bir þekilde resimlenmiþ
elyazmalarýnýn kýlavuz çizgileri vardý.
Matbaa hayata geçtiðindeilk müþteriler
kitaplarýnýn geleneksel elyazmalarýna
benzemesi beklentisi içerisindeydiler. Bunu
saðlamak için matbu metnin her satýrýna
kýlavuz çizgiler çekiliyordu, çünkü bu
olmaksýzýn yazý muhtemelen çýplak
görünüyordu. Bunun 17. yüzyýla kadar
örnekleri bulunmaktadýr.
Cetvelle çizilmiþ kýlavuz çizgiler bir ortaçað
kitabýnda olmasý gereken bir þeydi. Bir
ortaçað elyazmasýndaki sayfalara çizilen
çizgiler yazýlacak metne baðlýydý. Yazýcý ya
bu çizgileri kendisi çiziyor ya da metninin
ölçüsü ve sayfa düzenine uygun çizgili
yapraklar seçiyordu.
Sayfalarý matematiksel olarak düzenlemeye
yönelik 9. yüzyýla ait bir tarifname
bulunmaktadýr. Bu tarifnameye göre sayfa
diklemesine beþ birim ve enlemesine dört
birim olarak ele alýnmalýdýr. Yazýlý alanýn
yüksekliði dört birim kadar olmalýdýr. Ýç ve
alt sayfa kenar boþluklarý dýþ sayfa kenar
boþluðundan üç kat fazla ve (eðer iki
sütundan oluþan bir kitapsa) sütunlar
arasýndaki boþluk kadar olmalýdýr. Ve yine
bu boþluklar üst sayfa kenar boþluðunun
geniþliðinden üçte bir kadar fazla olmalýdýr.
Çizgiler arasýndaki aralýklar, bu tarifnameye

göre, yazýnýn büyüklüðüne göre
ayarlanmalýdýr.
Bu kurallara göre bir sayfayý ölçülerle
ayýrmak oldukça zordur. Günümüze kadar
gelen elyazmalarýnýn bir oran formülü
izleyip izlemediðini teyit etmek zor olabilir,
çünkü bu kitaplarýn alt, üst ve dýþ sayfa
kenarlarý görünüþe bakýlýrsa yüzyýllar
içerisinde yeniden ciltlendikleri her defa
traþlanmýþtýr. Ama ortaçað kitap
tasarýmcýlarý muhtemelen göze hoþ
görünen bir elyazmasýnda yazý alanýnýn
yüksekliðinin sayfanýn geniþliðiyle dengeli
olduðunu farketmiþlerdi.

Sol üst: Ortaçað iþaretleme aletleri. Ucu
metal olan bu kemik iþaretleme aletleri
muhtemelen 12. yüzyýla kadar çizgi
örüntülerini çizmede kullanýldý.
Alt: Gotik elyazmalarýndaki satýr çizgilerini
çizmeye uygun bir kurþun çubuk. Üzerinde
sahibinin adý olarak Rogerus yazýlý olan bu
çubuk 13. yüzyýlda dökülmüþ olabilir.
Üst sað: 15. yüzyýla ait bir Fransýz Saatler
Kitabý’ndan satýr çizgileri çizilerek yazmaya
hazýrlanmýþ bir sayfa.

12. yüzyýla kadar çoðu elyazmasýndaki
çizgiler keskin bir aletle veya býçaðýn sýrtýyla
çiziliyordu. Yazýcýlar sert bir þekilde çizgiler
çekiyorlar ve bu yüzden bazen yanlýþlýkla
parþömeni kesiyorlardý. 12. yüzyýlýn
baþlarýnda ilk kez kalemle çizilmiþe benzer
çizgilere rastlýyoruz. Bunlar grafit olabilir
ama daha çok metalik kurþuna ve hatta
gümüþe benziyorlar. 13. veya 14. yüzyýlda
elyazmalarýna çizgi çekmek için
muhtemelen kurþun iþaretleyiciler (plummet
marker) kullanýlýyordu. 13. yüzyýldan bu
yana kurþunun yanýsýra (bazen hatta ayný
elyazmasý içerisinde) satýrlar kalem ve
mürekkeple çizilebiliyordu. Kahveringi,
kýrmýzý, yeþil veya mor mürekkebin
kullanýldýðýný görüyoruz. Ve bazen canlý bir
görünüm veren renk kombinasyonlarý
kullanýlýyordu.

Oldukça sýk olarak metin bloðunun
sýnýrlarýný çizen çizgiler sað tarafa doðru
sayfanýn sonuna kadar devam eder. Ve
bazen bunlar iki veya üç kattýr. Yazý için
olan yatay çizgiler de bazen uçlara kadar
uzanýr, veya belki de ilk ya da son satýr, ya
da birinci üçüncü, sondan üçüncü ve
sonuncu satýrlar. Bir elyazmasýna bakmak
ve nasýl çizgilendirildiðini anlamak ilginçtir.
Ama görülen þey hakkýnda belirli
genellemelere varmak kolay deðildir.
Yazmaya baþlamadan önce sayfa sayfa
yapýlan çizgilendirme yavaþ ve
usandýrýcýydý. Bu süreci hýzlandýrmak için
çeþitli gereçler kullanýlýyordu.
Erken ortaçaðlarda yazýcýlar hiç kuþkusuz
parþömenin birçok aþamasýný kendileri
hazýrlýyorlardý. Parþömen manastýr
mutfaklarýnýn yan ürünüydü ve kaðýt
bilinmiyordu. Ama ondördüncü yüzyýla
gelindiðinde, öyle görünüyor ki, yazmaya
hazýr hale getirilmiþ parþömenler satýn
almak mümkündü. Bir çok yazýcý için yazma
iþi katlanmýþ ve çizgilendirilmiþ kaðýt veya
parþömenlerle baþlamýþ olmalýdýr.

V. Kalem

Herkes ortaçað yazýcýsýnýn bir tüy kalemle
metinleri kopyalýyor olmasý görüntüsüne
aþinadýr ve bu doðrudur. Mürekkepler
günümüzün ticari mürekkeplerinden daha
daha yoðun ve tutkalýmsýydý ve bunlarýn
üretimi için o döneme ait çok sayýda tarif
bulunuyordu. Ne var ki, tüy kalemlerin
kesilmesi için ortaçaða ait hemen hiçbir
tarif yoktur. Bütün okuryazar kiþiler kendi
kalemlerini hazýrlýyordu ve bundan dolayý,
bunun nasýl yapýlacaðýný yazmanýn bir
anlamý bulunmuyordu. Antik Mýsýr'dan 19.
yüzyýl Ýngilteresine kadar her eðitimli kiþi
için kuþtüyünün nasýl kesileceði tümüyle
biliniyor olmalýydý ve bu yüzden de bundan
söz edilmesine gerek görülmemiþti. En iyi
kuþtüyleri kaz veya kuðunun dýþ kanat
telekleriydi. Üniversitelerdeki yazýcýlarýn
mikroskobik yazýlarýnýn karga tüyünden
yapýlan kalemlerle yazýldýðý zaman zaman
iddia edilmiþtir. Bu teknik olarak mümkün
olmakla birlikte küçük bir kalemi tutmasý
zordur, hele ki binlerce sayfa uzunluktaki
bir Ýncil'i yazýyorsanýz. Kaldý ki, küçük bir
yazý nihayetinde büyük bir kuþtüyünün
ucunun iyice inceltilmesinin sonucu da
olabilir. Mükemmel tüy kalemler üretilen
hindilerin anayurdu Amerika'ydý ve ortaçað
Avrupasýnda bilinmiyordu.
Saðlak bir yazýcý için, saða doðru hafifçe
doðal bir kavisi olan tüy kalem ele rahat bir
þekilde oturuyordu. Ve bu tüyler kuþun sol
kanadýndan elde ediliyordu. Öncelikle ince
uç kýsým ve tüylerin çoðu traþlanýyor veya

Ortaçaðda daha çok tüy kalem kullanýlmakla birlikte, kamýþtan yapýlmýþ kalemler de kullanýlabiliyordu.
soyuluyordu ve ortaçað yazýcý resimleri
sadece kavisli beyaz tüy kamýþýný gösterir.
Kuþtan koparýlan veya su kýyýlarýnda
bulunan telekler çok esnek ve bükülgendi
ve bunlarýn sertleþtirilmesi gerekiyordu.
Bunlar ya birkaç ay boyunca kurumaya
býrakýlýyor ya da suya daldýrýldýktan sonra
birkaç dakikalýðýna, ýsýtýlmýþ kuma
batýrýlýyordu. Ýnce yaðlý dýþ deri ve tüy
kamýþýnýn içindeki süngerimsi doku artýk

kolaylýkla sýyrýlabilir veya çýkarýlabilirdi.
Geri kalan sert ve neredeyse saydam bir
borudur. Uç kýsým kýsa ve keskin bir býçakla
-kalem býçaðýyla- yan taraflardan yontulur
ve dolmakalem ucuna çok benzeyen bir
biçim verilirdi. Sonra uç ortasýndan
uzunlamasýna kesilir ve uç kýsma son þekli
verilirdi.
Ortaçað yazýcýsý kalemini oldukça hýzlý ve

büyük bir çaba harcamadan hazýrlýyordu.
Ucun kesilmesinin yazma süreci içerisinde
sýk sýk yinelenmesi gerekiyordu. Çünkü
uçtaki yarýk yazma süreci içerisinde
açýlýyordu. 12. yüzyýlda Thomas Becket'in
yanýnda çalýþan alimlerden biri olan
Tilbury'li John, not alan bir katibin kalemini
ne kadar sýk sivriltmesi gerektiðini betimler.
Dediðine göre bir katibin önceden altmýþ
veya yüz tüyü kesip sivriltmiþ olmasý

gerekiyordu. Buna göre, yoðun çalýþan bir
yazýcýnýn kalemini günde altmýþ kez
sivriltmeliydi.
Yazýcýlarý yazý yazarkan resmeden ortaçað
resimleri oldukça yaygýndýr. Bunlar ya
metinlerin baþýndaki, yazarlarýn
portreleridir, ya da Evangelistler'i [yani, dört
Ýncil yazarýný] ve Kilise Babalarýný
çalýþmalarý sýrasýnda resmeden standart
ikonografilerdir. Bundan dolayý bütün
ortaçaðlar boyunca elinde kalem tutan
insan resimlerine rastlanýr.

Saatler Kitaplarý'nda Ýncil Sekanslarý
bölümünün baþýnda çoðu kez Patmos
adasýnda yazan St. John'un bir minyatürü
bulunur. Burada St. John'u kalemine
bakarken, kalemini sivriltirken (býçaðý
kendine doðru çekmektedir, bizim kalem
sivriltirken yaptýðýmýz gibi dýþarýya doðru
deðil), kalemin ucuna bir býçakla yarýk
açarken, kalemi yalarken, kalemle
yazarken, kulaðýnýn arkasýna koyarken vs
görürüz. Ve bunlarýn hepsi elyazmasý
hazýrlayan kiþinin bildik davranýþlarýdýr.

VI. Mürekkep

Kuþtüyü kalem kullanan bir yazýcý hokkasý
olmaksýzýn yazamazdý ve St. John'u Patmos
adasýnda gösteren minyatürlerde bazen,
azizin hokkasýný alýp kaçýrmak için bir
çalýnýn arkasýndan sokulan muzýr bir þeytan
figürü vardýr. Bu bir açýk hava sahnesidir ve
bundan dolayý hokka portatiftir,
muhtemelen burmalý bir kapaðý vardýr ve
bir kordonla dikdörtgen bir kalem kutusuna
baðlýdýr. Yazý odalarýnda (scriptorium)
mürekkep boynuzlarýn içine konurdu;
ortaçað resimlerinde bazý yazýcýlar bu
boynuzlarý tutarken görülür ama genellikle
her iki ellerinde býçak ve kalem bulunur.
Þarlman Ýncilinde evangelistler sýklýkla,
mürekkepleri meþaleye benzer ayrý bir
sehpa üzerinde duruyorken
resmedilmiþlerdir (hokkayý devirmeye
mütemayil kiþiler için akla yatkýn bir
önlemdir bu). Geç ortaçað resimlerinde
boynuzlar genellikle sýranýn sað ucuna
iliþtirilmiþ metal çemberlerin içine
konmuþtur ve bunlardan iki ve bazen de üç
tanesi ayný anda bulunur. Boynuzlarýn,
sýranýn yüzeyindeki deliklere yerleþtirildiði
ve uçlarýnýn masanýn altýndan çýkýntý yaptýðý
örnekler de mevcuttur.
Mürekkep yapýmýna iliþkin olarak Ortaçað'a
ait çok sayýda tarif vardýr. Birbirinden
tümüyle farklý iki tür mürekkep vardý. Ýlki
karbon mürekkebiydi. Kömür veya lamba
isinin reçineyle karýþtýrýlmasýndan
yapýlýyordu. Ýkincisi demir-mazý
mürekkebiydi. Bu mürekkep mazýdan elde

edilen tanen asidi (kahverengi bir toz) ile
demir sülfatýn karýþtýrýlmasýyla yapýlýyordu
ve buna koyulaþtýrýcý olarak reçine de
katýlýyordu. Ortaya çýkan siyah renk
kimyasal reaksiyonun sonucuydu. Her iki
tür mürekkep ortaçað elyazmalarýnda
kullanýlmýþtýr. Karbon mürekkebi antik
dünyada ve doðuda kullanýlmýþtýr ve 12.
yüzyýla kadar bütün ortaçað tariflerinde
görülür. Üçüncü yüzyýldan itibaren demirmazý mürekkepleri kullanýmdaydý ama
zanaatkarlarýn, tariflerinde mazý
mürekkebini betimlemeye baþlamalarý 12.
yüzyýlýn baþlarýna rastlar ve muhtemelen
sonraki bütün ortaçað elyazmalarý demirmazý mürekkebiyle yazýlmýþtýr. Ýlk kez
Theophilus'ta gördüðümüz tarifte ana
malzeme meþe mazýsýdýr (quercus
infectoria). Bu, küçük bir çakýl
büyüklüðünde yuvarlak bir urdur ve
genellikle meþe aðacýnýn yapraklarýnda ve
sürgünlerinde büyür. Mazý sineðinin
yumurtasýný aðacýn büyüyen tomurcuðuna
býrakmasýyla oluþur. Yumuþak, soluk yeþil
renkte bir yumru larvanýn çevresinde
oluþmaya baþlar.

Þarlman Ýncilinde evangelistler sýklýkla,
mürekkepleri meþaleye benzer ayrý bir sehpa
üzerinde duruyorken resmedilmiþlerdir
(hokkayý devirmeye mütemayil kiþiler için
akla yatkýn bir önlemdir bu).

Meþe mazýsý olgunlaþmadan toplanýrsa
çürümüþ bir meyve gibi büzüþür; ama
içerisindeki larva tümüyle büyüyüp bir
böceðe dönüþtüðünde, bu bitkisel kozadan
dýþarý doðru bir delik açarak dýþarý çýkar. Ve
geriye kalan sert yumru tanik asit ve gallik
asit bakýmýndan zengindir. Bunlar kabaca
ezilir ve güneþ altýnda veya ateþin yanýnda

Demir-mazý mürekkebi yapýmýnda kullanýlan
meþe mazýsý küçük bir çakýl büyüklüðünde
yuvarlak bir urdur ve genellikle meþe
aðacýnýn yapraklarýnda ve sürgünlerinde
büyür.

Demir-mazý mürekkebinin öteki malzemesi
demir sülfattýr.

Ortaçað yazýcýlarýna ait resimlerde bazen
yazý masasýnýn sað tarafýnda iki mürekkep
boynuzu vardýr. Ýkincisi muhtemelen kýrmýzý
mürekkep içindir.
bekletilen suda demlendirilir. Bazen yaðmur
suyu yerine beyaz þarap veya sirke
kullanýlýr.
Demir-mazý mürekkebinin öteki malzemesi

demir sülfattýr. Bu, demirli topraklardaki
suyun buharlaþmasý yoluyla Ýspanya'da
doðal olarak bulunur veya üretilirdi.
Onaltýncý yüzyýlýn sonlarýnda ise
muhtemelen eski çivilere sülfürik asit
dökülmesiyle yapýlýyordu. Sývý sonradan
filtre ediliyor ve süzüntü alkolle
karýþtýrýlýyordu (bu durum ortaçað sonrasý
mürekkeplerin asiditesini açýklayabilir).
Demir sülfat sonradan meþe mazýsý iksirine
katýlýr ve incir aðacýndan bir çubukla
karýþtýrýlýrdý. Ortaya çýkan sývý yavaþça soluk
kahverengiden siyah mürekkebe dönerdi.
Sonra mürekkebin kývamýný artýrmak için
ezilmiþ arap zamký katýlýrdý. Dolmakalemler
için gerekli olmayan bu kývamlýlýk ne var ki
kuþtüyü kalemler için gerekliydi. Akasya
aðacýnýn kurutulmuþ özsuyu olan arap
zamký Avrupa'ya Mýsýr ve Anadolu'dan
getiriliyordu. Demir-mazý mürekkebi
elyazmasý sayfalarý üzerinde havayla temas
ettiðinde daha da koyu renk alýr. Karbon
mürekkebinin tersine, parþömen tarafýndan
iyi emilir. Daha kumlu ve daha siyah olan
karbon mürekkebinden daha saydamýmsý
ve daha parlaktýr.
Ortaçað yazýcýlarýna ait resimlerde bazen
yazý masasýnýn sað tarafýnda iki mürekkep
boynuzu vardýr. Ýkincisi muhtemelen kýrmýzý
mürekkep içindir. Kýrmýzý mürekkep ortaçað
elyazmalarýnda baþlýklar, baþlangýç harfleri,
dua kitaplarýnda kýrmýzý harflerle yazýlan
bölümler ve takvimlerdeki kýrmýzý harflerle
yazýlan günler için kullanýlýyordu. Metin

üzerindeki düzeltmeler dikkat çeksin diye
bazen kýrmýzýyla yapýlýyordu. Mavi ve yeþil
mürekkepler de olmakla birlikte kýrmýzý her
zaman için ikinci renkti. Elyazmalarýndaki
kýrmýzý mürekkep kullanýmý beþinci yüzyýla
kadar gider ve onbeþinci yüzyýla kadar
geliþimini sürdürmüþtür. Renkli metin
üretiminin çok karmaþýk olduðu basýlý

Ortaçað elyazmalarýnda mavi ve yeþil
mürekkepler de olmakla birlikte kýrmýzý her
zaman için ikinci renkti.

kitaplarýn yaygýnlaþmasý, kitaplarýn siyah ve
kýrmýzý olduðu yolundaki kuþkuya yer
olmayan standart ortaçað kabulünün altýný
oymuþ olmalýdýr. Basýlý kitaplar sadece daha
donuk bir görünüme sahip olan siyah
renktedir. Zincifre, civa sülfürdür ve
öðtüldükten sonra içine yumurta beyazý ve
arap zamký katýlarak kýrmýzý mürekkebe
dönüþtürülür. Kýrmýzý mürekkep ayrýca
kýzýlaðaç yongalarýnýn sirkede
demlendirilmesi ve arap zamkýyla
karýþtýrýlmasýyla da yapýlabilir.
Asýl nüsha ve kopya genellikle eðimli bir
sýra üzerinde yanyana dururdu.
Minyatürlerde elyazmalarýnýn ipin iki
ucundan sarkan aðýrlýklarla açýk
tutulduðunu görürüz. Parþömen bir
elyazmasý, açýk tutulmadýkça kapanmaya
eðilimlidir. Bazen aðýrlýklar üst tarafý
yuvarlaðýmsý ve alt kenarý geniþ üçgene
benzer bir þekilde çizilmiþtir. Yazýcý metni
kopyalarken, aðýrlýðý aþaðý doðru çekerdi ve
böylece aðýrlýðýn düþey alt kenarý asýl
nüshada tam nerede kaldýðýný gösterirdi.
Yazýcýlar eðimli sýralarýn önünde yüksek
arkalýklý sandalyelere çok dik otururlardý.
Bazý ortaçað resimleri yazý masasýný
sandalyeye iliþik olarak gösterir. Görünüþe
göre masanýn üst tarafý yazýcýnýn
oturabilmesi için týpký bebeklerin mama
sandalyelerinde olduðu gibi yukarý kalkar
ve sonra yerine oturur. Ne var ki, resimlere
bakarak, yazýcýnýn, masa yukarý kalkýk

Parþömen bir elyazmasý, açýk tutulmadýkça kapanmaya eðilimlidir. Bazen aðýrlýklar üst tarafý
yuvarlaðýmsý ve alt kenarý geniþ üçgene benzer bir þekilde çizilmiþtir. Yazýcý metni kopyalarken,
aðýrlýðý aþaðý doðru çekerdi ve böylece aðýrlýðýn düþey alt kenarý asýl nüshada tam nerede
kaldýðýný gösterirdi.

bazen ortaçað elyazmalarýnda mürekkebin,
harflerin alt kýsýmlarýnda yoðunlaþtýðý
görülebilir. Bunun sebebi yazý masasýnýn
eðimli oluþudur.

Minyatürlerde elyazmalarýnýn ipin iki
ucundan sarkan aðýrlýklarla açýk tutulduðunu
görürüz.
durumdayken bile nasýl sandalyesine
kývrýlýp oturduðunu zihinde canlandýrmak
zordur. Eðim oldukça diktir. Tüy kalemler
yazý yüzeyine doðru açýyla tutulduðunda iyi
sonuç verirler ve bu açýyý bir eðim üzerinde
saðlamak daha kolaydýr. Deneyimsiz
çaðdaþ bir yazýcý için dik bir eðimde
çalýþmak yorucudur. Çünkü kalemi tutma
biçimimiz elin sayfaya dayanmasýný ve
parmaklarýn oynatýlmasýný gerektirir. Ama
bir tüy kalem kullanan kiþinin elinin sayfaya
dokunmasý ender olarak gerekir ve hareket
parmaklardan deðil koldandýr. Bunun için
eðimli bir yazý masasý idealdir. Mürekkebin
kurumasý birkaç saniye sürdüðünden,

Yazýcý kopyalamaya baþlamak için
oturduðunda, parþömeni ince süngertaþýyla
nihai olarak ovalamalarý ve yüzeyi tebeþirle
pürüzsüz hale getirmesi tariflerde salýk
verilirdi. Bunun amacý, yapraklarýn elle
tutulmasý ve katlanmasý sýrasýnda oluþmuþ
olabilecek yað lekelerini uzaklaþtýrmak ve
mürekkebin akma riskini azaltmaktý. Yazýcý
yazarken öbür elinde bir býçak tutardý. Bu
ortaçaðlarda yazý yazan herkesin yaptýðý bir
þeydi. Yazmak, týpký yemek yemek gibi, iki
elin iþlediði bir iþti. Bu, baþka þeylerin
yanýsýra, yazýcýnýn asýl nüshada nerede
kaldýðýný izlemek için boþ bir eli kalmamasý
anlamýna geliyordu. Býçak hem kalemin
sivriltilmesi hem de hatalarýn kazýnmasý
içindi (ve bu iþin mürekkep iyice emilmeden
çabucak yapýlmasý gerekiyordu). Býçak, ayný
zamanda, vellumun her zaman esnek olan
yüzeyini zaptetmeye yarýyordu ve ve yazýcý
her sözcüðü yazdýðýnda býçak da satýr
boyunca hareket ediyordu. Sayfayý
sabitleþtirmek için parmaðýn kullanýlmasý
sayfanýn yaðlanmasýna sebep olabilir ve
istenen neticeyi vermeyebilirdi. Ama býçaðýn
ucu istenen kesinlik ve denetimi rahatlýkla
saðlýyordu.

VII. Altýn süsleme

Elyazmasý sayfalara altýn uygulamanýn çeþitli
yollarý vardýr ve kimileyin farklý etkiler elde
etmek için tek bir minyatürde birden fazla
teknik kullanýlmýþtýr. Kitaplara uygun düþen
üç temel uygulama türü vardýr.
Yöntemlerden ikisinde altýn varak
kullanýrken diðer yöntemde ise altýn tozu
kullanýlýr. Ýlkinde bir tür ýslak zamk istenen
bölgeye sürülerek üzerine altýn varak
yerleþtirilir ve kuruyunca perdahlanýr, yani
parlatýlýr. Özellikle çok erken dönemdeki
elyazmalarýnda kullanýlan bu yöntemle ilk
panel resimlerinin arkaplanlarýnda da ýþýltýlý
altýndan alanlar elde edilirdi. Ýkinci
yöntemde yapýþkan alçýtaþý hazýrlanýr ve
bundan istenen þekilde bir kabartý
oluþturularak üç boyutlu bir dizayn elde
edilir. Altýn uygulandýðýnda ve bir
perdahlama aletiyle parlatýldýðýnda oldukça
kalýn görünür ve dizaynýn kývrýlan uçlarý ayný
anda pekçok açýdan ýþýðý yakalar. Bu,
elyazmalarýndaki en güzel görünüme sahip
olan altýndýr. Üçüncü yöntem "midye" altýn
denilen þeyin uygulanmasýdýr. Bunda arap
zamkýyla karýþtýrýlmýþ toz altýn bir tür altýn
mürekkeple karýþtýrýlýr ve kalem ya da
fýrçayla uygulanýr. Bu karýþým, çoðunlukla
midye veya istiridye kabuðu içinde
tutulduðu için midye-altýn adýný almýþtýr.
Buna mat ya da sývý altýn da denir. Varak
altýnýn tersine, renkten sonra eklenirdi.
Özellikle onbeþinci yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
itibaren kullanýlmýþtýr. Bu kadar popüler
olmasý ilginçtir, çünkü bu altýnýn etkisi
kolaylýkla abartýlý ve aþýrýya kaçmýþ bir
görünümde olabilir. Öte yandan, bu

karýþýmý hazýrmaka daha pahalý olmalýydý,
çünkü altýn parçalarýnýn toz hale getirilmesi,
varakýn yüzeye serilmesinden daha çok altýn
kullanmayý gerektiriyordu ve uygulamasý da
kolay deðildi. Ama altýn varakýn kullanýmý
da kolay deðildir. Altýnýn özelliði
dolayýsýyladýr ki, diðer birçok madenin
tersine, parçalanmaksýzýn dövülerek iyice
inceltilebilir. Altýn varak en ince kaðýttan bile
çok daha incedir. Neredeyse hiç kalýnlýðý ve
aðýrlýðý yoktur. Yere düþürülse aþaðý doðru
hiç süzülmüyormuþ gibi görünür. Eðer üstü
kýrýþýk sert bir zemine yerleþtirilse, bir
üflemeyle düzleþebilir ve týpký silkelenen bir
battaniye gibi hemen düzleþir. Altýn varak,
savurgan ve görkemli istisnalar dýþýnda
1200'den önceki ortaçað elyazmalarýnda
ender olarak kullanýlmýþtýr.
Altýn varak bugün için bile çok pahalý
deðildir. 14. yüzyýl Ýtalyan kuyumcusu ve
sanat kuramcýsý Cennino Cennini altýn varak
alýrken nelere dikkat edilmesi gerektiðini
þöyle anlatýr: "Varaký iyi bir varakçýdan alýn
ve altýný inceleyin; eðer keçi parþömeni gibi
dalgalý ve matsa iyidir." Hem Cennino hem
de Göttingen elyazmasý, kabartýlý
illuminasyon için alçýtaþýnýn nasýl
karýlacaðýný betimler. Sönmüþ alçýtaþýna
biraz öðütülmüþ beyaz kurþun katýlýr
(Cennino bunun alçýtaþý miktarýnýn üçte
birinden az olmasý gerektiðini söyler).
Karýþým oldukça beyaz ve gevrektir.
Göttingen elyazmasýndaki tariften devam
edelim: "Sonra eczacýdan Ermeni kili alýn ve
bu kili beyaz karýþým kýrmýzýlaþýncaya kadar

öðüterek katýn." Ermeni kili yaðlý ve kýrmýzý
bir tür çamurdur. Alçýtaþýnda renk
vermekten baþka bir iþlevi yoktur. Alçýtaþý
beyaz sayfaya uygulandýðýnda, renklendirici
maddenin eklenmesi, karýþýmýn daha kolay
görülmesini saðlayacaktýr; ve eðer altýn, bir
parça yýrtýlacak olursa, alttaki pembekahverengi renk, katýþýksýz beyaz renge göre
daha hoþ ve sýcak bir ýþýltý verir. Elyazmasý
süslemelerinde kil kullanýmýnýnýn izlerini
aramak ilginçtir. Özellikle, hýrpalanmýþ
elyazmalarýnda, altýnýn altýndaki alçýtaþýna
kýrmýzý kil karýþtýrýlýp karýþtýrýlmadýðý
gözlemlenebilir. Kil, Ýtalya'da pembedir.
Flandra'da ve Almanya'da kahverengidir.
Paris'te ise genellikle kýrmýzý kil yoktur.
Tarife geri dönelim. Elimizdeki alçýtaþý,
beyaz kurþun ve Ermeni kili karýþýmýna bir
ya da iki tutam þeker veya bal katýlýr. Þeker
ve balýn nemi çekme özelliði vardýr ve
karýþýmýn mümkün olduðunca uzun süre
nemli kalmasý önemlidir. Karýþým küçük
pembe topaklar halinde kurutulur ve bu
þekilde saklanýr. Ýhtiyaç duyulduðunda biraz
berrak su ve yumurta akýyla taþ bir plaka
üzerinde bir palet býçaðýyla pürüzsüz ve
akýþkan hale gelinceye kadar karýþtýrýlýr.
Kullanýma hazýr hale getirilen bu karýþým
fýrçayla deðil kuþtüyü kalemle uygulanýr. Hýz
önemlidir, ayný þekilde kalemin ucuyla
parþömeni berelememek için dokunuþun
hafif olmasý da önem taþýr.
Sývý, süslemenin yapýlacaðý bölümün

merkezinde birikinti oluþturacak þekilde
yayýlýr. Sonra çabuk ve dikkatli bir þekilde
kenarlara doðru çekilir. Alçýtaþý kalýn bir
þekilde uygulandýðýndan eðimli bir zeminde
aþaðý doðru akacaðý için ortaçað
süslemecisi muhtemelen ortaçað yazýcýsýnýn
tersine eðimli deðil düz bir masa üzerinde
çalýþýyordu.
Nemli havanýn veya nemli sabah saatlerinin
altýn varakýn uygulanmasý için iyi olduðu
söylenir. Bir parça altýn varak varakçý fýrçasý
denilen ince ve yayvan bir fýrçayla alýnýr ve
varakçý minderine konulur. Varak burada,
keskin bir býçak yardýmýyla þeritler veya
basit þekiller halinde kesilir ve yeniden
fýrçaya konur. Yaldýz süslemeci elyazmasý
sayfasýna hohlar ve nefesinin rutubeti
alçýtaþýný yeniden biraz yapýþkanlaþtýrýr. Ve
altýn varak alçýtaþý örüntünün üzerine
yerleþtirilir. Sonra bir parça ipekle örtülür ve
oldukça sert bir þekilde baþparmakla ittirilir.
Ýpeðin dokusu altýnýn üzerine çýksa da bu
önemli deðildir çünkü çok kýsa bir süre
içerisinde düzleþtirileceklerdir. Süslemeci
daha sonra perdah kalemini alýr. Bu,
geleneksel olarak bir tutamaða tutturulmuþ
bir köpeðin diþiydi. Ama Cennino aslan,
kurt, kedi veya herhangi bir etoburun
diþinin de iyi olduðunu söyler ve bir parça
hematitten nasýl perdahlama aleti
yapýlacaðýný betimler. Perdahlama aleti
altýnýn üzerine ve kenarýndaki yarýklara
sürtülür.

VIII. Boya Maddeleri

Ortaçað elyazmasý ressamýnýn
kullanabildiði renkler þaþýrtýcý bir
þekilde çoktu. Kýrmýzý, örneðin, doðal
zincifre, yani civa sülfat olabilirdi.
Vermiyonun benzer bir kimyasal
kompozisyonu vardý ve civayý kükürtle
ýsýtýp, ýsýtma sürecinde oluþan buhar
birikintilerini toplayýp ufalayarak
yapýlýrdý. Çok zehirli olduðu için,
fýrçanýn ince bir nokta haline getirilme
amacýyla yalanmasý riskliydi. Buna
alternatif olarak kýrmýzý boya bitki
ekstrelerinden yapýlabiliyordu.
Kýzýlaðaçtan kýrmýzý mürekkeple ilgili
olarak söz etmiþtik. Daha saf bir kýrmýzý
olan kökboyasý, kökboyasý bitkisinin
kökünden yapýlýr. Kitap süslemede
kullanýlan bir diðer kýrmýzý, ejderha
kanýydý. Botanikçiler bu rengin
Pterocarpus draco adlý bitkinin
özsuyundan elde edildiðini
söylemektedirler.

doðal olarak sadece Afganistan’da
bulunan lapis lazuli’den elde
ediliyordu.

Mavi, ortaçað elyazmalarýnda
kýrmýzýdan sonra en çok kullanýlan
renktir. Bu rengi elde etmekte en çok
kullanýlan kaynak muhtemelen azuritti.
Bu, Avrupa’nýn bir çok ülkesinde
bulunan ve bakýr yönünden zengin
olan mavi bir taþtý. Çok sert olan bu
taþ kýrýlýr ve havanla dövülerek toz
haline getirilirdi. Mora çalan bir diðer
mavi renk Crozophora bitkisinin
tohumlarýndan elde edilirdi. Ama en
çok deðer verilen mavi ultramarin’di ve

Boya maddelerinden boya elde
etmenin birkaç tekniði bulunuyordu.
Çok etkili bir tutkal olan yumurtanýn
hem beyazý hem de sarýsýnýn kullanýmý
yaygýndý. Zamklar da mersin balýðýnýn
hava kesesinden veya deri parçalarýnýn
kaynatýlmasýndan elde edilen hayvan
tutkalýndan yapýlýyordu. Boyalarýn
öðütülmesi, karýþtýrýlmasý ve
kývamlandýrýlmasý resimli elyazmalarýný
dekore etmenin vazgeçilmez
öngerekleriydi.

Bu taþýn Avrupa’ya varmak için yapmak
olduðu yolculuk akýllara durgunluk
vericidir. Marco Polo’nun zamanýndan
çok önce bulunabiliyordu ve torbalar
içinde bir deve kervanýndan diðerine,
yük arabalarýna, gemilere taþýnarak
sonunda fahiþ bir fiyatla kuzey Avrupalý
eczacýlar tarafýndan satýn alýnýyordu. Ýyi
mavi boya deðerliydi. Dük de Berry’nin
1401 yýlýnda çýkarýlan mal
envanterinde inanýlmaz deðerdeki
hazineleri arasýnda deniz mavisi içeren
iki deðerli çömlek de bulunuyordu.
Diðer renklerden yeþil, bakýrtaþýndan
(malakit) veya bakýr pasýndan; sarý,
volkanik topraktan veya safrandan;
beyaz, beyaz kurþundan elde ediyordu.

