ROMA'DA KÂĞIT, KİTAP ve KÜTÜPHANE

Ayfer İNAL

I. ROMA'DA KÂĞIT

A. ' Papirüs.
Yaza yazmak için çanak çömlek parçalan, . mum tabletler, hatta' bazı
vesikalar için kuruşun ve fildişi tabletler kullanan Roma'hlar ' bilhassa
papirüs ile parşömenden istifade ediyorlardı.
'

Papirüs kâğıt, _ sadiye • (cyperacee) fasilesinden bir nebat olan papyrusdan yapıllyordu. Bu nebat aşağı Nil vadisinde, bilhassa Delta’da yetiştiri
liyordu. Mısır'da Firavunlar devrinden, yani ' M. Ö. ' 3000 • yılındianberi
papirüs kâğıt kullanıyordu. Buradan. M. Ö. VI. asra doğru • Yunanistan’a
ithal edilen papirüs, Roma’ya İskenderiye ' ile yapılan ticaretle tedricî
surette girmiştir. Roma’da papirüsün kullanılması M. Ö. III. asrın ortasına
rastlar.
Papirüs çok basit usullerle nebatın özünden - imal ediliyordu. • Neba
tın sakının iç dokusu uzun şeritler halinde kesiliyordu. Bu şeritler yanyana uzunluğuna yerleştirildikten sonra, tunların üzerine, genişliğine yanyana yerleştirilen diğer şeritler yapıştırılıyor ' ve böylece papirüs kâğıt
(dharta) meydana geliyordu. Uzunluğuna yerleştirilen, şeritler kâğıdın ter
sini, genişliğine olanlar ise yüzünü teşkil ediyordu. Ufkî elyaf üzerine da
ha kolaylıkla yazı yazılabiliyordu. Bu şeritlerden sakın ortasına • yakın
olanlar daha ince ve daha yumuşak oilHyordu ve kabuğa doğru olanlar
kalınlaşıyordu. İnceliğine, beyazlığına ve pürüzsüzlüğüne göre bir çek
çeşit kâğıt vardı. Kâğıdın eb’adı da mühimdi ve fiyatı eb’adma göre tayin
edilmekteydi. Mısır'dan sadece imal edilmiş kâğıt değil, ham papirüs da
ithal eden Romalılar • imalât usullerini mükemmelleştirerek fevkalâde • düz
kâğıtlar elde edebi’mişlerdir. Roma’da papirüs mağazaları (horrea ohartaria) ve papirüs imalâthaneleri (officinae) vardı. Bunlardan • en meşhuru
daha sonra bahsedeceğimiz Fannius adlı bir şahsa ait • olan imalâthanedir.

. En iyi kalitedeki papiıUs (kâğıtlar şunlardır :

1 — Charta Hieratica. Bu -kâğıt mukaddes kitaplara tahsis ediiiyordu, ve en iyi kalitede kâğıt idi.
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2 — Charta Augusta. İmparator Augustus’un adına izafeten bu ismi
almıştır ve bunun icadıyla. ««Charta Hieratica» üstünlüğünü kaybetmiştir.
3 — Charta Liviana. İmparator Auııgistus’un kansı Livia’mn adına
izafeten bu ismi almıştır. Bu kâğıt yukardakinden biraz daha kaimdi fa
kat -eb’atça aynı idi.

4 ■— Charta Amphiteatrica.
edildiğinden bu ismi almıştır.

İskenderiye'de amfiteart

yanında 'imal

5 — Charta Fanniana. Roma’da bir papirüs atelyesi kuran Fannius,
İskenderiye'den -getirttiği papirüs ‘tabakalarım bir çok yeni muamelelere
tâbi tutarak daha ince bir kâğıt elde etmeğe muvaffak olmuştur, ve Fannius'un adına izafeten «(Cunta Fanniana» denilen - bu kâğıt en iyi kalitede
kâğıtlar arasına girmiştir.

6 — Charta Claudia. İmparator Claudius'un adına izafeten de bu ismi
alan kâğıt biraz kaim fakat büyük ' eb'atta idi. Üstün kalitesine rağmen
bazı işler için çok ince olan «Charta Augusta», «Charta Claudia» nın ica
dından sonra daha çok muhaberatta kullanılmıştır. Charta epistularis).
1 — -Charta Saitica. Sais’de imal edildiği için bu- ismi almıştır.
2 — Charta Taeneotica. İskenderiye ' yakınındaki bir yere- izafetten
bu adı almıştır. Bu kâğıt papirüs nebatının kabuğa en yakın olan elyafın
dan yapılıyordu.

3 — Charta Emporetica. Yazı yazmaya elverişli olmayan bu kâğıt
sadece ticarette, paket yapmakta- kullanılıyordu.
Bugün umumiyetle kullanılan kâğıt gibi, papirüs tabakasının da bo
yu eninden fazla idi. Müzelerde bulunan pap'ruslara göre, bunların boyu
20 cm. ile 35 om. arasında, eni ise 10 cm. ile 30 cm. arasında değişmektedir.

Roma’da bazı papirüs atelyeleri bulunuyordu, fakat bu kâğıdın imal i
Mısır’a has bir sanayi olarak kalmıştır. Varron’un anlattığına göre, M. Ö.
II. asırda Ptoleme’ler sülâlesinden bir kıral Mısır’dan papirüs ihracatını
yasak -etmiştir. Bu durum karşısında Roma’da papirüsün yetiştirilmesi ve
bu nebatın işlenmesi işi çiftçilere bırakılmıştır. İmparatorluk devrinde kâ
ğıt -sarfiyatı muazzam nisbetie artmıştır. ' Tiberius zamanında, papirüs
mahsulünün iyi olmaması yüzünden bir kâğıt kıtlığı -olmuştur. Söylendiği
ne -göre, Aurelius devrinde Mısır’ın her sene Roma’ya muayyen bir mikdar
papirüs vermesi mecburiyeti konmuştur. Fakat Firmus adlı birisi
Mısır’ı Aurelius’a karşı ayaklandırmış ve Roma ile olan münasebetleri ke
serek papirüsü kendi istifadesine kullanmıştır. Roma’da papirüs için hu
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susî ambarlar mevcuttu ve İmparatorluk idaresi Mısır’dan gönderilen kâJ
ğltlam bu anbarlara depo ettiriyordu.

Papirüsün kullanılması VIII. asırda hemen hemen bırakılmış, IX ' asır
da ise 'tamamen terkedilmiştir.

B. Parşömen.
Yazı yazmak için hayvan derilerinden faydalanmak âdeti çok eskidir.
Ptoleme’ler sülâlesinden bir kral M. Ö. II. asırda Mısır’dan papirüs ihra
catını yasak edince, Bergama kralı Eumene II. nin sarayındaki bilginler
papirüsün yerine başka ‘bir madde kullanmak zorunda kalmışlardır. Kü
çük Asya’da çok eskidenken kullanılan deri ' daha mükemmel bir şekilde
imal edilmeye - başlanmış ve kuzu -derisinin çok yumuşak ve ince- bir hale
getirilmesi mümkün olmuştur. Buna Bergama derisi (membrana) denilmiş
tir. Parşömen adı buradan gelmektedir. Parşömen bir ara Mısır’dan ihra
cı yasak edilen papirüsün- yerini - tutacak - hale gelmişse 'de, fiyatının çok
yüksek çlrnası sebebiyle Roma’da hiç - bir zaman devamlı olarak kullanıl
mamıştır.

Papirüs ve parşömenin yanında çanak, çömlek parçası, kumaş v.s. üze
rine yazı yazılmakta devam ediliyordu. Daha uzun ömürlü olması istenen
vesikalar tahta, taş, bronz veya mermer levhalar üzerine hakkediliyordu.
Söylendiğine göre -parşömeni Roma’ya Chartes de Malles sokmuştur. Par
şömen en çok Ciceron zamanında kullanılmıştır. Parşömen, papirusa- olan
üstünlüğüne rağmen, kitap ticaretinde papirüsün yerini '-ancak Diocletien
zamanında alabilmiştir.

II. KOMADA KİTAP

A. Papirüs kitap.

îlk zamanlarda -edebî eserler şifahî olarak ağızdan ağiza diğer nesil
lere intikal ediyordu. Yazı ancak bazı lüzumlu vesikaların muhafazası için
kullanılıyordu. Bu maksatla kurşun v.s. tabletlerden, koyun ve keçi de
rilerinden, bazı nebat yapraklarından ve umumiyetle muma batırılmış
tahta tabletlerden faydalanılıyordu.
M. Ö. VI. asır başında mensur edebiyatın meydana- çıkmasıyla yazı
içn başka bir madde kullanmak lüzumu başgös-termiştir. İlk müverrihler
ve filozoflar deri ve papirüs ruloları ile tahta -tabletlerden faydalanmış
lardır.
.
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Papirüs -kitap umumî olarak- .rulo (volumen) şeklindeydi. Kâğıtçılar
papirüsü yapraklar (paginae) halinde satıyorlardı. Yazı ile dolan her yap
rak bir evvel yazılmış oilana soldan sağa yapıştırılmak .-suretiyle rulo el
de ediliyordu. Papirüs - atölyelerinden yaprakları yapıştırılmış şekilde- ru
lolar da piyasaya -sürülüyordu, fakat bu rulolar üzerine yazı yazmak oh
dukça -güç ve zahmetli. idi. -Onun için ayrı yapraklara yazıp bunları son
radan birleştirmek tercih ediliyordu.

Daha ' -önce bahsettiğimiz gibi papirüsün sadece - elyafın ufkî şekilde
bulunduğu kısmına yazılıyordu.. Rulo bu kısım iç tarafa -gelecek, şekilde
sarılıyordu. İstisnaî -olarak ters tarafına da yazı yazılabiliyordu. Yazı sa
tıhları sütunlar halindeydi. Yalnız, Cumhuriyet devri resmî vesikaları ru
lonun -bütün genişliğince -sütunsuz olarak yazılmıştır. Son sütunun altına
eserin adı, yaprak -sayısı, -sütun ve satır sayısı v.s. kaydediliyordu.
Buradan anlaşıldığına göre, eski devre ait bir kitap bülkülü olarak
muhafaza, edilen ve açılarak' okunan uzun bir papirüs rulosundan ibaretti.
Zamanımızdaki kitap ile mukayese edilirse, -bu rulolarda bir tashih -yap
mak, -metindeki kısımları 'karıştırmak, veya işaret edilen bir satın bulmak
için bütün bir rulonun açılması zarureti yüzünden, eski kitabın çok daha
az kullanışlı olduğu ' meydana çıkar.
Papirüs rulosunun «frontes» denilen alt ve üst kenarlarının -saçaklanmaması için yapraklar ihtimamla kesilip -sünger taşı ile düzeltiliyordu. Bir
cetvel (regula) ve -küçük - -bâr kurşun disk ile satırlar -ve -sütun çerçeveleri
çiziliyordu. Umumiyetle siyah mürekkep kullanılıyordu. Yalnız eserin -adı
ve fasıl başlıkları kırmızı mürekkeple yazılıyordu. Papirüs üzerindeki h’r
yazının kazınarak silinmesi çok -güç, hatta imkânsızdı. Bu iş için, -yaz-.
çok eski olmamak şartıyla, ' ıslak bir sünger kullanılıyordu.
Daha dayanıklı -olması için bazan papirüs rulosunun b’r ucu tahta,
veya kemik bir çubuğa (umbilicus) tesbit ediliyordu, ve rulo, -sonund’an
başlamak suretiyle bunun üzerine sarılıyordu. Her ruloda görülmeyen bu
çubuğun çok ihtimam gösterilen eserlere konulduğu sanılmaktadır. İmpa
ratorluk devrinde -rulonun baş kısmının da - ıbir ikinci «umbilicus» a tesbit
edildiği görülür, «cornua» deniliyordu. Hercuuanum papirüs rulolarında
««umbilicus» yoktur.
Papirüs rulolarım güve, kurt v.s. gibi haşarattan korumak- için say
falar sedre yağına -batırılıyordu. Kitabın adı -parşömen bir - etiket üzerine
yazılarak rulonun al't veya üst kısmına asılıyordu. Bazı kıymetli rulolar
deriden bir muhafaza - veya tahta bir kutu içerisine konuluyordu. Roma’da
yapılan mühim şahsiyetlere ait heykellerin elinde umumiyetle bir papirüs
rulosu bulunur.
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Papirüs yaprağı katlanarak mektup (epistola) yazmakta kullanılıyor
du. Fakat papirüsün ters kısmı yazıya -elverişli olmadığından, papirusta
rulo şeklinin defter şekline (codies -cihartacei, - codex) tahvili pek mühim'
değildi. Bu -şeklin Diocletien devrinden ' evvel başlamadığı sanılmaktadır.

1752 de Herculanum’da lâvlar ' altından meydana çıkandan (karbonlaş
mış rulolar, mi'kdar bakmamdan en mühim papirüs kolleksiyonunu teşkil
eder. Bu kolleksiyonda -800 kadar rulo bulunduğu -sanılmaktadır. Bunlar
İmparator Augustus zamanında kopya edilen ve . - Epicure felsefesine ait
olan orta ehemmiyette eserlerdir.

B. Parşömen kitap.
İlk önce derinin de papirüs gibi sadece bir tarafma yazı - yazıldığı ve
tüylü ' olan dış kısmının iboş bırakıldığı -sanılmaktadır. Bu - derilerin birbiri
ne dikilerek rulolar haline getirilmesi gerekiyordu. Parşömen kâğıtta
yapılan terakki, derinin her ' iki yüzüne de -yazı yazılabilecek ' şekilde ha
zırlanması ve -sonradan bunun defter şekline konulması olmuştur. Böylece aynı mikdar -yaprağa daha çok yazı yazılabiliyordu. Bundan başka par
şömen papirustan -daha -dayanıklı idi. Parşömen -tabakalar - halinde (fol’o)
kesilince tüylü tarafma çizgi çiziliyordu. (Sivri olmayan bir uç ile çizilen bu çizgiler kâğıdın diğer yüzünden' de görülebilecek şekilde oluyordu. Yap
raklar katlanarak defter şekli verilirken, derinin tüylü ve tüysüz kısım
larının yüz yüze gelmesine dikkat ediliyordu. Yazı, papirusta olduğu gibİ
sütunlar halinde yaanlıyoirdkı.

Edebiyatta parşömenden faydalanırken örnek -olarak mumlu tablet
şekli alınmıştır. Bu tabletler tezkere, mektup, -senet v.s. için kullanılıyor
du. Umumiyetle renkli olan mum, tahta tabletin hafif çukur olan - iç kıs
mına konuluyordu. Kenarlarına' -açılan -deliklerden ip vıs. geçirilmek su
retiyle bir kaç -tablet -bir araya getiriliyordu ' ve birleştiıilen bu tabletlere
«codex» adı Veriliyordu. «Godex» kelimesi aslında -ağaç kabuğu manasına
gelmektedir. Her tabletin iki yüzü -de mumlanıyordu, 've «codex» e tablet
sayısına -göre, ikili, üçlü, dörtlü, v.s. -deniliyordu. İkili tabletin sadece iç
kısımları mumlanıyordu, böylece diş kısımlar kapak teşkil etmek üzere
küçük bir kitap şeklini alıyordu.

«Codex» adı umumî tabletlere -de verilmiş, sonradan parşömen k’taplar -da bu ismi almıştır. Son İmpamaporltuk devrinde teşkilât kanunları ko
yun derisinden «c(xlex» fer üzerine yazıldığından, hususî veya resmî her
kanun mecmuasına «codex» adı verilmiştir. Bugün kullanılan «codex»
(kanun) kelimesi de kuradan gelmektedir.
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Parşömen tabakasını katlayıp kenarlarını keserek bir forma meydana
getiriliyordu. Bir araya konularak -dikilen bu formalar bir kitap şekli
arzediyordu (codices memlbranei). Parşömenin tüysüz - tarafı yazıya daha
elverişli olmakla beraber her iki- -tarafına da yazılabiliyordu. Parşömenden
yapılan bu «codex» 1er İmparatorluk devrinde meydana çıkmıştır ve ilk
olarak bunlardan Flavien’ler devrinde bahsedilir.
Parşömen üzerindeki bir yazı, -çakı ' (scalprum) ile kolayca kazınabil
yordu. Mum ' tabletlerde -de bulunan bu özellik, parşömenin papirusa na
zaran bir üstünlüğünü teşkil ediyordu. Maalesef ıbu özellik İmparatorlu
ğun sukutundan sonra suiistimal edilmiştir.
D'rssi^ yazarların eserlerini ihtiva eden parşömenler üzerindeki yazı
lar kazınmış ve bunlara ' mukaddes kitaplar yazılmıştır. VII-IX. asırlar
arasındaki klâsik metinlerin büyük - bir kısmı böylece ortadan kaybolmuş
tur. Fakat -hazan kazınan ve üzerine başka yazı yazılan ibu parşömenler
ilk yazının izlerini hâlâ taşımaktadır ve bazı kimyevî maddeler yardımıyla
bunların meydana çıkarılması, ' eski metnin okunması mümkün olmaktadır.
Bu usul sayesinde, Ciceron’un Republica adlı eserin-n bir nüshası (IV.
asır), Augustin’in bunun üzerine VII. asırda kopya edilen bir eserinin al
tında bulunmuştur. - Milano’da bulunan bir parşömene yazılan Incil’in par
çalan altında da Plautus’un antik zamanlar sonuna ait kıymetli bir metni
saklıydı.
İstisnai olarak papirustan «codex» ler yapıldığı gibi, parşömenden de
sadece yüz tarafına yazdan rulolar yapılmıştır.
Mum tabletler üzerine yazı ince, uzun ve sivri bir kamış (stilus veya
graphium) ile hakkediliyordu. Sonradan bu kamış, madenden, kemikten
veya fildişinden bir hakkak kalemi şeklini almıştır. Papirüs ve parşömen
üzerine de' bir tarafı kalem ucu şeklinde yontulmuş madenî çubuklarla
yazılıyordu. Daha ziyade, - ucu yontulmuş - küçük bir kamış (calamus) ve
ya -aynı şekilde yontulmuş ve uçu ' ikjye yarılmış bir tüy kalem (penna)
kullanılıyordu. En iyi kalemler Mısır’dan veya Knidos’dan geliyordu.
Roma’da büyük -şahsiyetler ve edipler, eserlerin çoğaltılması husu
sunda emirleri - altına çalışan esirlerden faydalanıyorlardı. Bu müstensihlere «librarius» adı veriliyordu. Bir eserden birkaç nüsha birden çıkar
mak gerekince, bu eser birkaç müstensihe aynı zamanda söylenerek yaz
dırılıyordu.
.
III. ROMA’DA KÜTÜPHANE

A. Hususî Kütüphaneler.
Roma’da M. Ö. II. asırdan itibaren kütüphane

mevcut olduğu anla-
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şılmaktadır Bunlar önce, hususî kütüphane - şeklindeydi. M. Ö. II. asrın
ortasından itibaren Roma generalleri -savaş yaptıkları memleketlerden 'dö
nerken aldıklar (gn’metle bu memleketlerde mevcut kütüphaneleri de
Roma’ya naklediyorlardı. Lucius Aemelius Paulus M. Ö. 168 de Pidtia
harbinden sonra son Makedonya kralı Perseus’un kütüphanesini Roma’ya
nakletmiştir. Aristo’nun kitaplarını satın almış olan Teos’lu Apellicon’ün
kıymetli kütüphanesi de ölümünden sonra Sulla tarafından Roma’ya nak
ledilmiştir. Lucullus Pontus kralı Mitridates ile yaptığı savaşlardan sonra
aynı şekilde hareket etmiştir, ve 'bu arada hususî kütüphaneleri geliştir
miştir.
'
Roma’da, M. Ö. I. asrın sonunda ' kitap .sevgisi çok ilerlemiş durum
daydı. Bir çok mühim -şahsiyetler Yunan’ca ve -Lâtin’ce kitapları toplayarak
evlerinde hususî kütüphaneler meydana getiriyorlardı. Cicero- bu şekilde
ev.’nde - Yunan’ca ve Lâtin’ce - eserlerden mürekkep büyük bir -kolleksiyon
meydana getirmişti. Arkadaşı Atticus ile -âlim - Varron da büyük miktarda
Yunan’ca ve Lâtin’ce kitaplar toplamışlardı.

B. Halk Kütüphaneleri.
İmparator Caesar ilik - olarak halk -kütüphanesi fikrini ortaya atmış ' ve
Varron vasıtasıyla bir çok - kitaplar toplatmaya taşlamişlm Fakat ölümü
bu - projesini -tahakkuk ettirmesine mani olmuştur. Roma’da ilk halk kü
tüphanesi, Caesar’m Ölümünden az sonra, arkadaşı Asinius Pollio tara
fından Atr’um Liberaıtis’de kurulmuştur. Bundan sonra İmparator Augus
tus biri Palatine’de Apollon mabedinde, diğeri Pörticus Octaviade’d'e ol
mak üzere iki halk - kütüphanesi kurmuştur. Apollon mabedindeki kütüp
hanede bir çok Yunan’ca ve Lâtin’ce eserlerle -zengin bir hukukî eserler
kolleksiyonu bulunuyordu. Bunları diğer kütüphaneler takip etmiştir. Tiberius’un sarayında, Traianus mabedinde kütüphaneler tesis edilmiştir.
Traianus mabedinde kurulan meşhur Ulpia kütüphanesi Yunan’ca ve Lâ
tin’ce eserler ihtiva ediyordu ve mühim Devlet vesikalarının arşivi halin
deydi. Bu kütüphane sonradan Diocletien hamamlarına taşınmıştır. İmpa
rator Vespasien tarafından Sulh Mabedinde (Temple of Peance) bir kü
tüphane tesis edilmiştir. Roma kütüphanelerinin sayısı gittikçe artmaktay
dı, IV. asırda 28 ' i bulduğu kaydedilmektedir.
Roma’yı takliden düğer İtalya şehirlerinde de kütüphaneler kurulu
yordu. Plinus (Pliny the Younger) un bir mektubundan ve bir Milano ki
tabesinden anlaşıldığına -göre, o, Coma şehrinde bir kütüphane kurmuş ve
Milano’da - evvelce mevcut olan ' kütüphaneyi zenginleştirmiştir. - - Münekkit
Aülu Gelle İtalya’da Tibur ve Patras şehirlerindeki kütüphanelerden bah
seder.
*
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İtalya dışındaki kütüphaneler arasında- Atina’da Hadrianus, Efesos’da
Tiberius Julius 'Ceisus kütüphanesi ve Kuzey Afrika’da eski Thamugadi
şehri kütüphanesi -sayılabilir.
Işık vaziyeti, rutubet ve haşarattan korunma şekilleri dUıUnülenek
kütüphanelerin yeri ihtimamla seçiliyordu. Kitaplar odanın -duvarlarında
ki raflara ve orta kısmındaki dolaplara yerleştiriliyordu. 1752 -die Herculanum’da meydana çıkarılan kütüphane küçük bir odadan ibaretti; kitap
lar odanın etrafında 6 kadem kadar yükseklikteki raflara ve ortadaki do
laba konulmuştur.
Kitap konulan -dolaplar ekseriya kıymetli tahtalardan yapılıyordu ve
kapaklı oluyordu. Kütüphaneler umumiyetle büyük muharrirlerin, hatip
lerin -veya diğer meşhur şahısların heykelleriyle, büstleriyle süsleniyordu.

Kütüphanelerin muhafazası ve nezareti ile meşgul olanlara «bibliothecarius» deniliyordu, bunlar es’rler veya libararius sınıfından azad ' -edilen
kimselerdi. -Neron’dan Traianus’a kadar Roma kütüphanelerini İskende
riye’n bir -belagat âlimi olan Denys idare -etmiştir.
Roma İmparatorluğu I., II. ve III. asırlarda yükselme ve III. - asırdan
V. asır sonuna kadar da gerileme devri yaşamıştır. 476 da bu imparator
luğun yıkılmasından - sonra -eski kitap faaliyeti ortadan kalkmış ve bu hu
susta Ortaçağda yepyeni bir faaliyet -başlamıştar.
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