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Kurﬂun ve Kalem
Birçok kiﬂi kurﬂunkalemin, kurﬂundan yap›ld›¤› için bu ad› ald›¤›na inan›r. Oysa, kurﬂunkalemde kurﬂun bulunmaz. Bu ayki konumuz, kurﬂunkalemin keﬂfi ve nas›l üretildi¤i.
Kurﬂunkalem olmasayd› yaﬂam›m›z acaba
ne yönde etkilenirdi? Yak›n zamana kadar yaz› yazmak için evlerde, iﬂyerlerinde ya da okullarda hep kurﬂunkalem kullan›l›yordu. Ancak
bir süre önce ortaya ç›kan uçlar› de¤iﬂebilen
otomatik kalemler, kurﬂunkalemlerin yerini almaya baﬂlad›. Bilgisayarlarsa kurﬂunkalemle
yaz› yazmay› neredeyse unutturmaya baﬂlad›.
Belki de gelecekte hiç kimse kurﬂunkalem kullanmayacak ve kurﬂunkalemler müzelerde sergilenen parçalardan biri haline gelecek.
Kurﬂunkalemin nas›l yap›ld›¤›n› ve yaﬂant›m›z› nas›l etkiledi¤ine gelmeden önce, yaz›n›n
nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve kalemlerin ne zaman
kullan›lmaya baﬂlad›¤›n› özetleyelim. ‹nsano¤lu yaz›y› tarihinin çok erken dönemlerinde
keﬂfetti. Atalar›m›z yaﬂamlar›n› henüz ma¤aralarda sürdürürken, çeﬂitli biçimler verdikleri
taﬂ aletleriyle ma¤ara duvarlar›na ﬂekiller çizmeye baﬂlad›lar. Ancak bu ﬂekiller, bu dönemde alfabe olmad›¤› için bizim anlad›¤›m›z biçimiyle yaz›ya benzemiyordu. Binlerce y›l bu haliyle ma¤aralara, kayalara çizilen ﬂekiller, bir
süre sonra killi topraktan elde edilen çamurla
oluﬂturulmaya baﬂlad›. Daha sonra da resimlerden oluﬂan ‘yaz›lar’ yavaﬂ yavaﬂ alfabe ﬂeklini almaya baﬂlad›. Bu süreçte kayalar› ya da
a¤açlar› kaz›mak için sivri uçlu aletler kullan›l›yordu. ‹ﬂte bu aletler bugün kulland›¤›m›z kalemlerin atas›yd›. Resim niteli¤indeki harf ve
hecelerden sonra, bugünkü harflere benzeyen
ﬂekiller ortaya ç›kt›. Böylece yaz› daha kolay
anlaﬂ›labilir ve uygulanabilir hale geldi. Bu geliﬂmeden sonraki önemli basamak da, boyar
maddelerin ve mürekkeplerin bulunmas›yd›.
Çeﬂitli boyar maddelerden üretilen mürekkeplerle hemen her yere yaz› yazmak mümkün olmuﬂtu. Böylece yaz› yaz›lacak zeminler sabit
olmaktan ç›kt›. Bu durum yaz›n›n yayg›nlaﬂmas›n› ve çevreye kolayca da¤›lmas›n› sa¤lad›.
Art›k yaz›lan yaz›lar, onlarca kilometre uzaklara taﬂ›nabiliyor ve kaydedilen bilgi rahatça
paylaﬂ›labiliyordu.
Yaz›n›n bu ﬂekilde geliﬂmesiyle birlikte, yaz› yazarken kullan›lan araçlar›n da geliﬂmesi
gerekiyordu. Bu nedenle kalemler de günden
güne yenileniyordu. ‹nce çubuk biçimindeki ilk
kalemler, mürekkebe bat›r›larak ka¤›t ya da
ka¤›t benzeri zeminler üzerine yazmada kullan›l›yordu. Bu kalemlerle yazmadaki en büyük
sorun, mürekkebin taﬂ›nmas›n›n zorlu¤uydu.
Mürekkep kalemden ayr› oldu¤u için ikisini bir

arada bulmak da mümkün olmayabiliyordu.
Uzun bir süre sonra, Ortaça¤’da dolmakalem
icat edildi. Böylece dolmakalemle yazarken ayr›ca bir mürekkep kutusu ya da hokkas› taﬂ›maya gerek kalm›yordu.
Kurﬂunkalemden farkl› olarak dolmakalem
kullan›l›rken mürekkebin ve ka¤›d›n kalitesi
çok önemliydi. Mürekkebin kötü olmas›, yaz›lan yaz›n›n bir süre sonra bozulmas›na neden
olurken ka¤›tlar›n kötü olmas› durumunda da
mürekkep ka¤›d›n üzerinden akarak yaz›n›n
bozulmas›na neden oluyordu. Sonuçta, kolayca taﬂ›nabilen ve mürekkebe gerek duymayan
bir yaz› aleti bulunmas› gerekiyordu. Tüm bu
sorunlar› ortadan kald›racak bir çözüm aran›rken, 1560 y›l›nda ‹ngiltere’de f›rt›na nedeniy-

le büyük bir meﬂe a¤ac› devrildi. O bölgede
bulunan çobanlar devrilen a¤ac›n alt›nda bulunan koyu renkli madenin, temas edildi¤inde
elleri siyaha boyad›¤› ve kolay kolay ç›kmad›¤›n› fark ettiler. Böylece grafit madeni bulunmuﬂ oldu.
Bir karbon türevi olan ve elmas gibi kristal
yap›l› olan grafit, o güne kadar bilinmiyordu.
Bu madenin en önemli özelli¤i, yumuﬂak olmas› ve ka¤›t gibi beyaz zeminlerde siyah bir iz
b›rakmas›yd›. Önceleri çobanlar grafiti koyunlar›n› iﬂaretlemek için kulland›lar. Daha sonra,
biliminsanlar› grafit parçalar›ndan ka¤›da yazmak için yararland›lar. O y›llara kadar kurﬂun
ya da gümüﬂten kesilen çubuk ﬂeklindeki parçalar kalem yerine kullan›l›yordu. Ancak kurﬂunun zehirli olmas› ve gümüﬂün yeterince yumuﬂak olmamas› nedeniyle bu kalemler kullan›ﬂl› de¤ildi. 1700’lü y›llar›n sonunda Frans›z
bir kimyac› ka¤›tta kolayca iz b›rakan, yumuﬂak, ya¤l› ve kolayca ﬂekil verilebilen grafiti ince bir silindir haline getirerek a¤açtan yapt›¤›
bir borunun içerisine koydu. Böylece ortaya
bugün kulland›¤›m›z kurﬂunkalemler ortaya
ç›kt›. Bu kalemler, art›k yaz› yazmay› daha kolay ve pratik bir hale getirmiﬂti.
Önceleri a¤aç gövdesinden ve dallar›ndan
haz›rlanan bir çubuk içine grafit yerleﬂtirilme-

siyle elde edilen kurﬂunkalemler, günümüzde
kullan›lan kurﬂunkalemlere göre oldukça sertti. Daha sonra toz haline getirilmiﬂ grafit kille kar›ﬂt›r›larak, sertli¤i ayarlanabilen kurﬂunkalemler ortaya ç›kt›. Art›k yazmak çok kolayd›. Kille kar›ﬂt›r›lm›ﬂ grafitten elde edilen kurﬂunkalemlerin yayg›nlaﬂmas› k›sa sürede oldu. Kurﬂunkalemin ucu olarak bildi¤imiz k›sm›, genel hatlar›yla geliﬂimini 1890 y›llarda
tamamlam›ﬂt›. Ancak kalem ﬂekli verilen odun
k›sm›n›n da geliﬂtirilmesi gerekiyordu.
Önceleri çubuk ﬂeklinde bir dal›n ortas›
delinerek, s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ grafit ve kil kar›ﬂ›m›
bu dal›n içine yerleﬂtiriliyordu. Ancak burada
kullan›lan a¤aç çok önemliydi. Çünkü kalemin
ucu köreldi¤inde, kolayca aç›labilmesi için
a¤ac›n çok sert olmamas›, ancak bu arada
içindeki grafitin k›r›lmamas› için de düﬂme ve
çarpmalara karﬂ› dayan›kl› olmas› gerekiyordu. Bunun yan›s›ra böcek ve tahtakurular›ndan etkilenmemesi de önemliydi. Bu aç›dan
en uygun seçim, reçineli a¤açlard›; reçine,
özellikle de kokusu sayesinde a¤aca zarar verecek böcekleri uzak tutabiliyordu. Bu kokulu
a¤açlar ayr›ca, grafit ve kilin kötü kokusunun
da d›ﬂar› yay›lmas›na engel oluyordu.
Çevremizde yüzlerce a¤aç çeﬂidi olmas›na
ra¤men bunlardan yaln›zca birkaç› bu özelliklere sahip. Uygarl›¤›n beﬂi¤i olan Anadolu,
kalem yap›lan bu a¤açlar›n anayurdu say›l›yor. Ülkemizde do¤al olarak yetiﬂen ard›ç
a¤açlar› ve sedir a¤açlar›, kurﬂunkalemlerin
vazgeçilmez kaynaklar›. Biraz önce özelliklerini sayd›¤›m›z ard›ç ve sedir a¤açlar› olmasayd› bugün belki de kurﬂunkalem kullanm›yor
olacakt›k. Ülkemizin hemen her köﬂesinde bulunan ard›ç a¤açlar› ve özellikle Akdeniz Bölgesinde bulunan sedir a¤açlar› bu nedenle
çok önemli.
Günümüzde ‘klasik’ kurﬂunkalemler her
ne kadar önemini yitirmiﬂ olsa da, e¤er isterseniz siz de evinizde kurﬂunkalem yapabilirsiniz. Bunun için haz›r alaca¤›n›z grafiti ya da
kok kömürünü kullanabilirsiniz. Kalem yapmak için grafiti ya da kok kömürünü toz haline getirerek yaklaﬂ›k 1/5 oran›nda ince kille
kar›ﬂt›r›n ve çubuk haline getirin; bu çubu¤u
f›r›nda uzun süre piﬂirin. Ard›ç ya da sedir
odunundan haz›rlanm›ﬂ iki ince uzun parçan›n
ortalar›na, yapm›ﬂ oldu¤unuz kalem ucunun
girebilece¤i geniﬂlikte, uzunlamas›na birer kanal aç›n; ucu bu kanallardan birine yerleﬂtirin. Daha sonra di¤er parçay› tutkallayarak,
önceki parçan›n üzerine yap›ﬂt›r›n ve üzerine
a¤›rl›k koyun. K›sa bir süre sonra kurﬂun kaleminiz kullan›ma haz›r olacakt›r.
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