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Yazının ilk izleri günümüzden binlerce yıl gerilere dayandırılır. O günler

den bu güne, gelişim süreci içerisinde yazı farklı işlevler de yüklerımiştir.

Önceleri, doğaya ve düşmanlara karşı koymak için yapılan büyü ve tılsım

lardaki simgesel resimlerdi yazı. Sonra, bu simgesel resimlerin ticaret ve ka

yıt tutmada kullanılmaları sistemli yazıların doğuşunu kolaylaştırdı. Yazı.

uzunca bir süre sadece yöneticilerin, din adamlarının, bilim adamlarının

hizmetindeyken, matbaanın bulunmasıyla halkla buluştu. Bugün ise kitap

ların da dışına taşarak insanların hayatına müdahale eder duruma gelmiştir.

Artık yazı; gazete, dergi, billboard, televizyon, afiş gibi pek çok yoldan in

sanlara ne yemeleri, ne giymeleri ve hangi deterjanı kullanmaları gerektiği

ni bile söyler.

Yazıdan; -baskı hartleri, rakamları, yazıları, bunların ölçü, stil, ağırlık ve dü

zenlemeleriyle ilgili konuları kapsayan grafik tasarımın bir alt dalı olarak ta

nımlayabileceğimiz- tipografiye geçiş, 15. yüzyılda Johannes Gutenberg'in

gerçekleştirdiğibaskı ile olmuştur. Tipografi uzunca bir süre tipo baskı yön

temiyle eş anlamlı olarak kullanılmış -hatta pek çok kaynakta halen kulla

nılmakta- olmasına rağmen; bugün, grafik tasarım ve üretim tekniklerinin

ulaştığı nokta da göz önünde bulundurulduğunda,tipografiyi sadece tipo

baskı ile sınırlandırmak yetersiz olacaktır. Bugünün elektronik çağında ti

pografinin ilgi alanı sadece tipo baskı değil, hatta sadece baskı bile değil;

televizyon, video, sinema, bilgisayar görüntüsü, web sayfaları, yani alfabe-
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tik bilgi alışverişinin olduğu her alandır. Tipografiyi çevresel bir görüntü

olarak da düşünebiliriz. Böylece tiografiyi, mimariyi dahi kapsayan çok da

ha geniş bir çerçeve içerisinde düşünmek bugün için daha doğru olur.

Yazının binyıllar önce kil tabletler üzerinde başlattığı, baskının bulunmasıy

la tipografiye devrettiği yolculuğu bugün dijitalortamda tipografinin temel

öğeleri olan yazı karakterleri sürdürmektedir.

İlhan Berk bir yazısında harf1er için şöyle demektedir: "...haf1er bende bir

harf ailesinden çok, bir bireyler topluluğu olup çıkmıştır. Birbaşlarına yaşar

olmuşlardır. Birer kişidirler. Büyük İ, ağırbaşlı ve gülmez; C, içine dönük,

kapalı bir ekonomi adamıdır; küçük b (sevdiğim dördüncü harf), duruk ve

dişidir. bir gizemsellik otağıdır sanki; R, canavar sesli; h, erotik; j, askersi;

g, utansak; K, şövalye yüzlü; Ö, kalvenci; ş, Yahudi duruşlu, m, sürtük, I,

fahişe; f'yi hep kendime benzetrnişimdir:esmer, uzun, zayıf ve sabahları er

ken kalkan." (Batur, 1993: 26)

Yazı karakterleri de grafik tasanrncılar için böyledir; etraflarında gördüğü ta

nıdığı ya da tanımadığı, insan yüzleri, 'insan karakterleri gibidirler ve onlar

kadar çok çeşitliliğe sahiptirler.

'Karakter' kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda "bir nesnenin, bir bire

yin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin

davranış'biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı" karşılıklarını görürüz.

İngilizce'deki "typeface" sözdiğüne karşılık Türkçe'de kullanılan "yazı ka

rakteri" ifadesi bu açıdan tipografik bir terim olarak anlamlıdır. Gerçekten,

yazı karakterlerinin her biri de, onları birbirinden ayırt edebilmemizi sağla

yan özel niteliklere ve farklı kullanım alanlarına sahiptirler. Bazı yazı karak

terleri hemen hemen her iş için uygundurlar. Bazıları ise yapabilecekleri
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konusunda daha sınırlıdırlar. Franklin Gothic, özellikle ultrahold, tamamı

büyük harf versiyonu önem ve aciliyet hissettirir. Baskcrvillc ve Garamond

klasik bir görünüme sahiptir. Caslon olumlu ve birazda ge<,;mi~i çağrtştıran

bir görüntü verir. Helvetica'nın şirketleşmiş bir görüntüsü vardır. Stimy

konstrüksiyon ve inşaat aktivitelerini akla getirir. Times Roman ciddiyet tel

kin eder. Palatino "sanat" der (Nelson, 1991:86).

Şekildeki (Şekil: 1) New York, Quad Typographers tarafından desteklenen

ilginç bir ilandan alınan illüstrasyonda, firma, yazı karakterlerini lllüstrasyon

tiplcmclerle eşleştirrniştir. Konsept ve tasarımı Peter Rauch ve Herb Levitt'c

ait olan, Tim Lewis'in illüstrc ettiği hu ilanda yer alan karakterler, harf ve

dizgi ekipmanı üreten firmanın beşinci yıldönümü partisinde hazır bulun

maktadırlar. İllüstrasyonunaltında şu hilgiye yer verilmiştir: Soldan itibaren;

Avrupalı sanayici Claude Graphiquc, sosyete köşe yazarı Lightline Gothic,

sanat faaliyetleri organizatörü Futura Black, Barones Excclsior Script, tanım

lanamayan hizmetçi (bu karakterin yüzünde firmanın amblemi yer almak

tadır), Teksaslı zengin işadamı Windsor Elongated, film yıldızı Prisma, İtal

yan Fütürist tasarımcı Signor Modern Roman No. 20, eski yüzücü Samant

ha Smoke ve onun kavalyesi Yedinci Cadele kodamanlarından Max Ballo

on (Nelson, 1987: 95). Bu illüstrasyon, yazı karakterleriyle insan karakterle

rini birleştirmesi açısından ilgi çekicidir.

Bir yönetmen nasıl filmirideki karakterleri canlandıracak oyuncuları titizlik

le seçiyor, onların görüntü ve psikolojilerini yansıtmak istediği imaja hazır

Iıyorsa, tasarımcı için de yazı karakteri seçimi böyledir. Seçilen yazı karak

teri mesaja uygun olmalıdır. Tasanıncı yazıyı konuşturmalı ve sesini okuyu

cuya duyurabilmelidir. Eğer tasanınet bağırıyorsa, kullandığı tipografi de
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bağırmalıdır. Eğer tasarımcı okuyucuyla bir anlaşma ilişkisi içindeyse yazı

da bunu yansitmalıdır. Protestoları ya da sert mesajları ileten yazı karakter

leriyle, neşe ve mutluluk mesajlarını ileten yazı karakterleri aynı değildir

(Conover, 1985: 64).

Imaj kelimesi bazen gerçek görüntü, bazen de zihinde canlanan ha

yali görüntü anlamındadır. Yazı karakterlerinin sahip olduğu imaj, her

iki anlamı da kapsar. Yazı karakterleri anatomik yapıları, ölçüleri, harf

ve satır espaslan ile gerçek ya da zihinde canlanan imajlar yaratabi

lecekleri gibi; sahip oldukları imajı tarihsel gelişim süreçlerinden, ge

nel kullanım alışkanlıklarından, farklı kültürlere olan yakınlıklarından

ve çağrışım yaratma güçlerinden de alabilirler. Yazı karakterlerinin sahip ol

duğu bu imajlar tasarımcı tarafından tipografik rezonans yaratmak için kul

lanılırlar.

Müzikten alınmış bir terirn olan rezonans, bir ton ya da titreşimin çok ince,

ustaca ayarlanmış kalitesi anlamına gelir. Tipografik rezorıanas, yazı karak

terlerinin. alfabe işareti olarak fonksiyonlarınaek olarak üzerlerinde taşıdık

ları kültürel, stilistik ve çağrışırn meydana getiren özellikleri tarafından ya

ratılır.



Yazı karakterleri, bu rezonuru özel lik leri, tarihsel ge lene kle ri. tipik kull a

rumları ve görsel öze lliklerini ileten ça ğ nsımlar yo luyla e lde ederle r.

1902'de Alman tasanmcı ve mimar Pet er Bchrcns . bi r dünemin e n karakte 

ristik resmini ve bir dünemin gelişiminin en gü çlü honservisini mimariden

sonra tipografinin ve receği ne dikkat ceknuşt i (ı\l eggs , 1989: 120)

20. yüzyı l ın özell ikle ikin ci ya rıs ında dünyada ripograf alanında yaşanan

başdöndür ü cu gelişim sonucu ortaya çıkan binl erce yaz ı karakteri rasanm

cılar ıipograflar ve grafik üğrendleri için iki yönlü bir sonu ç doğu nuuşı ur.

Yazı karakterleriyle ilgilenenler için uçsuz bu ca ksiz bir font kütüphanesi

oluşmuş. tasanmcilar yazı karakteri seçimiyle tipografik re zonans ya ratma

konusunda kolayca ulaşıp kullanabilecekleri bin

lerce aileye sahip olmuşla rd ır. Diğer yandan bu

uçsu z bucaksiz font kütüphanesi oriiial ya z ı karak 

terlerinin ya n ıs ı ra, onların vasat ve kötü kopyaları

nı da içinde bulundurmakraydı. Öncel eri , kullanıl 

mak üzere seçile n yazı karakteri için bir ka ç alte r

natif a ile va rke n, bugün binlerce seçe ne k vardır ve

bu seçenekter günden güne çoğa lmaktad ır. Bu ya

z ı karakteri botlu ğu . usta tasarrmcrlar için bir avan

taj o lu rke n, mesle ğ e yeni başlayanla r ve öğ renci

ler için, içind en ç ı k i lmas ı zor bir durum yarnur.

Yazı karakt eri formu ve sema mik anlam arasında 

ki ili şki Meggs tarafından bir dizi ö rnekle g östcnl

miştir ( Şekil : 2-7) . Sözcükler, onlarm anlum la r ı ru

çağ rışu rma l a n için seç ilen yaz ı karakterleri yle di 

zi lmi şl erdir, ilk şekilde ( Şekil : 2 ), harfl erin hal ağır

lıkları ' fıs ı lu ' (wis pe r ı ve 'ba ğ r r rna' (xhout ) kelime 

lerini vu rg ulayacak şek ilde bir hafiflik ve koyuluk

hissi ta şırlar . Rczonunsm, durumu çev releyen ko

şu ll a r ve ya n yana buluruna ile yak ın bir ilgisi ol 

duğu için , iki yaz ı kara kteri arasındaki kontrasthk .

ü ne mli bir ro loyna r.

'Mutlu' (mumble ı düşük tonda . belli bel irsiz bir tar zda konuştuayla sözcük

lerin tah rif ed ilmesid ir ve insan sesindeki kasılrmh tekrarla r 'ke ke mc lik'

rstut tc r ı tir . Ses le rin taklit edi lebilmes i gibi , aynı şey bir kelimenin görsel

olarak o rtaya çık ı şmda da uygul anabilir (Şek il : 3>.

Şek ilde t Ş ekil - i ) . ke skin di yagonal k ö şeler. gürsel d ikc nler le ' eleşt i r i ' (criti

cize ) kelimesini kaplar. 'övgü ' (Praise j kelimesi . ağırba şlı as il ve ö lçülü bir

tar zd a su nu lmuş tu r ve 'dalkavu kluk' <ILitler) kelimesi. g örse l hir şeke r ıaba 

ka sryla s us len ip g ü zclleştinlrni ş tir.
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Sonrak i şekilde (Şekil: '5) , ' (allı söz' (sweet talk) zarif. süs lü bir script ilc di

zilmişrir: 'doğrudan anlatım ! (straight (alk>. sü...lcmesiz ve gösterişten uzak,

orta ağırlıkta bir sans serif yazı ile \ 'C' 'çeş it li anlamlara gelebilecek lastikli

söz' anlamındaki 'do uble ralk', çifte karakteri uzaysal mantığa karşı gelen

Novelty bir karakterle oluşturulmuştur,

Şekil: 6 daha ince Ye ustaca hazırlanmıştır. ' aç ı k l ama' (Explain) ke limesi

açık, kolay anlaşı lır, Sans Serif bir yazı karakteri olan Helvet ica Mcdium ile

dizilmi ştir. 'Ö ğrcıme' (Teach) kelimesi. göze çarpan okunuriuğu "C' karak

ter farklılığından dolayı temel kitaplarda yaygın bir şekilde kullanılmakta

olan Century Schoolbook yazı karakteri ile dizilmiştir .

~('tıl1O (Jı. ir.b)
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tOlD~H;m euyp ' Öv ünmek' (Brag) kelimesi: böbürlenme, çalım, kurum. caka, s üs, gö....ıcri ş

f::\ sözcüklerini akla getirir. Bu özelliklerin hepsi. Şekil : Z'dc bu kelime için

~
~kullanılan dolgun Script tarafından çağrışun lnuşt ı r. 'Ab.ırtmak' (Ex.ıggerute)

~L; kelimesi. formun bir parçası o lmak yerine harfh- re eklenmiş gibi görünen

~
~i garip uzamıbn ve büyük ha,rf1eri o~an bir yazı karakteri ile oluştu ru lmuştur.

~~ Şekil :6, Şekil: 7 ile tezat oluşturur, Ilk örnek, açıklığı ve okunuriuğu ile po-

~ zitif insan davranışlannı doğrudan ileten. eskiden beri kullanılan seçkin ya 

zı kuruku-rleri ile: sonraki örne k ise, a şırılık . xü... "e şaşaa ilctmek icin sc çi

lcn garip yazı karakterleri ile dizilmişlerdir.

Bir harf onun ça ğ rışnn yara tma gücü tusarımcı tarafından gdiştirilip. ş iddet

lcndirilinceve kadar sadece bir şeyi ifade eder: Onun sesini. Tom Gicsrnar.

hir ıııajüskül 'E'yi "The Trutlı About Energy" (Enerji hakkındaki geçekler) ki

tapçığının kapa ğında. enerji için bir sembole çevirmişt i r (Şekil: 8 ), Bir bold,

Şekil l !
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iralik. Sans Serif harf formu diyagonal ola rak kesilmiş ve parçaları yer de

ği~ıirııı i~tir. Bu i ~l eyi~ biçimi. y ıldırım ve gücü cağnsuran kinet ik kosel i ~e

killer yaratır. Ü~t üste b ind i r i hn iş sıcak renkler siyah , kahverengi kırmızı ve

sarı . onların kontru-u soğuk mavi zemin ile şiddet kazanır, 13ir sözcüğün an 

lamı . yaratın . iyi planlanmış bir uygulama yolu yla ifade edileb ilir. Grafik re

zonarıs bir sözcüğün varoları anlamını sa ğlarnlaşuraluhr ya da ticari ü nva rı

olarak kullanılan hir s özcük için ortam yaratabilir. Birinci Dünya Savaşı IX}-

F. ~l Lnd dfr FItd . l'g.
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yunca yayınlanan Münih resimli gazetesi 'Revolution' (devrim) için hazırla

nan logotayp, sokak yazılarının güçlü fırça kaligrafisi ile gerçekleştirilmiştir

(Şekil: 9). Bu saf enerjinin ruhu, Richard Seewald'ın cadelede göstericilerin

üzerinden ateş eden bir dizi askerin resmedildiği dışavurumcu tahta baskı

sında da görülüyor.

Tasarımı George Tscherny tarafından yapılan ve John Naso'nun görüntüle

diği yıllık rapor kapağında kumaş ve dokuma üreten bir firma olan Burling

ton Sanayii'nin logotaypı kumaş üzerine dokunduktan sonra fotoğrafla gö

rüntülenrniştir (ŞekiI:10). Uzayda hareket eden bütün bu doku, renk ve kıv

rımlar Burlington kelimesini, onun ürünlerine bağlayan göstergeler olurlar.

Yeni bir perakende satış mağazası için yeni bir sözcük olan 'Chiasso', tasa

rırncı jeff Barnes'a çılgınca ve alışılmışın dışında bir alışveriş imkanını ilet

me ve mağazanın çeşit çeşit ve eşsiz ürünlerini ifade etme fırsatı verdi (Şe

kil: ll). Bu çalışmada her bir harfin yatayekseni görsel olarak, görünme

yen bir çizgi üzerinde merkezlendiği için, bütünlük, olağanüstü uyumsuz

luğa rağmen oluşturulmuştur.H ile O ve C ile A harfleri arasında olduğu gi

bi, hat kalınlıklarındakibenzerlik de uyumu güçlendirir.

Bob Gill, 'Private Secretary' (özel sekreter) isimli, aptal bir sekreteri konu

alan televizyon komedisi için bir başlık tasatlamak üzere görevlendirildiğin

de, problemi yeniden tanımladı: Bir şey söyleyen bir imaj (özel sekreter),

aynı zamanda nasıl başka bir şey daha söyler (onun aptal olduğunu), ve

bunu gerçekte söylemeden nasıl yapar? Gill, yalınlığı içerisinde zarif de olan

doğrudan bir mantık yoluyla rezonans meydana getirdi (Şekil: 12). 'Özel

sekreter'i ifade etmenin en uygun yolu onu daktilo ile yazmak ve onun

yetersiz olduğunu çağrıştırmanın en iyi yolu da yazıda belirgin hatalar yap

maktı (Meggs, 1989: 124).

Bir yazı karakterinin seçimi, onun rengi, ölçüsü, ağırlığı, yazının düzen

lemesi ve onun imajla ve yardımcı elemanlarla ilişkisi, bütün bunlar

tasarımın rezonansına katkıda bulunurlar. Şekildeki (Şekil: 13) ENKA leke

çıkarıcı için hazırlanan billboard tasarımlarında tipografi oldukça az ve çok

etkili bir şekilde kullanılmıştır. Üst kısımda yer alan büyük puntolu yazılar

çok iyi görüntülerımiş imajların gücünü kat kat arttırıyor. Tipografinin bu

düzenleme içerisinde kullanılması gerilim yaratıyor ve sağ alt köşede

sükunet telkin eden bir cümle: ENKA. Ve leke yok.

Günümüz insanı, günlük yaşantısı içerisinde, çeşitli kanallardan öylesine

yoğun bir mesaj bombardımanına tutulmaktadır ki, tasırımcı, eğer mesajını

hedef kitlesine ulaşurabilmek istiyorsa dikkat çekmek zorundadır. Bugün,

yazılardan çok görüntülerin dikkat çektiği, seslerin dinlendiği; her alandaki

interaktif CD'ierin kitap, dergi gibi basılı malzemenin yerlerine göz diktiği

bu çağda tipografinin etkin kullanımı ayrı bir önem kazanmıştır.
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