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Harfler, yüzyıllar boyunca insanlar arasında yazılı iletişimi sağlamak ama

cıyla kullanılmıştır. Bu amaçla gerek gazete, dergi, kitap gibi basılı malze

melerde gerekse tabela, afiş gibi, yaşadığımız çevrenin görsel yapısının par

çalarını oluşturan iletişim araçlarında varolmuşlardır. Günümüze gelindiğin

de ise harflerin, bu kaygıların ötesinde, görsel iletişimin gücünü arttıran bi

rer eleman olarak da algılandığı görülmektedir, peki alfabeyi oluşturan harf

ler, bir kez kullanıldıktan sonra, kullanım alanlarındaki görüntüsü ile yeni

den kurgulanabilir mi? Bu harfler, hapsoldukları çerçevelerden kurtarılıp,

kavramı ifade eden güçlü bir tasarımın parçası olarak farklı bir iletişim ara

cına dönüştürülebilir mi? Bu noktadan hareketle bu çalışma kapsamında Es

kişehir sokaklarında belirli bir süre inceleme yapılarak, tipografik görüntü

ler tespit edilmiş, daha sonra bu görüntüler, tipografi projesinin elemanları

olarak kullanılmak üzere bir çalışma* yapılmıştır.

Günlük hayatımızda, sokaklarda pek çok görsel mesajla karşılaşırız; reklam

panoları, afişler, yol levhaları, trafik işaretleri, otomobil plakaları, toplu ta

şıma araçları ve diğer araçlar üzerindeki bilgilendirici ya da kişisel ifade ya

zıları gibi. .. Bu mesajlar o an ki ruhsal durumumuz, ihtiyaçlarımız, ilgi ala

nımız ve hatta zevklerimiz doğrultusunda farklı derecelerde dikkatimizi çe

kerler. Ancak bazıları belki de gözümüze bile çarpmazlar. Bazıları da eski

dikleri veya yıprandıkları için kısacası okunabilirlikleri başka etkilerle azal-

• Bu çalışma Gra 605 dersinde Doç. Sevim Selamet danışmanlığında yapılmıştır.



fotoğraf 1

dığından iletişim işle vlerini yerine gctircıuczlcr . Örneğin ye re bakarak yü

rtlrken üzerinden geçtiğ i m iz bir kapak üze rindeki yıpranmış, arasına çamur.

su ya da ça ııı iğneleri dolmuş 'TELEFON", ' 1'11", "TELEKOM" yazıları

(Fotoğraf 1, 2L.

Bu yaz ıLır d ikk atimizi farklı boyutlarda çekmeye başlar. Sanki üze rine do

ğal m üdahaleler yapılnuş dışavurumcu lıi r ifadeye dönü şmü ş gibi, farklı hir

içe riği te msil e tme kted irler. Yani teknolojinin esiri olmuş tasanmc rlann bil

g isavar desteği ile oluşturdukları gör ünt üleriri ö tes ine geçebilecek doğal

katmanlar içeren bu tür sokak yaz ı ları, vermeleri gerek en asıl mesaj ın öte

sine ge çe rek biz lere başka şeyler ifade etmeye başlarlar. Örneğin : Esk i şehir

Su ve Kanalcasvon İ ş l eri Kurumu nu n caddelere yerleşt i rmiş olduğu b ir rö

gar kapağı üzerindeki yazının, sanki bu kurumun isminin baş ha rflerini de 

ğil de, artık kavram olarak eski keli mesinin anlamını ifade etmeye başladı

ğı düşünülebilir (Fotoğraf 3) . Ya da bir rek lam panosund aki üst üste yapı~

nnlrru ş ve sonradan ynulnuş afişleriri oluşturduğu rast lant ısa l bir gö rümü

içindeki kesitin , anlamsalolarak da "art" yani "sana t" ke limesini anunsa ttı

ğı sövleneluhr (Fotoğraf 4) . Bir başka örnek te, bir mağazanın g irişindeki

"hoşgeldin iz" yazıs ı, üstünde n geçilmesi sonucu yıpranrrus ve soyut b ir sa

na t eserinin görüntüsütle benzerneye başlamıştı !". Baze n de hiç bir tasarım

eğitimi almamış insanlar, kendiliğinden baz ı bas it tipografik çö zümler geli~-

fotoğraf 3_



ı i nnektedir. Örneğin hir mağaza camına asıla n "masa örtü

sü" yazısında T harfi üzerine \'izilmi~ olan desen mas a ö rtü

sü nü ça ğ nşımrken , aynı zama nda ha rfe üç boyutluluk his
sini yü k lcvcrek sıradış ı b ir görüntüye d ön ü şmü ştür

(Fotoğraf 5).

Bir başka örnekte ise rol ilik mesaj veren b ir du "ar çıkaıt

ması üzerinde bili nçl i olara k yapılan bo zulma sonucu ol u

şan g örüntü di kka t çe kmektedi r. bu rada b ir kişi n in yazının

üstün ü çize rek hisle rini ya ns ı ttığı. bu nun da yazıyı ye ni bir

t ipografik ifade gibi o rtaya ç ı ka rd ığı güziL'nme kte d ir
( Fotoğraf () . Bu yakla şı ml a örne kleri ço ğa luuak m ümkün

dü r. Şeh i r sokak l arında deta ylı bi r incele me sonuc u içinde

harfle r barındıran s ı radı şı g ör üntül er ç eş i tlend irilebi l i r.

Şeh i r sokakları çoğu nlukla orada yaşavanlann doğasını. kül
türün ü. beğenilerini. zevklerini ve ya şan ı tarzlarını ya ns ıtır.

Esk işehir sokaklarında da . geçmiş bugüule. doğu bauvla.

geleneksel yaşam modem yaşamla buluşmaktadır. Bu so

kak lar fark lı kü ltü rden ve farklı sosyal yapılardan insanların

hıraktıkları izle rle doludur. Üniversitelerin Eskişehir'in sos

yal yaşamında daha etk in ol mas.vla birlikte şehir yapısında

büy ük değişimle r olmuştu r. Ge nç nüfus hızla a rt mış ve bu

da şehir yaşamında ünemli de ği şi klik le ri berab er inde get ir

iniş t i r. Ş eh i r anık da ha din amik ve canlı bir görün üm içine

g lrm i şıi r . Genç nü fus dikkate a lına rak b irço k so sya l meka n

acılmakra. buna bağlı o larak yine gençle rin yoğu n olarak

bu l unduğu çevrele rde re klam ve görsel iletişim a raç larında

fark lı lı klar gözle nme ktedir. Re klam panola n nda . öğrencile

rin sıkça gittikle ri mekanla rın tabclalartnda, hana duvar ya

zıla rında n .. diğer görsel ma lzeme lerde fark lı eğilimler d ik

kat çe kme ktedir ( Fotoğra f 7.8). Ancak yukarıda bahsedilen

bu gö rseller in birçoğu kötü rasarlandıkları ya da tasarım

kaygıs ı güdü lrneden hazırlandık ları için. gö r ü rı t ü ki rliliğine

sebep olmaktad ı r ve şehrin gürsel dokusunu zedelcıuckıe

di r (Fotoğra f 9 ). Ba zı gö rü ntü ler ise ilet iş im görevle rini ye

rine geuremedikleri gib i bütün bun ların ötes inde tehlikeli

o labilece k sonuçlara yo l açmaktad ı r . Örneğin , öze llikle

ateşl e ya k l aş ılmas ı oldu kça tehlikeli o lan b ir doğa lgaz dağı

tım trafosu üzerindeki çiçek, b öcek gibi ço cu kla rm ilgisini

çe ke b ile cek g ö r ün ı ü lcrin (Fotoğraf 10). ya da y ı k ı lına te hli

kesi olduğu için yaklaşılması so n de rece te hlikeli ola n eski
fab rika bucala n için. zama nla yıprana rak g örünü mü ve o ku-
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nuriu ğu zayıflamış bi r dikkat tahelası, yakl aş r lmaması gereken bir bölgeyi

işaret etm ekten çok uzaktır (Fotoğraf ı 1).

Toplanan bu görseller ve veriler ışığında, Eskişehir sokaklarındaki tipogra
fik g örünt üleriri maddesel olarak zamanla ilgili bir bozulmayı ve değişme

yi ifade eden özellikle r taşıdıkları , ait oldukl arı kültüre ve şehrin ism ine uy

gun şek ilde "eski" olduklarını ifade edebilir. Acaba hiç bir estetik değeri ol

mayan bu imgeler b ir araya getirilerek tekrar yorumlandığı taktirde "Eski

şehir" in yeni yüzünü ifade edebilecek bir tasarımla daha etkili , göze hita

beden, çağdaş bir boyuta taşınab i li r mi? Örneğin Esen Karol'un Mavi j eans

için tasarlamış olduğu " İstanbul" başlıklı t-shirt tasarımına bakıldığında bu

tip g örünnilerin yeniden kullanılarak bambaşka bir kavramı anlatan görsel
iletişim malzemelerine d ö n üşt ü r ü ldü kleri görülür. Tabelalar üzerindeki

harfl er, ait oldukları ye rde n çıka rt ı lıp kolaj tekniğiyle birleştirilerek , İ s tarı

bul'u n kültürel yapısındaki karmaşıklığı , canlılığı , dinamizmi yans ı tan bam-

fotoğraf ll. fotoğraf 12.



başka b ir görsel imge ha line get i r ilm işlerdi r

( Fotoğ raf I Z).

Bu araştırma sonuc unda . "Eskişehir'in" sahip okıuğu

bu görsel zenginlik kullanıl arak be nzer bir an layışla

öncelikle bu malzemeler, t ıpk ı bir bütünü oluştur..ın

parçalar gibi görülür, bir alfabe , da ha sorıra b u alfa

bed en çıkışlı olarak Eskişeh ir'i n dinamik, değişken

ve ge nç yap ıs ın ı yansıta n tipografik kompozisyon

a rayış l arı içinde farklı tasarımlar sunulmuştu r. Bu ça

lışma için öncelikle şeh ri n çeşi t li yerl erinde tespit

eelilen tipografik görüntüle rin dijital f oto ğraflan çe

kilerek bir arşiv oluş t urulmuştur. Daha so nra nu fo

toğraflar ile bilg bayar destekl i bir çalışına yapılması

sonucunda elde ed ilen görü nt üle rde n detaylar seçil

m işt ir ; böylece ortaya çı kan ha rfler ilk g örü n ümle

rindcrı bağımsız bire r elema n haline ge tiriimi 'tir.

Örneğin ; b ir pa rkta b uluna n , esk ime ye yüz t utmuş

bank üzerindeki yaz ıdan "K" harfi ( Fotoğraf 13>, ge

nd olarak bakıldığında görüntü kirliliğine se bep

olan bir d uva r yazısından "H" harfi (Fotoğraf 14).

old ukça ilginç b ir bir kahve dükkanı tabcla sından

"M" harfi kes it ola rak a lınmıştı r (Fotoğra f 15'> . Dük

kan sahibinin, kavru lmuş ve kavrulmanuş kahve

çe kirde klerini di zerek yapmış olduğu bu tahcla , gör

sel ilet işim aracı olarak tipografinin kullan ı rnma

gü ze l bir örnektir.

Bu ve bunu n gibi diğer upcgrafik elemanlar a lfabeyi

oluşturacak şekilde bir araya ge tirilerek, bir b üt ü rıe

vanlmaya çalışı lm ıştı r. Bu aşamada yanyana gelen

harflerin renk, biçim, büyüklük ve açık-koyu değer

anlamında tekd üze ol mamasına , di na mik ve

harek etli bir yap ı oluşrunuasma . dizgi har nerinin

düzenli görü n tü lerinden uzak, sıradışı ve ilgi çekici

olmala rına ö ze n göste ril m i şt i r. Daha sonra ki

aşamada ise bu harflerd en yola çı k ı la rak "Es

k i şeh i r'den Tipografik Yansımalar" başlı klı bi r se rgi

aflşi tasarlanm ı ş , böylece hu a raşt ı rma için bir de uy

gulam a yapılmışt ı r ( Fotoğra f 16-17) .

Sonuçta elde edilme ye çal ı şılan, seçilen ha rfleri hap

solduldan çev relerden ç ı ka rıp. onların bire r ta sa rım

Foto/ raf 13.

Fototraf 14.

Fotograf 15.
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ele rnam olarak k u ll am labilcccğ i n i g österrnek tir. A yrıca bu ç alışma , ya rat ıc ı

süre çte sadeec bilgisavan n olana k l a rıy la s ın ı rl ı k a lı nmaması gerektiğ i, yo l

da yürukc n, bir yerlerde ot ururken hatta ulaşım halindcykcn dahi karşımıza

ç ı k a rı, an cak dikkatimizi bile çc kmcvc n, rastlantısalolarak o l uşmuş pek çok

görünrünün birer görsel ilet işim aracına dönüştürülebileceğini göste rmek

açısından önem lidi r. Bu ve b un u n gi bi daha birçok basi t te kn ik ile gürsel

ufkumuzu geliştirmek ve tipog rafik ıasanmla ru üzgünlük kazandırmak

mümkündür. Bu noktada tasarımemın ihtiyacı olan şey, çevresin i iyi al

gilamak ve görünen herşey in aslında bir başka boyutunun da olduğunu

düş ünmektir.
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