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ÖZET 
 

GRAFİK TASARIMDA İLLÜSTRASYONUN AFİŞ TASARIMI ÜZERİNDEN 

İNCELENMESİ 

Melek Burçin GEDİK 

Grafik Anasanat Dalı 

Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ocak, 2017 

Danışman: Doçent, Melike TAŞÇIOĞLU 

 

Afiş tasarımlarında illüstrasyon kullanımı, mesajı etkin biçimde iletmekte 

uygulanan yaratıcı ve özgün yollardan biridir. Grafik tasarımda, afişin ve illüstrasyonun 

iletişim gücü oldukça etkin bir rol oynar. Afişte illüstrasyonun kullanımı, tasarımcıya 

güçlü bir anlatım dili ile mesajını ifade etme yolu sunar. Birçok sanatçı, gelişen 

teknolojilerin sağladığı yeni olanakların da avantajı ile, afiş tasarımlarında illüstrasyonun 

gücünden faydalanmaya devam etmektedir.  

         Bu çalışmada afiş tasarımlarında kullanılan illüstrasyonun mesaj iletimine katkıları 

ele alınmaktadır. İllüstrasyon, grafik dilinde mesaj iletimindeki rolünden yola çıkarak 

sorgulanmakta ve afiş tasarımlarında yaratıcı uygulamalara elverişli konumu üzerinde 

durulmaktadır.  

         Giriş bölümünde amaç ve önem tanımlanırken, birinci bölümde grafik tasarım ve 

grafik dili tanımlanmakta ve ikinci bölümde grafik tasarımda illüstrasyonun yeri ve önemi 

araştırılmaktadır. Üçüncü bölümde illüstrasyonun kullanıldığı alanlardan biri olan afiş 

tasarımı detaylıca incelenmektedir. Grafik tasarım tarihi boyunca yaşanan gelişmeler 

ışığında afiş ve illüstrasyon ilişkisinin gelişim süreci örnekler ile birlikte 

araştırılmaktadır. Afişin tasarım aşamaları, mesajın etkin biçimde iletilmesinde rol 

oynayan etmenler ve  bu etmenler ile birlikte afişte mesaj iletimine uygun illüstrasyonun 

tasarlanmasında rol oynayan durumlar irdelenmiştir. Afişte illüstrasyonun mesaj anlatım 

biçimlerine dair bir sınıflandırma önerisi ortaya konulmuştur. Sonuç bölümünde ise 

araştırmada elde edilen bulgular, ortaya konan veri ve uygulamalar yer almaktadır.  

	 

Anahtar kelimeler: Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Afiş tasarımı, İllüstratif Anlatım 

Biçimleri 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF ILLUSTRATION ON POSTER DESIGN IN GRAPHIC DESİGN 

Melek Burçin GEDİK 

Department of Graphic Arts 

Anadolu University, Graduate School of Fine Arts, Ocak, 2017 

Associate Professor Melike TAŞÇIOĞLU 

Using illustrations in poster design is one of the creative and unique ways. The 

power of poster design and illustration plays  an active role in graphic design. Many artist 

continues to benefit from the power of illustration in poster designs with the adbantage 

of new opportunities that tecnology provides. 

In this study, benefits of the illustration that has been used  in poster designs. 

Illustration is investigated in the way of message transferring role within graphic language 

and the location of it in poster designs that is convenient to creative applicaitons.  

Purpose and importance of this study is defined in introduction, in the first section 

graphical design and graphical language is defined and in the second section, poster 

design is examined in detail. In the third section, the develoopment porcess of poster 

desgin and illustration  relationship is studied in the light of developments that is occured 

in through the graphic design history. Design steps of poster design are facts of transfering 

a message in the most effective way and with these facts, the situations that play a part in 

designing a message transferring illustration in poster design are examined. A 

classification suggestion is provided that is related to message transferring styles of 

illustration in posters. In the conclusion section, findings, data and applications are 

provided.  

Keywords: Graphic Design, Illustration, Poster Design, Illustrative Expression Styles 
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ÖNSÖZ 

      Bu çalışmayı yapmak benim için oldukça keyifliydi. Araştırmam süresinde yüzlerce 

rengarenk illüstrasyonlarla ve afiş tasarımlarıyla karşılaştım. Bir çoğuna da hayran 

kaldım, sanatçıların yaklaşımlarını, düşünme yapılarını gözlemleme fırsatı buldum. Çoğu 

zaman çalıştığımı anlamadan kendimi araştırma serüvenimde kaybettim. Düşüncenin 

görselleştirilmesinde geçirdiği süreçleri, öğrenci ve tasarımcı gözü ile okumaya çalışmak 

oldukça eğiticiydi. Bu çalışma sayesinde pek çok bilgi birikimi edindim.  

     İllüstrasyon konusu grafik eğitimi almaya başladığım ilk zamanlardan beri hep ilgimi 

çekmekteydi. Yüksek lisans tez çalışması kapsamında ilgi alanımı inceleyebilmek ve bu 

doğrultuda ilerleme kaydedebilmek benim için büyük bir şans oldu. Bana bu şansı 

tanıyan, tezimi oluşturabilmemde her daim bana harika bir danışmanlık yapan  değerli 

hocam Doç. Melike Taşçıoğlu’na ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca kendisinin 

danışmanlığında bu çalışmayı yapmak benim için büyük şanstı, kendisinden çok şey 

öğrendim. 

       Ailemin desteği olmasaydı şimdiki vizyonuma sahip olamayabilirdim, bunca eğitim 

ve deneyim fırsatım olmayabilirdi. Bu tez de ortaya hiç çıkmazdı. Beni hep destekleyen 

olgun ve sevgi dolu bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım ve aileme çok teşekkür 

ediyorum. En çok da, maalesef  tez yazım sürecimde kaybettiğimiz canım kız kardeşim 

Asene Aylin Gedik’ e teşekkür etmeyi istiyorum. Her zaman birbirimize destek olduk, 

beni o büyüttü, en yakın dostumdu.  Artık aramızda olmasa da sevgisini her daim 

hissedeceğim. 

    Çalışmam sürecinde yaşadığım zorlu durumlar karşısında bana hep anlayış gösteren ve 

manevi destekte bulunan Doç. Melike Taşçıoğlu’na tekrar içten teşekkür ediyorum. 

    Bu süreçte hep yanımda olan  Ilgın Arslantürk’ ün, Onur Kuran’ın, Kubilay Civelek’in 

ve Ercan Makreş’ in  sıcacık dostlukları sayesinde bir çok şeyin üstesinden gelebildim ve 

çalışmamı bugünlere getirebildim. 

      Ayrıca tezim içerisinde alıntılarda bulunduğum, bana bu tezi oluşturmamda ve 

yazmamda katkıda bulunan tüm yazarları ve örneklerinden faydalandığım tasarımcıları 

şükranla anıyorum. Tezimi ve  bu yazıları da okuyan herkese de buradan sevgilerimi 

iletiyorum. 
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GİRİŞ 

        İletişim, bireyler arasındaki etkileşimin temeli varsayılır. İletişim karşılıklı bir 

alışveriş ve etkileşim sürecidir. İletişim sayesinde insanlar ortak bir kültür oluştururlar.  

İletişimin en etkili ögelerinden biri belki de görsel iletişimdir. Görsel iletişim evrenseldir; 

dil veya kelime bilgisi olmayanların, okuma yazma bilmeyenlerin de algılayabileceği 

niteliktedir.  

Grafik tasarım, görüntülerle ilgili bir iletişim dilidir. Grafik tasarım alanında yazı 

ile imgeler bir kompozisyon içerisinde görsel bir form oluştururlar. Grafik iletişimde 

çeşitli düşünce, davranış, ifade ve anlatım gibi birçok kavram görsel bir biçimde izleyici 

ile iletişime geçer. 

Resimlendirme olarak bilinen illüstrasyon, grafik tasarım dili içerisinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir. İllüstrasyon grafik tasarımda, yorum yapma, bilgilendirme, 

esinlendirme, açıklama, etkileme gibi işlevler için yaratıcı, farklı ve son derece ilginç 

biçimde uygulanabilir. 

Birçok grafik tasarım ürününde illüstrasyonun kullanımı, ilgi çekiciliğiyle akılda 

kalıcılığı sağlar; grafik ürününe özgün, estetik ve yenilikçi farklı bir yaklaşım biçimi 

bulabilir. 

İllüstrasyonun hakkında pek çok tanımlama yapılmış olup, tanımlamaları değişken 

olmakla birlikte sınırları da belirsizdir.  Kimine göre grafik tasarımın melez bir disiplinle 

tamamlayıcısı olduğu savunulmakla birlikte, kimine göre de “tüm çağdaş sanat ve 

tasarımın aslında illüstrasyon olarak ifade edilebileceği tartışılmaktadır” (Wigan, 2008: 

37). Bu araştırmada illüstrasyonun en etkileyici biçimde iletişim kurabilmesini sağlayan 

etmenlerin, afiş tasarımı üzerinden araştırılması amaç edinilmiştir; mesajın etkili biçimde  

aktarılmasında faydalı olabilecek etmenlere ulaşılması amaçlanmıştır. 

Afiş tasarımlarında illüstrasyon kullanımı zengin bir tarihsel sürece ve gelişime 

sahiptir. Afişte ve illüstrasyonun geniş tarihsel süreçleri sayısız yenilik ve gelişmelerle 

doludur. Gelişen ve yaygınlaşan teknikler ve teknolojiler, toplumsal olaylar, sanatsal 

akımlar bu zengin kültürel süreçlerin gelişmesine destek olarak yön vermiştir. Afiş 

tasarımı modern sanatın ve tasarımın günümüzde önde gelen örneklerinden 

sayılabilmektedir. Afiş tasarımları illüstrasyonun da sahip olduğu bir çok özellikle 

pekişerek zamanın ruhunu yakalayabilmektedir. Afiş tasarımı aradan geçen uzun yıllara 
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rağmen halen bugün de iletişim kurmanın en direkt ve güçlü yollarından birisi 

sayılabilmektedir. 

        Afiş tasarımları illüstrasyon kullanımı ile izleyicinin dikkatini çekmede oldukça 

başarılı olabilmektedirler. İllüstrasyon kullanılan afişler grafik tasarımda iletişimi hızlıca 

gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Afiş tasarımları birçok yerde karşımıza çıkabilir, 

davetkâr görüntüsüyle sessizce bizi kendisine çekerek aktarmak istediği mesajı bize iletir. 

        İllüstrasyon grafik tasarım dilinde afişler içerisinde kurgulandığında her ne kadar 

estetik olarak iyi uygulanmış olsa da, mesaj iletiminde bir takım yetersizlikler 

barındırabilir. İllüstrasyonun grafik dilinde tasarımının ve afişin tasarımının mesajı 

iletmedeki başarısı pek çok koşul ile ilintilidir. Bu bağlamda, mesajın konuya göre net bir 

biçimde aktarılıp iletişimi doğru biçimde gerçekleştirmesi oldukça önemlidir.  

         Bu nedenle, daha etkili mesaj iletimi adına görsel ögelerin doğru tasarlanması, 

illüstrasyon ile birlikte afişte yer alabilecek diğer ögelerin düzenlenmesi ve aralarındaki 

ilişkiler detaylıca irdelenmiştir. Bu araştırmada afiş içerisinde yer alan sözel unsurlar ve 

illüstrasyonlar arasındaki destekleyici ilişkiler derinlemesine araştırılmıştır. Bu 

bağlamda, tasarım öge ve ilkeleri, görsel algı ve Gestalt psikolojisi, tipografinin 

illüstrasyonla bir aradalığı incelenmiştir. Afiş tasarımlarında illüstrasyonun tipografi ile 

kaynaştırıldığı durumlar da göz önüne alınarak araştırmaya illüstratif tipografi açısından 

da bir inceleme katılmıştır. 

 Afişte kullanılacak illüstrasyon uygulama tekniğinin önemi büyüktür. İllüstrasyon, 

afiş tasarımında sayısız farklı teknikle ele alınabilir, malzemelerin ve araçların yerinde 

kullanımı mesajı iletmede güçlü ve başarılı çözümler sunarlar. Bu nedenle afişte 

illüstrasyon kullanımı çeşitli teknikler üzerinden de incelenmiştir.  

 Araştırmada elde edilen bilgiler ışığında illüstrasyon kullanımı ile mesajın anlatım 

biçimlerine dair tanımlamalara ulaşılmıştır. Söz konusu bulguları hızlıca 

betimleyebilecek nitelikte illüstrasyon kullanılan afiş örnekleri araştırılmıştır. Tanımları 

ve bu tanımlamaların betimleyicisi nitelikteki örnekleri içeren bulgular açıklayıcı bir 

biçimde sunulmuş, bilgilendirme niteliği taşıyan bir afiş haline dönüştürülmüştür. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GRAFİK TASARIM NEDİR? 

 Görme duyusu insanoğlunun en önemli duyularındandır. Bizi çevreleyen dünyayı 

önce görerek algılarız. “Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya 

başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir (Berger, 2007, s. 7)”. Çevremizdeki nesneleri, 

olayları, durumları önce görerek tanımlar ve anlamaya çalışırız. Bu durum etrafımızı 

tanıdıkça daha etkin bir iletişime geçebilmemize olanak sağlar. 

Görsel iletişim sayesinde dile gerek duyulmaksızın iletişimin gerçekleşmesi 

mümkündür. Gyorgy Kepes’e göre “Görsel iletişim evrensel ve uluslararasıdır; hiçbir 

sınır, dil bilgisi veya kelime bilgisi sahibi olmayanların, okuma yazma bilmeyenlerin de 

algılayabileceği niteliktedir” (Malamed, 2009, s. 77). Konuşmanın yeterli ya da mümkün 

olmadığı durumlarda bile çevremizle bağlantı kurmamızı sağlayan iletişim şekli olan 

görse iletişim süreci içerisinde, birçok düşünce, davranış, ifade ve anlatım gibi çeşitli 

kavram aktarımları söz konusudur.  

“Grafik, görsel olarak algılanan şeylerle, yani görüntülerle ilgili bir kavramdır. 

İletişim ise her türlü bilginin insanlar arasındaki alışverişidir. Bu durumda grafik iletişim, 

görüntülerden oluşan bilgilerin değiş-tokuşu olarak tanımlanabilir (Becer, 2006, s. 28)”. 

“Grafik tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır (Becer, 2006, s. 33)”. 

Belli amaçlar doğrultusunda, görsel iletişimi oldukça etkili biçimde kullanan grafik 

tasarım, görsel iletişim araçlarının gelişimi ve yayılmasıyla zaman içinde yaygınlaşmıştır. 

“Tarihi olarak tanımlandığında grafik tasarım, yirminci yüzyıl boyunca 

sanayileşmiş toplumlar içinde biçimlenen bir uzmanlık alanıdır. Bu yeni disiplin, eleştirel 

yenilik getiren bir biçimde kitlesel tüketimin patlaması ile belirlenmiştir (Lupton, 1996)”. 

Resnick, grafik tasarımı, “gündelik yaşamlarımızda hayati önem taşıyan 

mesajları, bilgi vermek, eğitmek amacıyla, etki bırakmak, ikna etmek adına, sanat ve 

teknolojiyi birleştirerek bir etki yaratarak, bize aktarımı” şeklinde ifade eder (Resnick, 

2003, s. 16). İçeriğin doğru karşılanması koşuluyla, görselleri (fotoğraf, film video, sanat 

veya illüstrasyon) ve kelimeleri (tipografi) kaynaşık bir yapıya birleştirilmesinden söz 

eder. Temelde grafik tasarımcılar fikirleri iletmek için çeşitli biçimlerde görseller 

geliştirirler. Grafik tasarım; görselleri ve yazıları ilişkili biçimde, kesme, yapıştırma, 

küçültme, ayrıştırma, hazıryapım parçaları birbirine ekleme gibi tekniklerle, yeni 

görsellerin ve yazı formlarının oluşturulduğu bir süreci içerir. Benzer şekilde, Ambrose 
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ve Harris, grafik tasarım, montaj, kolaj, retorik ve bitiştirme gibi görsel araçları 

kullanarak, iletişim sağlama işi olduğunu ifade eder (Ambrose ve Harris, 2010, s. 7). 

Grafik iletişim unsurlarından biri olan tipografi, karşımıza çıkan çeşitli grafik tasarım 

uygulama alanlarında önemli ölçüde etkindir. Robin Landa (2006, s. 4), grafik tasarım 

alanının görsel ve sözel iletişime ve anlama odaklanan uzman bir yaratıcı disiplin 

olduğuna işaret eder ve yazı ile görselin ve kompozisyonun görsel bir form oluşturulması 

alanı olduğunu belirtir. Birçok grafik tasarım ürününde görsellerin yanında bulunan 

yazılar, tasarımın içeriğine ve amacına ilişkin çeşitli bilgiler verirler. “Kitaplardan, 

dergilere, televizyondan elektronik medyaya kadar neredeyse tüm görsel iletişim 

çeşitlerinde tipografi kullanılır (Lupton, 1996, s. 29)”. Bu nedenle, grafik tasarımda 

tipografinin önemi büyüktür. “Tipografi, harflerin ve yazınsal-görsel iletişime ilişkin 

diğer ögelerin hem görsel, işlevsel düzenlenmesi hem de bu ögelerle oluşturulan bir 

tasarım dili anlayışıdır (Sarıkavak, 2004, s. 10)”.  

“Tipografi, yazılı bir fikre görsel bir biçim verilmesidir. Tipografi bir tasarıma 

kişilik ve duygu veren en etkili unsurlardan biridir, aldığı görsel biçim söz konusu fikrin 

erişilebilirliğini ve okuyucunun tepkisini çarpıcı bir biçimde değiştirir (Ambrosse ve 

Harris, 2012, s. 38)”. Tipografinin, seçilen yazı karakteri ile birlikte amacına göre uygun 

biçimde düzenlenerek, grafik tasarım uygulama alanlarında, mesajın alıcıya istenildiği 

gibi aktarılmasını sağlar. 

“Grafik tasarımın pek çok amacı olabilir. Grafik tasarım bir tür dildir ve iletişim 

kurmak içindir (Twemblow, 2006, s. 6)”. Grafik tasarım, ikna edici olabilir, bilgilendirici 

olabilir, tanımlayıcı olabilir, motive edici, iyileştirici organize edici, konumlayıcı, 

markalaştırıcı, uyandırıcı gibi mesajı birçok anlam aşamasında aktarabilir. 

Örneğin, ambalajından çok etkilendiğimiz bir ürünü denemek için dâhil olsa satın 

alabiliriz. Grafik tasarım ürününün etkisi, görsel iletişimindeki başarısı ile birlikte ele 

alınır. Grafik dilini kullanmada başarılı olan ürün, izleyiciye ulaşarak, amacına ulaşır. Bu 

durum, görsel iletişim dilinin etkin biçimde kullanıldığı grafik tasarım mesleğinin 

önemine işaret eder. 

Uçar, grafik tasarım mesleğini, bir kavramı özgün bir biçimde görselleştirmek ve 

bununla iletişim kurmak olarak betimler (Uçar, 2004, s. 12).  Bu bağlamda, tasarımcı 

estetik, yenilikçi ve farklı bir yaklaşım biçimi bulabilecek seviyede olmalıdır. Tasarımın 

özgünlüğü, tasarımcının kültürel altyapısının da göstergesidir. Grafik tasarımcı, yeni 

eğilimleri, teknolojik buluş ve yenilikleri ve yaşadığı dönemde tartışılan sanatsal felsefi, 
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politik, sosyolojik vb. gibi sorunları örnekleme ve çözümlerini izler. İletişim ve etkileşim 

yaşam boyu devam eder, çünkü zamanla yaşam koşulları da değişir. Değişen koşulların 

getirisiyle, tasarım eğitimi de bir yaşam boyu sürer. Tasarımcı değişen yaşam koşullarına 

ayak uydurarak ve yeniliklere açık bir biçimde kendini geliştirmeye devam eder. Görsel 

iletişimin daha etkin olabilmesi adına tasarımcı bilgiyi yenilenmiş çağdaş bir beğeni 

anlayışında, yine çağdaş, güncel araç ve malzemelerle sunar.  

 

1.1. Grafik Tasarımın Gelişimi 

“Prehistorik devirlerden beri, iletişime bir düzen ve açıklık getirmek isteyen insan, 

düşünce ve kavramlara görsel bir anlatım kazandırmanın ve bilgiyi kaydetmenin yollarını 

araştırmıştır (Meggs ve Purvis, 2012, s. viii)”. İnsanlık, günümüz çağına gelene kadar, 

iletişim açısından oldukça fazla yol almıştır ve görsel iletişim olanaklarını geliştirmiştir. 

Eski Afrikalılar ve Avrupalılar, Paleolitik çağdan neolitik çağ (M.Ö 35.000-4000) 

dönemine kadarki dönemde Fransa’nın güneyindeki Lascaux mağarası ve İspanya’daki 

Altamira mağarası ile günümüze mağara resimleri bırakmışlardır (Meggs ve Purvis, 

2012, s. 7). 

 
Görsel 1.1. Lascaux Mağarası duvarından hayvan figürleri 

Kaynak: Meggs ve Purvis, 2012, s. 6 



6	

Böylece, on binlerce yıl öncesinden başlayarak, insanlar oluşturdukları çizimler, 

çeşitli göstergeler ve tasvirler aracılığıyla çevresine çeşitli mesajlar iletmenin sayısız 

yolunu bulmuştur. İnsanlık bu zamana dek görsel iletişim konusunda oldukça fazla 

ilerleme kaydetmiştir. Zamanla, çağların gelişmesiyle mağara dönemlerindeki 

resimlemeler ve işaretler giderek soyut bir takım sembollere dönüşerek insanlar 

arasındaki iletişimin sağlanmasında kullanılmaya devam edilmiştir.  

İnsanlık tarihi belli dönüm noktalarıyla ve bu dönüm noktalarını etkileyen, 

değiştiren yeni gelişmeler ve buluşlarla doludur. Bu dönüm noktalarından en 

önemlilerinden biri, yazının bulunmasıdır. Bu tarihsel gelişimin önemli dönüm noktası, 

Mezopotamya'da Sümer ve Akad ülkelerinin bulunduğu Ortadoğu bölgesinde iletişim ve 

insanlık kültür tarihi için önemli bir unsur olan yazının bulunmasıdır. Sade, soyut ve 

geometrik şekillerin yan yana getirilmesiyle oluşan düşünce yazısı adını alan bu yazı 

çeşidi düşüncenin açıklanması esasına dayanan ilk örneklerdir. Daha sonra bu yazı, 

birçok koldan yayılıp gelişmiştir. Ayrıca, yazının ilk gelişim evreleri içerisinde önemli 

rol oynamış olan, sembollerin görselleştirilmiş şeklinden oluşan ve karakterini belirten 

hiyeroglif sözcüğü ile anılan ve tanrının yazısı anlamına gelen Mısır yazısını ve 

piktogram esaslı Çin yazısını da belirtmek gerekir (Jean, 2002, s. 12, s. 52). Zamanla 

resimsel özelliklerin soyutlaşması ve sembollere dönüşmesi ile yazı özgün yapısına 

ulaşmıştır. İnsanlık tarihinin geçirmiş olduğu kültürel evrimden sonra yazı, onu 

kullananların düşündüklerini hissettiklerini ya da ifade ettikleri her şeyi somutlaştırıp 

açıkça belirleyebilecekleri düzenli bir gösterge ya da simgeler bütününü oluşturulduktan 

sonra ortaya çıkmıştır. “Bilinen ilk alfabetik yazı M.Ö. 1500’lü yıllarda Fenike Uygarlığı 

tarafından, kavramları resimselleştirerek, onlardan yazı oluşturmanın yerine seslere 

işaretler vererek oluşturulmuştur (Meggs ve Purvis, 2012, s. 25)”. 

Yazının, geliştirilerek kullanımı ile beraber, oluşturulan örneklerinin üretiminde, 

insanoğlu çağlar geçtikçe, farklı yöntemler geliştirmiştir. İhtiyaca göre yeni anlatım 

olanakları yaratılarak, gerekli olan mesajı diğer insanlara ulaştırmak adına örneklerin 

çoğaltılmasına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Çeşitli konularda iletişimi sağlama 

amaçlı, yazı ve simgeler çeşitli kil tabletler, düzleştirilmiş deri, kumaş papirüs ve ağaç 

kabukları üzerine yazılıp saklanması gibi yöntemlerle, bilgi diğer nesillere aktarmıştır. 

Daha sonraki dönemlerde, bu durum ihtiyacı karşılayamadığı için ve üretimi ile temin 

edilişinin ve saklama koşullarının zorluğundan dolayı yerini kâğıda bırakmıştır. Kâğıt 
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üretiminin başlaması ile iletişim alanının boyutları daha da genişlemiştir. Baskı teknikleri 

ve kâğıt üretimi birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar önemli iki unsur olmuştur. Bu 

nedenle kâğıdın bulunması iletişim alanındaki gelişmeler için önemli bir dönüm 

noktasıdır.  

Çin’de uygulanmakta olan hareketli ahşap harflerden oluşan baskı sisteminin 

geliştirilmesinin ardından, Johann Gutenberg’in hareketli (değiştirilebilir) metal hurufatı 

keşfi ile matbaada devrim niteliği kazanan gelişmeler yaşanmıştır. Harflerin kalıplarının, 

tekrar ayrılıp kullanılmasına olanak veren ve ağaç baskı tekniğinin güçlüklerini ortadan 

kaldıran bu uygulama sayesinde, Gutenberg baskıyı mekanikleştiren ilk kişi olmuştur 

(Jean, 2002, s. 94-95). “Gutenberg sayesinde daha önce duyulmamış yüksek ölçeklerde 

baskı sayılarına ulaşılmıştır ve dolayısıyla da kitap üretiminde büyük bir hız ve kolaylık 

sağlanmıştır (Eskilson, 2007, s. 14-15)”.  Matbaa alanının kaydettiği bu gelişme, dünyada 

ve Avrupa’da kitapların çoğaltılması, yavaş yavaş da olsa yazılı diğer dillerin 

kullanılmasına ve incelenmesine yol açmıştır. Bu nedenle bu gelişme, önemli bir devrim 

niteliğindedir (Jean, 2002, s. 98). Resim ve yazıların düzgün yüzeyli bir taş üzerine 

çizildikten sonra kâğıda aktarımı biçiminde çalışma esasına dayalı, litografi taş baskı 

tekniğinin de bulunmasıyla, görsel unsurlar istenilen biçim, konum ve renklerde 

kullanabilme özgürlüğüne kavuşturulmuş ve resimlerin büyük boyutlarda üretimini 

kolaylaştırmıştır. Dizgi makinelerinin de icadı sayesinde gazete, kitap ve dergi yayıncılığı 

ve afiş hızla gelişmeye başlamıştır (Weill, 2007, s. 12-13).  

Matbaanın bulunması ile baskı teknolojisinin giderek gelişmesi, beraberinde yeni 

arayışları da getirmiştir. Ayrıca matbaa çevresi, yeni meslek ve zanaat uğraşlarının 

oluşmasına da önayak olmuştur. Örneğin yazı ustaları, bugünün grafik tasarımcılarının 

işini yapan ressamlar, ciltleme ustaları, basım ve yayın işini yapanlar, makinaları kullanan 

ustalar bu dönemde matbaa ve çevresinde odaklanmış olup grafik tasarımın oluşmasına 

ve gelişmesine yardımcı olmuşlardır.  

Sanayi devrimi ile gelişen pek çok yenilik, sosyal ve ekonomik yapıda köklü 

değişimlere yol açmıştır, teknolojik gelişmeler tarım toplumundan endüstri toplumuna 

geçişi sağlamıştır. Buharlı makinelerin geliştirilmesi ile mekanik üretim süreci 

başlamıştır. Dolayısıyla fabrikaların artmasıyla artan işgücü sayesinde şehirler büyümeye 

başlamıştır. Kitlesel üretimin artması, beraberinde düşük maliyetler ve ücretler gibi 

birtakım sorunlar doğurmuştur. 
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Fransız devriminin eşitlik idealleri eğitimin yaygınlaşmasına, okur-yazarlığın da 

artmasına yol açtı. Kitap ve diğer yayınların üretimi yükseldi. Bunun sonucunda grafik 

iletişim daha fazla önem kazanmaya başladı. Bilgi akımının hızlanması, kitle iletişim 

çağının başlamasına sebep oldu (Becer, 2006, s. 96). 

Sanayi devrimiyle birlikte, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve hızlı 

makineleşmenin getirdiği yeni olanaklar, toplumların yaşamlarını etkilemiştir. 

Grafik tasarımın gelişmesine etki eden önemli buluşlardan biri olan fotoğrafın 

keşfi ve gelişimi ile beraberinde baskı tekniklerinin de gelişimi, yepyeni bir görsel 

anlatım dilinin doğmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde çağın getirdiği çeşitli 

teknolojik olanakların gelişmesiyle beraber, anlatım ve sunum olanakları da gittikçe daha 

çok geliştirmekte ve görsel iletişimi dinamik bir biçimde etkilemeye devam etmektedir. 

Gelişen teknoloji, en çok bilgisayar dünyasında kendisini göstermektedir. Günümüzde 

bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi elektronik, mekanik parçalardan oluşan donanımlar ve bu 

donanımları harekete geçiren çeşitli programlardan oluşan yazılımlar, masaüstü 

yayıncılık teknolojisini ortaya çıkarmıştır (Becer, 2006, s. 122). Bu sayede bilgisayar 

ekranı üzerinde tasarımın hazırlanması ve baskıya hazır hale getirilmesi süreci, oldukça 

kısalmış ve kolaylaşmıştır. Dünya üzerinde pek çok çoğaltım tekniği her geçen gün 

gelişmekte ve ayrı ihtiyaçlara göre farklı çözümler üretme olanağıyla iletişime katkı 

sağlamaktadır. “Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ışığında baskı ve çoğaltım 

tekniklerinde en son gelinen nokta dijital baskı teknolojisidir ve ilerlemekte olan henüz 

yeni sayılabilecek bir üretim biçimidir (Uçar, 2004, s.184)”. 

Çağın hızlı akışı içinde, teknolojideki ilerleme ve değişimler ışığında, internetin 

de yaygınlaşmasıyla artık tüm dünya, hızla gelişen ve sürekli yenilenen bir paylaşım ve 

iletişim ağı ile örülmüştür. Görsel iletişim ve iletişim araçları arasında güçlü bir bağ 

kuruludur. İnsan artık, yaşamının her alanında iletişim bombardımanı altındadır ve etkisi 

her geçen gün daha da artmaktadır. Çağımızda artık, görsel iletişim boyutu, insan 

yaratıcılığının etkisinde ve teknolojik imkânların sunduğu olanaklarla, geniş kitlelere 

hitap eden alanlardan biri haline gelmiştir. Aynı zamanda her geçen gün çağın getirdiği 

teknolojik olanaklar ile grafik tasarım üretim teknikleri de sürekli ve dinamik bir biçimde 

etkilenmeye de devam etmektedir. 
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1.2. Grafik Tasarımın Yaygın Uygulama Alanları 

Grafik tasarım her yerdedir. Sokakta yürürken tabelalarda, markaların 

logolarında, marketten aldığımız bir üründe, sinemada, film afişlerinde, televizyon ve 

internette, kısacası her yerde karşımıza çıkar. Grafik tasarım, yaygın, etkin çeşitli 

amaçlara hizmet eden uygulama alanlarına sahiptir. 
Grafik tasarım ürünleri, sürücülere kavşakta durmalarını söyleyen işaretler ve tüketiciye her 

tür yiyeceğin içerisinde ne kadar kalori bulunduğunu gösteren besin çizelgelerinden, filmin 

konusunu ve atmosferini aktarıp izleyicinin heyecanını arttıran film jeneriklerine kadar 

uzanan çeşitlilikleri ve yaygınlıkları, ayrıca bu ürün ve etkilerdeki çelişkilerinden dolayı, 

inceleme amaçlı bir sınıflandırmaya direnirler (Twemlow, 2008, s. 6). 

Grafik tasarım uygulama alanları oldukça geniş olmakla beraber birçoğu, birbiri 

ile ilişki içerisindedir. Kimi zaman birbirlerini tamamlayan, kimi zaman da tamamen ayrı 

bir dal oluşturan grafik tasarım uygulama alanları mevcuttur. Grafik tasarım; kitap, dergi, 

gazete gibi, basılı yayınlar, bilgilendirme tasarımları, reklam, müzik albümleri, kurumsal 

kimlik, basın ilanları, afişler, film için üretilen çoklu ortam tasarımları, etkileşimli 

tasarımlar gibi birçok çeşitli alanda uygulama alanlarıyla karşımıza çıkmaktadır.  

Grafik tasarım yaygın uygulama alanlarında sıklıkla reklamcılık karşımıza çıkar. 

Reklam, ürünün ya da hizmetin hedef kitleye iletilmesi için, çeşitli iletişim araçlarından 

faydalanır. Bunun için afiş, billboard, ürün ambalajı gibi grafik tasarım ürünlerini, dikkat 

çekme, ilgi uyandırma, ikna etme gibi amaçlarla kullanıldığını görürüz.  

Günlük hayatımızda, grafik tasarımın yaygın uygulama alanlarından biri olan 

dergiler, belirli alan ve konular içeren, hedef kitlesine bağlı çeşitlilik gösteren 

yayınlardır. “Düzenli aralıklarla yayımlanan yayınlar olan dergiler, dikkat çekme ve 

devam ettirme gereksinimi sağlamaları açısından, farklılaşma gereksinimi amacıyla, 

tasarımcıların görsel ve tipografik formları denemelerine olanak sağlamıştır (Ambrosse 

ve Harris, 2010, s. 62)”. İçeriğinin iletilmesindeki amaca göre ve hedeflenen okuyucu 

kitlesine bağlı olarak hazırlanan tasarımlar, derginin görsel kimliğini oluşturur. 

Gazeteler, verilen haberleri okutmak adına anlaşılır bir haber diliyle, konuya dair 

çeşitli başlıklarla ve görsel kaynaklarla zenginleştirilerek tasarım prensiplerine uygun bir 

biçimde, haberleri okuyucuya verir. “Katlanmış basılı sayfalardan oluşan ve güncel 

olaylar hakkında bilgi veren bir yayın türü olan gazeteler, çok miktarda bilgiyi sınırlı bir 

alanda iletme gereksiniminden dolayı grafik ve tipografik tasarımları ön planda tutan 

tasarımlara sahiptirler (Ambrosse ve Harris, 2010, s. 95)”. 
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Grafik tasarım yaygın uygulama alanlarından birisi de kurum kimliği tasarımları 

olarak karşımıza çıkar. Kurum kimliği tasarımları, kurumun ihtiyacı kapsamında, 

işaretlendirme sistemlerinden, broşürlere, kartvizitlerden ambalajlara, üniformalara 

kadar, çeşitli ve oldukça geniş uygulama alanlarına sahiptir. Tasarlanmış görsel kimlik 

unsurları, her bir uygulamada tutarlı bir biçimde kullanılmasıyla aklımızda kalır ve görsel 

kimliğin oluşturulmasında, bilinen ve dikkat çeken öge, logo tasarımıdır. Logo tasarımı, 

kurum ürün veya hizmetin, görsel kimlik kazandırmak ve akılda kalıcığını artırılması için, 

soyut nesnel görüntüler ya da harflerle oluşturularak tasarlanmış özgün simgelerdir. Logo 

tasarımları, kurumun kim olduğunu ve ne yaptığını anlatan göstergelerdir. Kurumun 

rakiplerinden farklı tanınmasını sağlayan, kurumun temel fikrini yani kimliğini yansıtan 

araçlardır. Kurumsal anlamda bakıldığında kimlik, kuruluşun kendini nasıl sunduğu, 

konumlandırdığı ve kendini kurumsal işletme ve ürün seviyelerinde nasıl 

farklılaştırdığıdır (Melewar, 2008, s. 63). Logolar kurumun görsel kimliğinin 

oluşturulmasında güçlü unsurlardır. Bu bağlamda logoların farklı olması, akılda kalıcı 

olması ve özgünlüğü oldukça önemlidir. Bu sayede küreselleşen dünyada markalar 

rakiplerinden farklılaşıp, pazarda alıcı bulabilirler. 

Ambalaj tasarımı, malzemesi ürünün özelliklerine göre belirlenen, ürünün 

fiziksel ve biçimsel özelliklerine uyum sağlayan, aynı zamanda, ürünün ömrünü uzatan 

ve taşıma maliyetini düşüren bir uygulama alanıdır. “Başlangıçta sadece koruma ve 

sonraları ise koruma ve taşıma ihtiyacından ortaya çıkan ambalaj tasarımı, ticaret ve 

rekabetin gelişmesiyle bir kimlik iletişimi görevini de üstlenmiştir (Uçar, 1994, s. 161-

182 Anadolu Sanat sayı: 2)”. Ürünü kimliğine dönüşen ambalaj tasarımı, tüketiciyle 

iletişim kurar. Ambalaj tasarımı, ürünün özelliklerini ve içeriğini ve kalitesini tanımlayan, 

açıklayıcı bilgileri içerir. Ambalajın tasarımı, çekiciliği sayesinde, akılda kalıcılığı 

arttırarak, ürünün satın alınmaya değer olduğunu vurgular. Daha yaratıcı ve daha özgün, 

ayırt edici özelliklere sahip ambalaj tasarımları, söz konusu ürünün satın alınmasında ve 

kullanılmasında, raflarda duran diğer rakiplerine nazaran, öne çıkar. 

Grafik tasarım yaygın uygulama alanlarından birisi de kitap tasarımlarıdır. “Kitap 

tasarım alanı, çeşitli alt kümeler içinde, kitabın içi ve kapağı şeklinde iki kategoride 

incelebilir (Heller ve Fernandes, 2002, s. 74)”. Kitabın iç tasarımı ve kapağının tasarımı, 

kitabın içeriğinin yanı sıra okuyucu için ilgi çekici bir rol oynar. Kitabın içi ve dış kapak 

tasarımı bir bütün olarak düşünülebilir.  Raflarda ilk olarak kitabın kapağı göze çarpar, 

kapak tasarımı ile kitabın içeriği hakkında ipuçları verir ve içeriğinin özünü görsel açıdan 
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yansıtır. Kitap ismi, yazar adı ve görsellerden oluşan standart, yaygın ve geleneksel kitap 

tasarımları yaygın olsa da, günümüzde çok sayıda tasarım sınırlarını zorlayan bağımsız 

kitap tasarımlarına da rastlamak mümkündür. 

Çevresel grafik tasarım, bilgilendirme ve yönlendirme işaretleri, sergi alanları 

ve açık hava reklamcılığı olarak karşımıza çıkar. İşaretler, haritalar gibi çeşitli 

bilgilendirme tasarımlarından faydalanarak mekân içerisinde yolumuzu bulup, 

istediğimiz yerlere ulaşabiliriz. 

Çevremizde bir ürünü ya da hizmeti tanıtan, tiyatro, sinema, seminer gibi kültürel 

etkinlikleri bildiren, çeşitli konularda eğitici, uyarıcı amaçlarla üretilmiş olan afişlerle 

karşılaşırız. Büyük boyutlu dış mekân afişleri, duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılır. 

İç mekân afişleri ise lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak üzere tasarlanan daha küçük 

boyutlu afişlerdir. Afişlerin izlenme süresi, tasarım aşamasında dikkate alınan bir 

kriterdir (Becer, 2006, s. 201). 

Bilboardları tren, taksi ve otobüs giydirme gibi alanlarda olmak üzere çeşitli 

yayın ortamlarında görürüz. Bu tasarımlar ile karşılaşma süresi kısıtlı olabildiği için, hızlı 

algılanabilir niteliktetirler. “İleti, hareketli bir araç üzerindeyse odak noktası detaylı bilgi 

vermek yerine, akılda kalıcı bir etki yaratmak olmalıdır. Bu sebeple açık hava tasarımları 

çarpıcı bir imge, asgari miktarda metin veya yalnızca bir marka ve slogan içerir 

(Ambrosse ve Harris, 2009, s. 132)”. 

Basın ilanları ise, bir mal ya da hizmetin tanıtımını, satışını, bir olgunun başka 

alanıyla paylaşımını sağlamak için yapılan yaygın olarak gazete ve dergilerde uygulanan 

duyurular olarak karşımıza çıkar. Basın ilanları hedef tüketiciyi, reklamı yapan ürünün 

ya da hizmetin farkındalığına ve satın alma davranışına yönlendirir. Ürünün satılmasını 

sağlayarak, marka tanınırlığının geliştirir ya da satışı devam etmekte olan ürünün var olan 

talebinin artmasına yardımcı olur. 

Günümüzde iletişim teknolojilerinin getirdiği avantajlar, yeni denemeler 

yapılmasına olanak sağlayarak, grafik anlatım dilinde, yeni ve çeşitli uygulama 

alanlarının kazanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu bağlamda grafik 

tasarımcılar, tasarım alanlarını genişleterek, aynı zamanda farklı disiplinlerle de bir arada 

çalışma olanağı elde etmişlerdir. Kitle iletişiminin ekran üzerinde yoğun biçimde 

yaygınlaşmasıyla, grafik tasarımda çoklu ortam tasarımları meydana gelmiştir. Hareketli 

grafik tasarım uygulamaları, videoya, filme, animasyona, fotoğrafa, tipografiye, üç 

boyutlu görüntülere, illüstrasyona ve müziğe bir arada kullanım olanağı sunmaktadır. 
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(Atıker, 2012 Grafik Tasarım Dergisi, sayı 50, s. 42-43). Hareketli grafiklerin geçen yıllar 

içerisinde evrimleşmesi halen devam etmektedir, teknolojinin yeni ihtiyaçlar doğurması 

nedeniyle her geçen gün daha yeni iletişim olanakları ve grafik tasarım uygulama 

biçimleri ortaya çıkmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

2. GRAFİK TASARIM VE İLLÜSTRASYON 

İllüstrasyonlar, çevremizde birçok yerde karşımıza çıkar. Çocukken 

kitaplarımızdan CD-Rom kapaklarına, dergilere, afişlerden, çizgi romanlara kadar 

oldukça çeşitli grafik tasarım ürünlerinde çeşitli illüstrasyonlarla karşılaşırız. 

Resimlendirme olarak bilinen illüstrasyon, grafik tasarım dili içerisinde oldukça önemli 

bir yere sahiptir. Grafik iletişimin hemen her alanında kullanılabilen illüstrasyon, 

günümüzde de iletişimi sağlayan kültürler arası bir ortak dil olma özelliğini devam 

ettirmektedir. Grafik tasarımın bir kolu olan illüstrasyon her dilden, ırktan ve kültürden 

insanların iletişimini sağlar. 

 

2.1. İllüstrasyonun Tanımı 

“İllüstrasyon Latincede aydınlatmak anlamına gelen “illustratus” kelimesinden 

gelir (Eczacıbaşı, 2008, s.733)”. Bu tanımlamaya göre illüstrasyon, çok geniş bir alanı 

kapsayarak daha anlaşılır yapmak anlamını içerir. Bu kapsam dolayısıyla illüstrasyonun 

birçok tanımı yapılabilir. İllüstrasyon, bir fikrin ya da mesajın daha etkili ve verimli 

olarak açıklanmasında katkıda bulunur. 

“Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak betimleyen ya da 

yorumlayan bütün unsurlara genel olarak illüstrasyon adı verilir (Becer, 2006, s. 210)”. 

İllüstrasyon hakkındaki pek çok tanımlama yapılmış olup, tanımlamalar değişken 

olmakla birlikte ve sınırları da belirsizdir. İllüstrasyon alanı, kimine göre sanatsal bir 

çalışma olarak kimine göre de kimine göre de sanat ve tasarımın arasında bir yorumlama 

biçimi şeklinde nitelendirilebilir.  

Wigan bu durumu şöyle açıklar, illüstrasyonun bazılarına göre görsel iletişim 

biçimi veya problem çözüm faaliyeti veya sosyal yorum veya habercilik olduğunu ifade 

eder. Tasarımcılar için, imaj yapımı, belirli bir uzmanlık veya grafik tasarımın melez bir 

disiplinle tamamlayıcısı olduğunu savunur. Sonuçta, kimine göre tüm çağdaş sanat ve 

tasarımının aslında illüstrasyon olduğunu ifade eder (Wigan, 2008, s.14). İllüstrasyon, 

fikirlerin ve mesajların, izleyiciye uygun biçimde iletişim kuracak şekilde görsel imgelere 

çevrilmesidir. 

İllüstrasyon, birçok alanda çarpıcı imge ve mesajlar yaratabilen, yaşamsal, 

dinamik çağdaş bir ifade, yorum ve iletişim aracıdır (Wigan, 2012, s. 9).  
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Zeegen de benzer biçimde illüstrasyona olan genel yaklaşımdan kısaca bahseder. 

Zeegen, illüstrasyonun sınırların ötesinde, sanat ve tasarımın arasında bir yer aldığını 

ifade eder. Grafik tasarımın dayanağı olmadan, tamamen yalnız bir tasarım alanı olarak 

varlığını sürdürmediğini açıklar. Sanatçılar tarafından garip görülerek alaya alındığını ve 

tasarımcılar tarafından sanatla ilgili olarak değerlendirildiğini ifade eder (Zeegen ve 

Crush, 2005, s. 65). 

İllüstrasyonun en önemli belirleyici özelliklerinden birisi işlevselliğidir. Önemli 

olan iletilmek istenen mesajın belirlenmiş izleyiciye uygun biçimde aktarılmasıdır. 

İllüstrasyonda her türlü tekniğin serbest olmasının yanı sıra, işlenen konunun yapısına 

göre uygulama şekillenir. Konu, anlatımın biçiminin de sınırlayıcı ve belirleyici bir 

özellik olarak ön plandadır. Fleishman, illüstratif sanatın ve galeri sanatının da izleyiciden 

bir tek şey istediğini, kendisine bakılmasını istediğini belirtir. İllüstrasyonun ne, kim, 

nerede, neden gibi önemli soruların cevabını izleyiciye vermesi gerekliliğini vurgular ve 

galeri sanatında bunları yapma zorunluluğu olmadığını ifade eder (Fleishman, 2004, s. 

3). 

Wigan ise bu uygulamalı resimleyici sanatın oldukça popüler ve ilginç olduğunu 

belirtir. Hayal gücünü birleştirir, yaratıcılık, yetenek ve el işçiliği ile hikâyeler 

görselleştirdiğini ve yeni dünyalar yarattığını ifade eder. İllüstrasyonun güçlü, hicivli, 

huzur bozucu, süslemeci, samimi, esprili, zeki, kinayeli, ilham verici, sevimli, güzel, 

yaşamı onaylayan ve ruhen zenginleştirici olduğuna dikkati çeker (Wigan, 2008, s. 13). 

İllüstrasyonun anlamına daha kapsamlı bakıldığında, kimilerine göre resimleme 

sanatı insanlık tarihinde günümüzde bilinen grafik ürünlerin ötesinde, zamanda geriye 

gider. Sanat tarihinin büyük kısmı ayrıca illüstrasyonun da tarihidir. Geleneksel birçok 

sanatçı müşteri için özelleştirilmiş formatta ve içerikte iş yapmak için görev almışlardır. 

(Wigan, 2008, s. 37). Edebiyatta, dini yazılarda, mitolojide ve efsanelerde, tarihte pek 

çok önemli olayın yorumlanmasında ve aktarılmasında anlatımsal resimleme sanatına 

başvurulduğu bilinmektedir. O zamanlar da şimdiki gibi illüstratör, yorumlanmış ve 

sağlamlaştırılmış fikirleri mesaj ve yazıları görsel imajlar haline çevirerek veya yazı 

eşliğinde bir kompozisyonda birbirleriyle iletişim kurmuşlardır (Wigan, 2008, s. 37). 

İllüstrasyonlar, işlevleri sayesinde gerçekte karşılaşılması mümkün olmayan 

hayal ürünü olay ve durumların resimlemesini yaparak, izleyicinin gözünde canlandırma 

yapabilir. Belirtilmek istenen mesajın vurgusunu arttırmak için de kullanılabilir. 

İllüstrasyonların verilen konunun içeriğine bağlı birçok amacı olabilir. 
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İllüstrasyonlar; problemin çözümü; süsleme, eğlendirme, bezeme, yorum yapma, 

bilgilendirme, esinlendirme, açıklama, eğitme, teşvik etme, şaşırtma, büyüleme ve hikâye 

anlatma gibi işlevler için yaratıcı, farklı ve son derece kişisel yollara başvurarak içeriğin 

görsel bir biçimde aktarılmasını sağlar (Wigan, 2012, s. 9).  İllüstrasyonun etkisi ile görsel 

biçimde algılamamız pekişir. 

Bir konuyu ele alış biçimi her illüstratör için farklı olabilir. İllüstrasyon, içeriğe 

uygun olacak biçimde yorumlama kapsamında illüstratörlerin kendilerini ifade 

edebilmelerine olanak tanır. Geliştirdikleri kendine has tarzlar sayesinde illüstratörün 

kişiliğine ve karakterine ait izlere rastlayabiliriz. 

İllüstrasyonların oluşturulmasında görsel fikirler araştırmalar sonucu ortaya çıkar. 

Etkin bir illüstrasyon, anlatılmak istenen konunun iyi kavranmasından geçer.  Doğru 

kavranan konu eşliğinde yapılan araştırmalar sonucu görsel yorumlama önerileri 

hazırlanır. Görsel yorumlama üzerinde ne kadar çalışılırsa, tasarıma uygun teknikler 

denenerek yeni fikirler üretilirse o kadar yaratıcı, orjinal ve etkili işler üretilmiş olur. 

Aktarılmak istenen illüstrasyonun biçimine göre nasıl aktarılacağı iyi bilinmelidir. 

İllüstrasyonun benzersizliği ve ilgi çekiciliği akılda kalıcılığı arttıracağı için, mesajın 

iletişimini de kuvvetlendirir. Mesajın iletişimi gerçekleştirilirken, her yerden etkilenme 

söz konusu olabilir. Yaratıcılık ve tasarım süreci, okunan bir kitap, izlenen bir film ya da 

bir galeride görülen sanat eserlerinden gelebilir. 

İllüstrasyon tarihten, sanat akımlarından, önemli olaylardan, icatlardan, sürekli 

gelişmekte olan aletlerden ve diğer sanat alanlarından sürekli etkilenmiştir.  Bu bağlamda, 

illüstrasyon kültürden beslenir ve illüstrasyonun iletişiminde daha etkin kılacak 

yaratıcılığı belirleyen ilham her yerden gelebilir. 

İllüstrasyonun kullanıldığı çalışmalar, benzersizliği ve özgünlüğü ile öne çıkar. 

İllüstrasyonun bir bakış açısına göre kişiselliği yakalama gücü belirgindir. Bir ruh halini 

ya da bir anı özetleyebilir ve ürün geçmişini, derinliğini ve anlamını anlatmak için bir 

hikâye anlatabilir (Zeegen ve Crush, 2005, s. 86-87). 

Gelişen, çeşitlenen görsel iletişim dünyasında, her zaman kendisine yaratıcı ve 

özgünlüğünü kanıtlayan bir yer bulmuştur. İllüstrasyonun oldukça geniş bir konu alanı 

mevcuttur ve kullanım alanları oldukça geniştir.  
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2.2.  İllüstrasyonun Yaygın Uygulama Alanları 
İllüstrasyon, uzun ve zengin tarihi ile prehistorik dönemlere dek uzanan, mağara 
resimlemelerinden eski dönem yazı, hiyeroglifler, erken dönem el yazmalarına, halk 
masallarına, eski el ilanlarına, afişlere, süreli yayınlara, posta pullarına, çizgi romanlara ve 
internet sitelerine kadar uzanır. Benzer biçimde illüstrasyon, iletişim teknolojilerinin gelişimi 
vasıtasıyla kil parşömenlerden, matbaaya, filme, televizyona ve internete dek iç içedir 
(Wigan, 2008, s. 37). 
 

Kısacası eski dönemlerden bu yana günümüze dek illüstrasyonlar, etrafımızda pek 

çok alanda karşımıza çıkar. Birçok grafik tasarım ürününde illüstrasyonların kullanımı, 

ilgi çekiciliği ile uygulamalarda daha akılda kalıcı olmasını sağlar.  Reklamcılıkta, gazete, 

dergi, kitap gibi yayınlarda kullanılan illüstrasyonlar, bilgilendirici illüstrasyonlar 

konuyu anlamamıza yardımcı olurlar. Özellikle reklamcılığın hız kazanmasıyla, 

özgünlük arayışına giren markalarda illüstrasyonlar dikkatimizi çeker. 

İllüstrasyonlar, pek çok alanda kullanım amaçlarına göre geniş alanlarda yer 

alırlar.  

Örneğin, ikna etme amacıyla yapılan illüstrasyonlar, mantık ve duygulara hitap 

eden, eylem ve inançları etkilemeyi hedefleyen iletişim biçimidir. İkna edici 

illüstrasyonlar, hedef kitleleri kazanmak amacıyla propaganda, eğitim, eğlence ve reklam 

için sembolik simgeler yaratır. Bu illüstrasyonlar, belirli kitlelerin duygu ve arzularını 

hedef alarak onları cezbetmeyi, şaşırtmayı, kontrol etmeyi, eğlendirmeyi ve satın almaya 

ikna etmeyi amaçlar (Wigan, 2012, s. 124). 

Kamera ile gösterilemeyen şeyler olduğunda, illüstrasyonun gücünden 

faydalanılır. Örneğin atomik bir reaksiyon dağılımı bildiğimiz şekillerde izleyiciye 

gösterilemeyeceği için, böyle bir olayın illüstrasyonu yapılır. Kameranın elde 

edemeyeceği çözünürlük gibi teknik sebeplerden dolayı, çeşitli reklamcılık sebeplerinden 

dolayı bir fikrin ve sembolik bir içeriğin belirginleştirilmesi veya hayali bir içeriğin tasvir 

edilmesi gerekiyorsa illüstrasyon reklamcılıkta kullanılır (Brockmann, 2003, s. 46). 

Günümüzde birçok başarılı reklam kampanyalarında illüstrasyondan belirli 

amaçlar doğrultusunda faydalanıldığı bilinmektedir. Güçlü bir reklam kampanyası halkın 

bilinçaltına kendini ve ürününü sokmayı hedefler. Markanın tanınması ve ürünün 

kişiliğini yaratmada, bir fikri hemen tanınabilmek için görüntüler sunmak için çalışır 

(Zeegen ve Crush, 2005, s. 100). 

“Reklamcılık, kendini birçok yaratıcı biçimde, afişler, bilboardlar, broşürler, web 

siteleri, dükkân vitrinlerinde, tv, film gibi çeşitli alanlarda yapılandırmıştır (Hall, 2011, 

s. 127)”. İllüstrasyonun kapsamı reklam kampanyalarında, işin planlandığı biçimde 
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oldukça geniş olabilir. “İllüstrasyon globalleşen dünyamızı görselleştirme kapasitesi 

sayesinde bir kez daha reklam sahasında popülerlik kazanmıştır (Hall, 2011, s.127)”. 

Bu kalabalık pazaryerinde ürünlerini ve yayınlarını farklılaştırmak isteyen 

şirketler, marka bilincinin yaratılmasında eşsiz görsellik ve bir parça özgünlük katmak 

arzusuyla illüstrasyonun gücünün ön plana çıkmasına yol açmıştır (Zeegen ve Crush, 

2005, s. 87). Bu sayede, akılda kalan, özgün ve yaratıcı imajlar ile ürünler diğer 

ürünlerden daha öne geçerek, illüstrasyonun etkileyici gücünden faydalanılır.  

 

 
Görsel 2.1. Kondo, Coca Cola için tanıtım afişi  

Kaynak: Zeegen, 2007, s. 76 
 

İllüstrasyonun etkileyici ve ikna edici gücünün afişlerde daha ileri ve etkin 

amaçlar için kullanıldığı ve geliştiği gözlemlenmektedir. Afişler bu ikna etme özelliği ile 

zamanlarının ruhunu yakalamak ve sosyal kaygıları ve ekonomik, teknolojik kültürel ve 

politik değişimler yansıtması ile ötesine geçmiştir (Wigan, 2008, s. 86). 

Moda illüstrasyonları gerek ürünün reklamı gerekse de tekstil tasarımlarında 

karşımıza çıkar. Moda illüstrasyonları da marka adına zihinde güçlü imajlar yaratacak 
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biçimde illüstrasyondan faydalanarak, tüketiciye cesaret vermek adına kullanılır. 

Günümüzde gençlere hitap eden Adidas, Nike, Levi’s gibi birçok bağımsız marka, reklam 

kampanyalarında dâhil illüstrasyondan faydalanır (Zeegen ve Crush, 2005, s. 97). 

 

 
Görsel 2.2. Grosch, tekstil tasarımına bir örnek 

Kaynak: Zeegen, 2007, s. 73 
 

Müzik alanında, oldukça hayal gücü yüksek ve özgün işlerin çıkarıldığı popüler 

ve görsel açıdan kültürün gelişimini yansıtan illüstrasyon örnekleri mevcuttur. Müzik 

grafikleri, duyduğumuz müziğin görsel bir biçimde şekillendirilmesinde ve ürünün için 

bir kimliğinin ve kişiliğinin yaratılmasında tanımlayıcı bir rol oynamıştır. İlüstrasyonlar 

sayesinde sayesinde çok daha benzersiz ve sofistike çözümler üretilerek albümlerin 

satılmasında yardımcı olmuştur (Zeegen ve Crush, 2005, s. 106). 
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Görsel 2.3. Voormann, Beatles için Revolver albüm kapağı 

Kaynak: Zeegen ve Crush, 2005, s. 12 
 

Müzik ile ilgili illüstrasyon uygulamaları internetten, televizyona, afişlerden 

albüm kapaklarına kadar birçok alanı kapsar. “Sürekli evrimleşen ve gelişen bu alan, ikon 

niteliğindeki plaklardan CD’lere kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunarken, içerik 

indirme, web siteleri, markalaştırma, videolar ve set tasarımları ve yan ürünler için de 

görsel içerik oluşturur (Wigan, 2012, s. 176)”. 

Gelişen teknolojiler beraberinde iletişim kanallarını da birbirine yakınlaştırmıştır. 

Bu bağlamda illüstrasyon günümüzde pek çok farklı disiplin ile çalışma imkanı 

bulmuştur. Günümüzde, bu alanda mimarlar, animasyoncular, film yapımcıları gibi farklı 

disiplinlerin uzmanları ile ortaklaşa işler çıkarılmaktadır. Sürekli gelişmekte olan bu 

alana, bilgisayar oyunları, film jenerikleri, reklamlar, bilgilendirme grafikleri, web 

siteleri, mobil uygulamalar gibi çeşitli örnekleri sıralamak mümkündür. 

Yayın illüstrasyonları, yerel ve ulusal günlük gazeteler, haftalık ekler, aylık 

aktüalite dergileri, ticaret dergileri ve aboneli yayınlar tarafından sipariş edilen 

çalışmalardır (Wigan, 2012, s. 82). 
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Dergi ve gazeteler, global kültürün kitlelere güncel haberleri, politik 

yorumlamaları, hayat biçimleri ve sanat ve spor kapsamında iletilmesinde etkin bir rol 

oynar. Sürekli olarak çeşitli konularda çağdaş biçimde haberler yayınlayan dergilerin 

içeriğine günümüzde internet üzerinden ve ya akıllı telefonlar aracılığıyla da ulaşmamız 

mümkündür. 

Yayın sektöründe çalışan bir illüstratör, üzerinde çalışacağı metnin içeriği 

hakkında gerekli araştırmaları yaptıktan sonra bilgi ve görüş sahibi olur, ardından 

metindeki mesaj ve duyguyu resim diline aktarır. Burada önemli olan; iyi fikrin iyi 

iletişim kurabildiği sürece iş yapabilmesidir (Zeegen ve Crush, 2005, s. 90). 

Gazete ve dergi gibi yayımsal illüstrasyonlar, potansiyel okuyucu için söz konusu 

hikâyeyi anlatırlar. Okuyucunun dikkatini çeken illüstrasyon ardından başlığa ve 

paragrafa odaklanır ve makalenin geri kalanıyla ilgilenir. 

İllüstrasyon hikâyenin kalbi olan fikri özetlemelidir ve okuyucu bunu saniyeler 

içinde kavrayabileceği biçimde olmalıdır. illüstrasyonun içindeki ileri detaylar 

illüstrasyonu ortaya çıkaran ve makale ile okuyucunun arasında bağ kuracak biçimde 

olmalıdır (Hall, 2011, s. 80).  
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Görsel 2.4.  Humphreys, Blowback dergisi için yayınsal illüstrasyon 

Kaynak: Zeegen, 2007, s. 46 
 

Kitaplar, yıllardır insanlık için oldukça önemli bir yer almıştır. Kitaplar sayısız 

çeşitlilikte bilgi içerebilir. Büyük düşünürlerden, bilim kurguya, şiir kitaplarından çocuk 

kitaplarına ve çizgi romanlara kadar sayısız amaçlarla üretilen kitaplar sayesinde çeşitli 

bilgiler edinip, etrafımızı anlamlandırabiliriz veya zihnimizi dağıtabiliriz.  

Kitap kapağı tasarımları da illüstrasyonun sıkça kullanıldıkları alanlardan biridir. 

Çağdaş kitap kapağı illüstrasyonlarının ana görevi satışı sağlamaktır. Potansiyel alıcısıyla 

diğerlerinin arasından geçerek iletişime geçerek bunu başarır (Hall, 2011, s. 104). Kitabın 

kapağı okuyucuyu almaya teşvik eder, diğerler kitapların arasında ilgi çekici bir durum 

yaratarak, illüstrasyon ile, potansiyel kitleyle bağ kurar. Kapak illüstrasyonları, 

potansiyel okuyucunun ilgi alanı dâhilinde yaşına, zevkine göre ilgisini çeker, merak 
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uyandırır. Kitabın kapağı, kitabın türü ve içeriği hakkında bize bilgi vererek görsel etkiyi 

sağlar. 

 

 
Görsel 2.5. Pelham, Antony Burgess tarafından yazılan kitabın kapağı, 1974 

Kaynak: Zeegen ve Crush, 2005, s. 13 
 

Başarılı bir kitap resimlenmesinde de içeriğin iyi anlaşılması ve metinlerin görsel 

çevirilerinin iyi betimlenmesi söz konusudur (Zeegen ve Crush, 2005, s. 90). Metinlerin 

çevrilmesinde, kitapların potansiyel okuyucusunun kitlesi önemlidir. Bu duruma 

illüstrasyonun en yoğun kullanıldığı kitap çeşitlerinden biri olan çocuk kitapları örnek 

verilebilir.  Çocuk kitapları çocukların bakış açısına göre tasarlanırlar. Başarılı çocuk 

kitaplarında, renkler hayal gücüne hitap edebilmesi için cesurca kullanılır, fikirlerinin 

sağlam olması, karakterlerinin tutarlı ve akıllıca tasarlanması önemlidir (Wigan, 2012, s. 
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69). 

Günümüzde, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte, dergilerin, gazetelerin, 

kitapların birçoğu artık elektronik hale getirilmiştir. 

Ayrıca, bilim ve teknik illüstrasyonları, botanik, tıp, zooloji, mekanik, jeoloji gibi 

uzmanlık alanlarını kapsamında, öğretici ve tanımlayıcı amaçlarla ayrıntılı illüstrasyon 

örnekleri sunarlar. İllüstratör; konu içinde daha önemli olanı vurgulamak için, 

gerektiğinde ayıklama, yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu etkilemeyecek abartma 

yöntemlerine başvurarak, bir fotoğraf makinesinden daha fazlasını yapmayı hedefler 

(Becer, 2006, s. 211). Bu tip illüstrasyonlar, detaylı bilgi gerektirir, örneğin tıp için 

anatomi bilgisi çok önemlidir. 

İllüstrasyonun daha sıralanabilecek pek çok uygulama alanı mevcuttur. İnsan 

bedenindeki dövmelerden, sokaklarda binalardan, duvarlara 3D enstalasyon 

çalışmalarından sanat galerilerine kadar kendisine pek çok alternatif mecralar bulmuştur. 

Örneğin, tasarımcıların ve performans sanatçılarının yaratıcı işbirliği ile medya, içerik 

gibi çeşitli malzemelerle illüstrasyonlar özgün ve yaratıcı çözümler geliştirmişlerdir. 

(Wigan, 2008, s. 102). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

3. İLLÜSTRASYONUN KULLANILDIĞI ALANLARDAN BİRİ OLARAK AFİŞ 

TASARIMI  

Çevremizde, sokakta yürürken, ulaşım araçları içerisinde yolculuk ederken veya 

kent içerisinde birçok farklı mekânda afişlere rastlarız. Kimse afişleri önceden 

planlayarak izlemez ancak, onlar hemen her yerde karşımıza çıkarlar. Afiş, içerisinde 

kendisini renk biçim veya metin olarak ilgilendiren bir mesaj bulduğumuzda duraklayıp 

ve incelemeye başlarız. Afiş, sessizce bizi kendisine çeker ve anlatmak istediği mesajı 

bize aktarır. Afişler dünyada, günümüzde de hala yaygın olan hemen her yerde görülen 

ve sıkça kullanılan bir görsel iletişim aracıdır. Tren, vapur, otobüs vb. toplu taşıma araç 

istasyonlarında var olan panellerde, camekânlı alanlarda ve şehirlerdeki reklam 

panolarına kadar birçok yerde afişlere rastlamak mümkündür. Afişler çeşitli sergileme 

ortamlarında sosyal ve ticari içerikli mesajlar için kullanılmaktadırlar.  

Afiş, dünyada her dönemde etkin bir şekilde, kullanım yaygınlığını, değerini ve 

saygınlığını korumuştur. Afiş, aradan geçen uzun yıllara rağmen hala bugün de iletişim 

kurmanın en direkt ve güçlü yollarından biridir. Afişin gelişiminde, endüstriyelleşme ile 

birlikte sosyal, kültürel gelişmelerin de payı büyüktür. Varlığını yıllardır sürdürmekte 

olan afişler, zengin ve uzun bir tarihe sahiptirler.  

Afişler sosyal, ekonomik, politik ve kültürel olayların barometresi, gündelik 

yaşamın aynası gibidirler (Brockman, 2004, s. 12). Modern sanatın ve tasarımın 

günümüzde önde gelen örneklerinden olan afişler kültürel dilin bir parçası haline 

gelmişlerdir.  

Afiş tasarımlarında illüstrasyon kullanımı zengin bir tarihsel sürece sahiptir. 

Günümüzde halen afiş tasarımlarında sıklıkla illüstrasyonlarla karşılaşırız. Bunun sebebi 

illüstrasyon kullanılan afişlerin izleyicinin ilgisini çekmede oldukça başarılı olabildiğidir. 

İllüstrasyon etkin bir biçimde uygulandığında, mesajın güçlü bir şekilde iletilmesinde 

afişe yardımcı olur. İllüstrasyon şimdilerde afiş tasarımlarında özellikle günümüz 

teknolojilerinin de desteğiyle sınırsız biçimde özgürlük ile yaratıcılık barındırabilir. 
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3.1. Afişin Tanımı  

Afiş sözcüğü, Batı kökenli bir kelime olup, dilimize Fransızcadan girmiştir. 

Fransızcada "duvara yapıştırılan kâğıt, poster" sözcüğünden gelen affiche kelimesi 

Türkçeye afiş olarak çevrilmiştir. Bu kelime, İngilizcede poster, Almancada plakat 

sözcüklerine karşılık gelir (Eczacıbaşı, 2008, s. 38). 

“Afişler, tanıtmak, reklam yapmak veya duyurmak için kullanılan basılı iletişim 

aracıdır (Ambrosse, Harris, 2010, s.203)”. Afişler, politika, propaganda, işgücü, emek, 

çevre, günlük yaşam koşulları gibi sosyal içeriklerin yanı sıra moda, çevre, eğlence, 

reklamcılık ve tanıtım gibi daha ticari ve ekonomik kaygılar içeren konuları da işleyen 

geniş bir yelpazede yer alır. Afiş, çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılan etkin bir görsel 

iletişim aracıdır. “Basit bir bilgilendirme aracı olmasının ötesinde afiş, insanlara farklı ve 

yeni birşeyler söyleyebilen, zaman zaman güldüren, eğlendiren, zaman zaman da uyaran, 

rahatsız hatta tehdit eden ve etmesi gereken bir iletişim aracıdır (Ertep, 2007, 80 Grafik 

Tasarım Dergisi sayı: 13)”.  

Afiş, davetkâr ve ilgi çekici görüntüsüyle, kendisine baktırır. Ardından, 

incelemeye başlarız ve bizimle iletişime geçer. “Afişin iletişim şekli monolog gibi 

görünebilir, ancak bireylerin düşünmesini ve sonunda aktif bir rol almalarını hedeflediği 

için, aslında bir diyalog aracıdır (Ertep, 2007, 80 Grafik Tasarım Dergisi sayı: 13)”. Afiş 

bize anlatmak istediklerini bir çırpıda aktarır. 

Afiş ilgi ve dikkat çekici olduğu sürece varlığını sürdürür. İyi bir afiş, ilgi çekici, 

kolay anlaşılır, özgün, inandırıcı ve harekete geçirici özelliklere sahiptir. Afiş 

oluşturulurken, bir sanat eserinin oluşumunda duyulan kaygılar yaşanır. Afişte görüntüler 

güçlüdür, afiş özünde dışavurumcudur. Fransız tasarımcı Phillippe Apeloig, “İyi bir 

afişin, izleyicinin gözünü ısıran ve düşünmeye sevk eden agresif bir görsel” olduğunu 

belirtir (Rivers, 2007, s. 26). Afiş, çarpıcı bir etkiye sahip olup, insanlara uyarıcı bir etki 

hissettirir. 

Afişin doğasında, izleyicinin hemen dikkatini çekmek vardır ve genellikle kısa ama yoğun 

bir dönem içinde özlü bir biçimde anlamı muhafaza eder. İlgi çektiği sürece izleyiciyi motive 

edip provoke edebilir. İzleyicinin nefesini kesebilir, tepki verdirebilir, güldürebilir, etki 

yapabilir, sorgulatabilir, kışkırtabilir veya geri teptirebilir. (Heller ve Talarico, 2009, s. 106) 

Afişle karşılaştığımız yerler, yani afişin bulunduğu sergilenme mekânlarının 

türleri ve fiziksel şartları, afişin etkinliği ile doğrudan ilişkilidir.  Bulunulan mekâna göre 
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afişin izlenme süresi de, algılanmasında ve mesajının iletiminde önemli rol oynar. 

Mekâna bağlı olsa da, genellikle afişlere bakma süremiz kısıtlıdır. Uygulama alanına göre 

afişin izlenme süresi sadece 2- 3 saniye de olabilir. Bu durum, kısa süre içinde afişin 

taşıdığı iletinin, izleyiciye ulaşması adına doğru ve istenen bir biçimde iletişim kurma 

gerekliliğini doğurur. Bu durumda tasarımcı; afiş aracılığıyla vereceği mesajı, bilgiyi 

mümkün olduğunca açık bir biçimde, doğrudan oluşturarak kısa ve öz betimlemelidir. Bu 

bağlamda afişin anlaşılabilirliği ve okunaklılığı açısından, tasarımın önemi büyük rol 

oynar. “Afişin nerede ve nasıl sergilendiği, kendi varlığını etkileyebilecek belki de en 

önemli etmen, verdiği mesaj ve bu mesajın veriliş biçimidir, yani tasarımıdır (Ertep, 2007, 

s. 80 Grafik Tasarım Dergisi sayı:13)”. Bir afişin tasarımı gerçekleştirilirken çekici ve 

kolay anlaşılır, mesajın yalın aktarımına özen gösterilmelidir.  Tasarımı özgün olmalı ve 

alışılmışın dışında dikkat çekici unsurlar içermelidir. Casandre afiş için “tıpkı 

beklenmedik ve sürpriz bir çeşit durum gibidir” şeklinde tanımlayarak afişin dikkat 

çekiciliğini vurgulayarak başarılı bir biçimde tasarlanan afişin karşısındaki tek engelin 

sokaktaki kişinin dikkatsizliği olarak tanımlar (Brockman, 2004, s. 18). 

Afiş tasarımında öncelikli olarak, hedef kitle olarak seçilen grubun toplumdaki 

yeri göz önüne alınmalı ve ona göre çalışmaya yansıtılmalıdır. Afişin, belirlenen hedef 

kitleye yönelik dikkat çekici olacak şekilde hazırlanmış olması, etkili iletişimi destekler. 

Afişlerin tasarlanmasında hedef kitlenin psikolojik yapısı, toplumun sosyo-kültürel 

özellikleri göz önünde bulundurulur. Ardından, afişte yer alacak ögelerin seçimi ve 

düzenlenmesi yapılır. 

Bir afişi incelediğimizde, gözümüze bir takım ögeler çarpar. Bunlar, başlık ya da 

slogan gibi tipografik unsurlar, fotoğraf veya illüstrasyondan oluşan görsel imge ve 

zemindir (fon). Afiş, çeşitli ögelerin bir araya gelmeleriyle oluşan bir bütündür. Görsel 

imge, tasarım sürecinde önemli bir çözümleyici rol oynar.  

İmge denince akla bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayali imajlar gelir. Afişler 

güçlü ve etkili görselleriyle hafızalarda kalıcı etkiler uyandırabilme gücüne sahiptir. 

İmgenin çarpıcı bir biçimde seçilmesi izleyiciden güçlü bir karşılık alır. Tasarımcı 

düşünce ve görseli yaratma sürecinde imgelerden faydalanırken, kendisi de imge yaratıp, 

tasarımına anlam yüklemede bunu kullanabilir. Tasarıma temel oluşturan düşüncenin, en 

etkili biçimde ulaştırılması adına, illüstrasyon, fotoğraf ya da tipografik ögelerden 

hangilerinin kullanılarak anlatımı vurgulayacağı araştırılıp, mizahi, trajik ya da soyut 
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imgelerden hangisinin anlatımı güçlendirdiği belirlenmelidir (Becer, 2006, s. 202). Bu 

çalışmalar ışığında, ögelerin bir araya getirilmesiyle afiş, amacına göre görevini yerine 

getirir. Afiş içerisinde yer alan sözel unsurlar ve imgeler arasında açıklayıcı, destekleyici, 

yorumlayıcı ya da kontrast oluşturan bir ilişki kurulmalı, yazı ile görüntü birbirini yavan 

biçimde tekrar etmemelidir (Becer, 2006, s. 202). Mesajın daha hızlı ve net 

algılanabilirliği açısından tasarımcı, afişte yer alan başlık, alt-başlık, slogan gibi sözel 

bilgiler arasında izleyiciyi mesajdaki önem sırasına göre yönlendirerek hiyerarşik bir yapı 

kurmalıdır. Emre Becer, afişteki sözel unsurların mümkün olduğunca azaltılmasının 

gerekliliği ile birlikte, az sözcükten oluşan sloganların, mesajı daha çabuk ileteceğini 

belirtir (Becer, 2006, s. 202).  

Brockman afişin özlü, basit ve görsel elemanların doğru kullanımı ile iletişim 

gücünün arttığını ifade eder (Brockman, 2004, s.19). Afiş tasarımlarında resim ve yazı 

birliğinin, afişin ana fikrini en iyi biçimde aktarması anlamında oldukça önemlidir. Afişte 

kullanılan gereksiz renk ve yazılar gibi görseller karmaşaya sebep olabilir. Nihayetinde, 

afiş bir kitle iletişim aracıdır ve iletişimde mesajın izleyicileri ortak bir paydada 

buluşturması, birleştirmesi önemlidir.  

Sandstrom Design, “Bir şeyleri tek bir güçlü mesaja veya görsele damıtmayı 

seviyorum” sözleriyle, afişe olan yaklaşımını betimler (Foster, 2006, s. 148). Yaratıcılıkla 

pekiştirilmiş nitelikli sadelik ile oluşturulmuş görsel imgenin gücü iyi bir afişi öne çıkarır. 

Böylelikle, afişin yaratıcı bir düşünce ve buluşla tasarlanmış olması, önemli kriterlerden 

biri olan fark edilirliği konusunda, afişin öne çıkmasına olanak verir. Afiş yaratıcı bir fikir 

barındırdığı sürece hem ilgi çeker, hem de akılda kalıcılığıyla iz bırakır. Bu bağlamda 

tasarımcı Fang Chen, “Afiş tasarlamak, benim için sadece ticari bir kaygı değildir, aynı 

zamanda filozofik bir çabadır” sözleriyle afiş tasarımındaki fikir buluşunu, yani 

yaratıcılığın önemini vurgular (Foster, 2006, s. 22). 

Afiş tasarımında bir diğer tasarımcı ve eğitimci Jianping He ise fikir ve yaratıcığın 

yanı sıra, afişi tanımlarken, şu sözleri kullanır: “Fikir artı yaratıcılık artı zamanın ruhu 

artı özgünlük” (Foster, 2006, s. 66). Özgünlük ile anlatılmak istenen afişin diğerlerine 

göre farklı olmasıdır. Afişin kendine özgü olması ve benzer kuruluşların afişlerinden ayırt 

edilebilmesi önemlidir. Özgün ve yaratıcı bir görsel buluşla tasarlanmış bir afiş her zaman 

daha etkilidir.  
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Nixlaus Troxler, afişin kişisel bir tarzı olması gerektiğini ve sanatsal bir biçimde mesajın 

iletimi içerisinde kişisel yorumlamanın önemine dikkati çeker. Aynı zamanda çözümün 

sadelikten yana olduğunu savunarak, mesajın biçimden önce geldiğini belirtir. Yaratıcılık ve 

ifade üzerinden mükemmel tasarıma gidildiğini anlatır (Foster, 2006, s. 253). 

 

“Afişçiler” yazı ve imajın yaratıcı bir biçimde bütünleştirilmesinde yenilik yapan 

insanlardır. Afiş her zaman yazı ve resimleriyle izleyici ile direk iletişime geçerek ilgi 

çekmişlerdir (Wigan, 2008, s. 86). 

Afiş tasarımında oldukça farklı tasarım teknikleri ile çeşitli tasarımlar 

oluşturulmaktadır. Afiş tasarımında teknik bir sınırlandırma olmaksızın, çağın 

teknolojileri göz önüne alınarak çeşitli tasarım uygulamaları yapmak mümkündür. 

Günümüz afişlerinde, elektronik çağın da gelişimiyle çeşitli bilgisayar tasarım 

programlarından faydalanılarak tasarlanmış çeşitli etkin uygulamalara rastlamak 

mümkündür. 
Günümüzün yeni elektronik ifade ortamlarına rağmen, insanlar görsel iletişimin her türünden 

ve özelliğinden faydalanacaklardır. İnsanın sosyolojik bir varlık olarak bir şey anlatma, 

mesaj verme ve iletişim kurma kaygısı nasıl temel bir ihtiyaç ise, afiş de bu gereksinime 

hizmet eden ve edecek olan temel bir araç olarak kalmaya devam edecektir (Ertep, 2007: 80 

Grafik Tasarım Dergisi sayı: 13). 

Afiş tasarımında, anlatım ve konu içeriği, iletinin ömrü ve izleyici ile buluşması 

durumu tasarım aşamasında dikkate alınması gereken önemli ölçütlerdir. Bu nedenle, 

afişler, konusuna ve amacına göre ve bulunduğu mekân içerisinde izleyici ile karşılaşma 

süresine göre türlerine göre ayrılıp incelenmektedir.  

Afişler, izleyici ile buluştukları çevrelere bağlı olarak iç mekân ve dış mekân 

afişleri olmak üzere iki grupta ele alınabilirler. Dış mekân afişleri; büyük boyutları ile 

duvar yüzeylerinde, ilan panolarında hedef kitle ile karşılaşırlar. İnsanlar, dış mekân 

afişlerini yürürken ya da bir araçta hareket halindeyken görürler. Bu nedenle izlenme 

süreleri çok kısadır. İç mekân afişleri; daha küçük boyutlarda tasarlanarak, salonlara, 

lobilere ve koridorlara asılır. Bu nedenle de daha uzun süre izlenme şansına sahiptirler. 

Tasarımcı, sergileme alanına göre değişkenlik gösteren izlenme süresini dikkate alarak 

afişini oluşturur. 

Afişler içerdikleri konular ve amaçları açısından ele alındıklarında ise değişik 

kaynaklara ve görüşlere dayanarak bir takım çeşitli incelemeler yapılmaktadır.  
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Afiş türleri niteliklerine göre üç ana bölüme ayrılmaktadır: 

Reklam afişleri (Ticari afişler) 

Kültürel afişler 

Sosyal afişler (Becer, 2006, s. 201-202) 

Reklam afişleri, bir ürün ya da hizmeti tanıtan afişlerdir. Moda, endüstri, 

kurumsal reklamcılık, basın yayın, gıda ve turizm olmak üzere yaygın biçimde 

kullanılırlar. (Becer, 2006, s. 201).  

Reklam afişleri, tüketiciye ürünü ya da hizmeti duyurur. Hedef tüketiciyi satın 

alma davranışına yöneltir.  Ürününün satılmasını sağlamak, marka tanınırlığını 

geliştirmek ya da satışı devam eden bir ürünün var olan talebini arttırmak gibi amaçlarla 

tasarlanırlar. Doğrudan satış ya da kar sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik iletişim 

kurarlar. 

Reklam afişlerinin başarılı bir biçimde potansiyel tüketiciye mesajını vermesi için 

reklam bilgisinin afişte iyi uygulanması önemlidir. Etkili bir reklamcılık için 

reklamcılığın işlevlerini bilmenin ve hedeflerin nasıl elde edileceğini bilmekten geçtiğini 

ifade eder (Heller ve Fernandes, 2002, s. 113). 

Reklamcı Steffan Postaer “Basın İlanı böyle Yapılır” kitabında ilanı birisin, bir 

şeyi satın almaya veya yapmaya davet etmek ya da onu baştan çıkarmak için gereken bir 

satış aracıdır şeklinde tanımlar (Aitchison, 2006, s. 18).  

Yine reklamcı olan Nick Cohen ise “Basın İlanı böyle Yapılır” kitabında tüketiciyi 

kendine bağlayan muhteşem ilanı şöyle tanımlıyor: “Basit olan veya zekice bir espri 

bağrındıran bir şey değil. İnsanların baktığı ve onunla ilişki kurduğu bir şey. İnsanlar 

özdeşleştirdikleri ve onlara hitap eden markaları seçiyorlar” (Aitchison, 2006, s. 15). 

Reklam afişleri, tüketicinin arzularını göstererek ve tüketim ürünlerini tanıtırken 

çeşitli yollara başvurur. Reklam afişleri, için genel olarak şeylerin gerçek varlıklarını 

yeniden üretir ve bunu hayalimizde canlandırdığımız biçimde yoğun şekilde gerçeğe 

uyarlayarak yapar (Brockman, 2004, s. 12). 

Kültürel afişler, festival, seminer, sempozyum, konser, sinema, tiyatro, sergi ve 

spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişlerdir. Bu alandaki yapıtların kalıcılık değerleri 

diğer afiş türlerine oranla çok daha fazladır. Kültürel afişler sanat ile iç içe olmakla 

birlikte, sanatsal değer kazanmışlardır. Bu birlikteliği betimlemek için, afiş tasarımları ile 

bilinen Modern Dog tasarım ajansının bir kaç görüşünü örnek olarak verebiliriz. Modern 
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Dog, çeşitli alanlarda etkinlik afişleri için şöyle der, “Sanat, müzik ve kültürel etkinlikler 

toplumun can damarıdır. Bizi gündelik haberlerden ve kültürel çatışmalardan ve 

haksızlıklardan bir anlık da olsa dikkatimizin dağılmasını ve oyalanmamızı sağlar. Bu 

afişler tasarlanırken, bizler ruhlarımızı dışarı döker ve bu ruhu sanatla göklere çıkarırız” 

(Raye vd., 2008, s. 13). Bu sözleri ile Modern Dog, kültürel afişlerde yaratıcılığın ve 

afişin sanat eseri kimliğinin daima ön planda olduğuna dikkati çeker. Modern Dog, aynı 

zamanda tiyatro afişi tasarımı için, “Afişler gösteri dünyasının bir parçasıdır. Onlar, bu 

gösteri dünyasının düzlemindedir ve kağıt kısmıdır” sözleri ile, tiyatronun kurgusal 

dünyayı sahnede gösteriyor oluşunu betimleyerek tiyatro afişlerine olan yaklaşımlarını 

açıklamıştır. (Raye vd., 2008, s. 13). 

“Sosyal afişler, Sağlık ulaşım, sivil savunma, trafik, çevre gibi konularda eğitici 

ve uyarıcı nitelikteki afişlerin yanı sıra, politik bir düşünceyi ya da siyasi bir partiyi 

tanıtan afişlerdir (Becer, 2006, s. 202)”. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli niteliklerde afiş yarışmaları, afiş bieanelleri ve 

sergileri düzenlenmektedir. Oldukça prestijli olan bu afiş etkinlikleri hem sanatçının 

kendisini tanıtmasına hem de afiş kültürünün gelişiminde faydalı olmaktadır.  

 

3.2. Afiş ve illüstrasyonun Tarihsel Gelişimi 

Afiş ve illüstrasyonun tarihi başlı başına oldukça geniştir. Böylesine geniş tarihsel 

süreçleri içeren afiş ve illüstrasyon sayısız gelişmeler ve yeniliklerle doludur. Gelişen ve 

yaygınlaşan teknikler ve teknolojiler, toplumsal olaylar, sanatsal akımlar zengin kültürel 

süreçlerin gelişmesine destek olarak yön vermiştir. 
Afişin tarihi, günümüzdeki tanımı ile 19. Yüzyıla kadar uzansa da afiş benzeri bildirimlerin 

eski çağlarda da kullanıldığı bilinmektedir. Bu tür bildirimlerin, açıklama, karar, veya 

uygarlıklar hakkında emirlerin, insanların topluca bulunduğu çarşı alanları, tapınak önleri, 

kilise ve şehir meydanları gibi alanlarda taşlar üzerinde uygulandığı bilinmektedir 

(Brockmann, 2004, s. 25). Erken dönem örneklerinde Babil, Hindistan Yunan ve Roma 

kalıntılarında, afiş benzeri bildirimlere rastlanır.  

Yunanlar, akson adı verilen hareketli uyarı tahtalarına çeşitli bilgilendirmeler kazıyorlardı.  

Özelleşmiş afiş resimlemelerine antik Pompeii şehrinin kalıntılarında duvarlara boyanmış 

ilanlar, duyurular ve bilgilendirme kalıntılarına rastlanmıştır. Bu afişlerde politik olaylar 

haricinde sirk, gladyatör yarışları, kutlamalar, fikir ve önerilerin bulunduğu yapılan kazı 

çalışmalarında ortaya çıkmıştır (Brockmann, 2004, s. 25). 
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Afiş tarihinde önemli bir gelişme, kağıdın keşfi ile tüccarların kağıt tabakalarını 

üretmeye başladığı 15. Yüzyılda yaşanmıştır. Yazı üretiminin çok yavaş ve zahmetli olan 

durumu, kağıdın kullanımı ile hız kazanmıştır. Gutenberg, 1439 yılında Çin’de tahta 

kalıplara yüksek rölyef olarak oyulan baskı tekniğinden esinlenerek, daha işlevsel olan 

tipografik baskıyı geliştirmiştir (Meggs ve Purvis 2012, s. 44). Bu durum beraberinde bir 

çok yeni görsel iletişim olanaklarına zemin hazırlamıştır ve sayısız kopyalar elde 

edilerek, insanlık adına yeni düşüncelerin, fikirlerin, bilgilerin tüm dünyada yayılmasına 

olanak sağlamıştır. 

1477’de yeni baskı yöntemlerinin gelişmesiyle İngiltere’de ilk afiş benzeri 

bildirimler belirmiştir. Kilise, hükümdar ve girişimciler bu yeni tekniğin farkına vararak 

amaçları doğrultusunda kullanmaya başlamışlardır. 16 ve 17. Yüzyıllarda daha çok 

illüstrasyonlu afişler görülmeye başlanmıştır. (Brockmann, 2004, s. 26). 

 

3.2.1. 20.yy’a Kadar Olan Gelişmeler 

“1750 ile 1850 yılları arasında, önce İngiltere’de başlayan sanayi devrimi olarak 

tanımlanan sosyoekonomik değişiklikler bütün dünyayı etkisi altına aldı. Büyük ölçekli 

kapitalizmin hızla büyümesi, üretimin neredeyse tümüyle makineleşmesi, özelleştirme ve 

şehirlerde kurulan fabrikalar sayesinde her türden basılı malzemeye talep giderek arttı. 

Fotoğrafın, buharla çalışan baskı makinelerinin ve renkli litografinin, yarım tonlu 

serigrafi baskının ve fotogravürün icadı da bu talebe katkıda bulundu (Wigan, 2012, s. 

277-279). Böylelikle, basılı malzemeler resimli olarak üretilmeye başlanmasıyla ve bu 

durum illüstrasyon mesleğinin gelişimine katkı sağlamıştır. 
1796’da Senefelder tarafından bulunup Engelmann tarafından geliştirilen litografi, resimlerin 

büyük boyutlarda üretilmesini kolaylaştırmıştır ve ardından çok renkli kullanımı 

geliştirilmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında, litografide gösterilen gelişmeler afişin gelişimini 

başlatmıştır (Weill, 2007, s. 12-13). 

Böylelikle litografi alanındaki tüm bu gelişmeler, afişin sanatsal bir yapı 

kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu gelişmeler ışığında Arts and Crafts 

akımından kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. 

Dönem boyunca yaşanan endüstriyel gelişmeler, yaratıcılık kaygısı gütmeyen, 

niteliksiz, birbirine benzeyen ürünler çıkarılması durumunu beraberinde getirmiştir. 

(Weill, 2007, s. 13). Arts and Crafts akımı, örneklerin bu biçimde sürekli olarak 

kopyalanmasına karşı ortaya çıkmıştır. Bu dönem içerisinde çağdaş estetik standartların 
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gerilemesi sonucu gelişen esin anlayışları ile geçmişe yönelim gözlemlenmiştir. 

Yozlaşmış örneklerin sürekli kopyalanmasına tepki olarak mimar olan William Morris, 

Arts and crafts’ta yazar ve sanatçı John Ruskin’in düşüncelerini uygulamaya başlar 

(Weill, 2007, s. 15-16). Böylelikle afiş ve illüstrasyonun tarihinde önemli yer eden Art 

Nouveau hareketi başlamıştır. “Bu hareketin öne sürdüğü fikirler uluslararası düzeyde 

etkili oldu ve modernizm hareketine öncülük etti (Wigan, 2012, s. 279)”. 

Art nouveau akımı, 1890’larda başlayıp, 1910 yıllarına dek süren mimariden, ürün 

tasarımlarına, metro girişlerine ve grafik tasarıma kadar bir çok alanı kapsar (Heller ve 

Pettit, 2000, s. 4). Art nouveau döneminin görsel özellikleri olan çiçek motifleri, organik 

biçimler ve yuvarlak akıcı çizgiler afişlerde gözlemlenmektedir. 

Bu dönemde, kentleşme ile birlikte ortaya çıkan eğlence hayatı ile ilgili 

duyuruların yer aldığı illüstratif afişler, şehir sokaklarını süsleyerek adından 

bahsettirmiştir. 
19. yüzyılın sonlarında Jules Cheret, Eugene Grasset, Henri de Toulouse-Lautrec ve 

Alphonse Mucha gibi sanatçılar yaptıkları canlı litografik afişleriyle, sanat camiası dışındaki 

geniş kitlelere ulaşmayı başardılar. Sanayileşme reklam amaçlı sergilememelerin 

yaygınlaşmasına neden oldu ve afişin kamusal sanatın bir biçimi haline geldi (Wigan:2012, 

s. 280). 

Bu özgürlük ortamı afiş endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.  

Art Noeveau akımı dünyanın pek çok yerinde sanatçıların afiş tasarımlarını 

etkilemiştir. 

Jules Cheret, Le Biche au Bois isimli oyun için tasarladığı afiş sayesinde, resimli 

afişin öncüsü olmuştur (Meggs ve Purvis 2012, s. 201).  
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Görsel 3.1. Chéret, La biche au bois için tasarladığı afiş, 1866 

Kaynak: Meggs ve Purvis, 2012, s. 201 
 

Sanatçı, tanıtımını yaptığı ürüne değer kazandırmak adına düzenli olarak kadın 

imgesini kullanmış ve bunu yıllarca devam ettirmiştir. Weill, bu anlamda bu durumun 

çağdaş anlayışta ki reklam kampanyalarının atasını olabileceğine işaret eder (Weill, 2007, 

s. 19). 

 
Görsel 3.2. Chéret, afiş 

Kaynak: Eskilson, 2007, s. 38 
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Toulouse-Lautrec, “La Goulvu au Moulin Rouge” afişiyle afiş sanatında öne 

çıkan bir diğer isim olmuştur (Meggs ve Purvis, 2012, s. 209). 

 

 
Görsel 3.3. D’Toulouse-Lautrec, La Goulue au Moulin Rouge afişi, 1891 

Kaynak: Meggs ve Purvis, 2012, s. 209 
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İsviçreli sanatçı Théophile-Alexandre Steinlen, La Chat Noir (Kara Kedi) gece 

kabaresindeki gölge tiyatrosu için hazırlamış olduğu afiş ile bilinir (Meggs, 2012, s. 210). 

Sanatçı, illüstrasyonlarında çoğunlukla renkleri ustaca kullanarak, üst üste baskılarla ek 

renk etkileri yaratmıştır.  

 

 
Görsel 3.4. Steinlen, Tournée du Chat Noir de Rodolphe Salis afişi, 1896 

Kaynak: Meggs ve Purvis, 2012, s. 210 
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Çek sanatçı Alphonse Mucha, tasarladığı afişleri ile dönemin ünlü isimlerinden 

biri olmuştur. Job marka sigara kağıdı için tasarlamış olduğu afiş önemli çalışmaları 

arasındadır.  

 
Görsel 3.5. Mucha, sigara kağıdı afişi, 1898 

Kaynak: Meggs ve Purvis, 2012, s. 212 
 

Amerika’da ise, Will Bradley afiş tasarımı, illüstrasyon, kitap kapağı tasarımı gibi 

çalışmalar yapan Art Nouveau’nun başarılı ustalarından biridir. Çalışmalarında 

tipografiyi bir tasarım elemanı olarak kullanmıştır.  

 

 
Görsel 3.6. Bradley, Chap Book için afiş ve kitap kapağı, 1895 

Kaynak: Eskilson, 2007, s. 56 
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Belçika, Avrupa’daki konumu itibariyle sanatsal ve toplumsal anlamda öncü 

sayılır.19. yüzyıl boyunca bütün avandgardların rastlaşma ve buluşma noktası olmuştur. 

(Weill, 2007, s. 23-24). 
Belçika’da dönemin önde gelen tasarımcılarından biri olarak Van De Velde, resimden 

grafiğe, heykelden, endüstriyel tasarıma, ortak bir biçim dili paylaşıldığını ve bunların 

toplum için eşit önem taşıdıklarını savunmuştur. Tüm sanat dallarının, uygun malzeme, 

işlevsel biçim ve görsel düzenleme birliği gerektirdiğini düşünmüştür (Meggs ve Purvis, 

1998, s. 220). 

Van De Velde’nin Tropon Food Concentrate için tasarladığı afişinde sembolik 

form ve renk kullandığı gözlemlenmektedir. 

 
Görsel 3.7. Van De Velde, Tropon Food Concentrate için afiş, 1899 

Kaynak: Meggs ve Purvis, 2012, s. 222 
 

Tasarım alanındaki yeni buluşlar etkisi ile tasarımda yapının dekordan daha ağır 

bastığı düşüncesi ortaya çıkmıştır.  
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3.2.2. 20. Yüzyıl Başlangıcındaki Gelişmeler 

Glasgow okulu başta yapıtlarıyla Viyana stili olmak üzere tüm Avrupa’yı 

etkilemiş ve 20. yüzyıl estetiğini oluşturma yolunda önemli bir köprü oluşturmuştur. 

“Glasgow, gerçekte daha işlevsel tasarımdan yanaydı (GMK Yazılar, Ekim 1991, sayı: 

48)”. 

 
Görsel 3.8. Macdonald, Glasgow Güzel Sanatlar Enstitüsü için afiş 

Kaynak: Eskilson, 2007, s. 74 
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Viyana Seccesison’un afişleri, yıldan yıla üyelerin katkılarıyla büyük oranda arı 

desenlere dönüşmüşlerdir. Löffler’in, sanat sergisi için tasarladığı afişte sarışın kadının 

resmediliş tarzı, ince hatlı ve moderndir. Renkler parlaktır. Tipografi süslemelerden 

arındırılmış olduğu gözlemlenmektedir.  

 

 
Görsel 3.9.  Löffler, Vienna sanat sergisi için afiş, 1908 

Kaynak: Eskilson, 2007, s. 86 
 

Almanya’ da Jugent dergisi sayesinde, Art Nouveau Jugenstil adını almıştır. 

Jugenstil döneminde daha geometrik ve nesnel bir tasarıma geçilmeye başlanmıştır 

(Meggs, 2012, s. 224-226). Bu durum da modernist tasarımın kökenlerini oluşturmuştur. 

Tasarımcı Peter Behrens 19. yüzyılın dekoratif yaklaşımıyla 20 yüzyılın işleve 

dayalı geometrik biçimlerini bir arada kullanarak Jugenstil’i endüstri toplumuna 

uyarlamaya çalışmıştır (Becer, 2006, s. 101).  

 

 
Görsel 3.10. Behrens, AEG elektrik lambası afişi, 1910 

Kaynak: Eskilson, 2007, s. 103 
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3.2.3. Modern Çağdaki Gelişmeler 

“Lucian Bernhard, satılacak malı göz alıcı bir tipografi ile görkemli bir biçimde 

gösteren afiş-nesne Sachplakat’ın yaratıcısı olmuştur (Weill, 2007, s.35).” Sanatçı 

afişlerinde çoğunlukla belirsiz dekoratif ögeler ve detaylardan arındırarak sadece ürün ve 

ürün ismini ile tasarladığı afiş düzenlemelerinde, afiş tasarımına farklı bir yaklaşım 

getirmiştir.  

 
Görsel 3.11. Bernhard, Stiller ayakkabıları için afiş, 1912 

Kaynak: Meggs ve Purvis, 2012, s. 278 
 

İngiltere’de The Beggarstaffs Kardeşler modern anlamdaki afiş sanatının 

örneklerini vermişlerdir. “A Trip to Chinatown” afişi ile dış çizgi olmadan kesik 

kağıtların kullanılmasıyla beraber, özgür bir tipografi ile süslenerek alışılmamış montaj 

tekniği uygulanmıştır (Weill, 2007, s. 17). 

 
Görsel 3.12. Beggardstaffs A Trip to Chinatown afişi, 1899 

Kaynak: http://www.parisposters.com/  21.05.2014 
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Ludwig Hohlwein, tarz olarak Beggarstaff kardeşleri anımsatsa da, büyük 

planlarda dokusal motifler kullanarak anlatıma farklılık ve yenilik getirmiştir.  
 

 
Görsel 3.13. Hohlwein, Erkek Hazır Giyimi İçin Afiş, 1908 

Kaynak: Meggs ve Purvis, 2012, s. 286 
 

20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan Kübizm, Futurizm, Dada, Sürrealizm, De Stijl, 

Süprematizm, Konstrüktivizm gibi modern sanat akımları dönemin grafik tasarımını da 

yakından etkilemiştir ve yeni görsel dillerin ortaya çıkmasında önemli katılarda 

bulunmuşlardır. 

Geometrik soyutlamaları ve resimsel mekâna getirdikleri görsel buluşları 

sayesinde kübizm, yeni görsel buluşlar açığa çıkararak deneyselliğe bir katalizör görevi 

oluşturmuştur (Meggs ve Purvis, 2012, s. 259). Rönesans geleneğini yıkan kübizm, farklı 

görsel anlatımıyla yeni bir görsel biçim yaratmıştır. Kübizmde, sanatçılar, resimde 

yüzyıllardır mevcut olan gelenekte olduğu gibi bir nesneyi tek bakış açısından değil de, 

nesnenin analizini yaparak aynı anda birçok bakış açısından ele alarak çeşitli gerçekleri 

içerisinde resmetmişlerdir. Cézanne’ın resimlerinde silindir, küre, koni gibi geometrik 

elemanlar kullanması, insan figürlerini ve nesneleri piktografik bir biçimde stilize etmesi 

ve mekânı ele alışı yeni bir yaklaşım getirmiştir. Dönemin önemli sanatçılarından Picasso 
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ve Braque çalışmalarında kolâj uygulamaları gerçekleştirmişlerdir (Meggs ve Purvis, 

2012, s. 258). Bu sayede kolâjla bir araya gelen resimsel ögeler arasındaki ilişki, farklı 

bir görsel dilin oluşturulmasında katkıda bulunmuştur.  

Başlangıçta bir yazın hareketi olarak ortaya çıkan Futurizm akımı, afiş 

tasarımlarında da etkisini göstermiştir. 
1909 yılında İtalyan şair Filippo Marinetti, bilim ve endüstri toplumunun yeni gerçekleri 

karşısında, tüm sanatların düşünce biçimlerini yeniden gözden geçirmek maksatıyla devirmci 

bir hareket kurmuştu. Yeni makina çağını, hızı, modern yaşamı ve devrimi yücelterek, tüm 

yerleşik değerleri yıkmak amacı için çağrıda bulunuyordu. Marinetti ve yandaşları, bomba 

etkisi yaratan ve coşku dolu bir şiir geliştirerek söz dizimi ve dil bilgisinin kuralına göre 

kullanılmasına meydan okudular (Meggs ve Purvis, 2012, s. 259). 

 
Görsel 3.14. Filippo Marinetti, Foldout From Les Mots en Liberté Tuturistes, 1919. 

Kaynak: http://library.rit.edu/cary/les-mots-en-libert%C3%A9-futuristes-futurist-words-freedom 
12.1.2015 

 

İtalik yazılar hız izlenimi yaratmak için, kalın siyah yazılar şiddetli ses ve 

gürültüleri için ifade gücünde kullanılmıştır. Serbest, dinamik düzenlenen sözcükler, 

yıldızların hızlarını, bulutları, trenleri, patlamaları, anlatmak için kullanılmıştır.  

Futurizm her ne kadar bir yazın hareketi olarak başladıysa da, kısa zamanda görsel 

sanatçılar tarafından uyarlanmıştır. Marinetti ve yandaşları tüm tipografi ve imla 
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kurallarını altüst edecek yenilikçi bir tipografi dili geliştirmişlerdir. 

Art Deco akımının getirdiği yeni görsel biçimler afişte illüstrasyonu etkilemiştir. 

“Göz kamaştırıcı bir alımlılık, basitlik, geometrik motifler, zikzaklar, capcanlı 

renkler ve aerodinamik görünüşlü biçimler Art Deco’ nun ana karakteristikleri 

arasındadır. (Wigan, 2012, s. 282).”  

Cassandre’nın afişleri bu dönemin ruhunu iyi yansıtır. 

 

 
Görsel 3.15. A. M. Cassandre, Paris newspaper L’Intransigeant için afiş, 1925 

Kaynak: Meggs ve Puris, 2012, s. 292 
 

Mondrian ve Bart Van Der Leck gibi önemli isimlerinde arasında olduğu grup 

tarafından başlayan De Stijl akımı geometrik düzenlemelerle afiş tasarımlarında öne 

çıkmaktadır. Destil akımı, Hollanda’da 1. Dünya Savaşının travmalarına yönelik ortaya 

çıkmıştır (Eskilson, 2007, s. 187). Tasarımlarda kullanılan sade renkler ve geometrik 

düzenlemeler dönemin akımını yansıtır. De Stijl akımı stil anlamına gelen kişisel 

olmayan, evrensel prensipleri ileten bir ideoloji olarak bilinmektedir. (Eskilson, 2007, s. 

187). Savaşa, bireyselciliğe ve uluşçuluğa bir tepki niteliğindedir.  
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Görsel 3.16. Bart Van Der Leck, Salad Oil Factories Afişi 

Kaynak: Eskilson, 200 7, s, 193 
 

1913 yılında Kazimir Malevich saf renkler ve temel geometrik biçimlerden oluşan 

bir resim stili geliştirerek, süprematizmi kurmuştur. 1915’de Retrograd’ da açılan Son 

Fütürist Resim Sergisi 0,10’da beyaz zemin üzerine boyanmış siyah bir kareden ibaret 

olan tablosunu Sıfır Biçim adı altında sergilemiştir.  

Öte yandan dönem içerisinde Alexander Rodchenko, tipografi, montaj ve 

fotoğrafla tasarım yapma konusunda öncü olmuştur.  
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Görsel 3.17. Alexander Rodchenko, Leningrad Devlet Yayınları İçin Afiş 

Kaynak: https://tr.pinterest.com/graphisteap 13.5.2015 
   

El Lissitzky, karmaşık iletişim mesajları için, montaj, fotomontaj tekniklerine 

başvurmuş, afişlerinde de baskı kompozisyonları ve fotografik görüntüleri kurgu 

malzemesi olarak kullanmıştır (Meggs ve Purvis, 2012, s. 307). 

 

Görsel 3.18.  El Lissitzky, Exhibition Poster, 1929 

Kaynak: Meggs, 2012, s. 306 
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Dadaizm, 1916’daTristan Tzara tarafından İsviçre’de başlayan I. Dünya Savaşına 

karşı bir çeşit protesto görevi üstlenmiş bir sanat akımıdır. Bu döneme ait işlerin ana 

karakteristiklerini, yakıcı bir hiciv, sanat karşıtı şok taktikleri, sanatta şans ve tesadüfün 

kabulü ve fotomontaj tekniklerinin kullanılışı belirler (Wigan, 2012, s. 281). 

Şiirlerde yeni biçimlerin kullanılması, farklı nesneleri ait olmayan başka bir 

ortama yerleştirilerek oluşturulan sanatsal yaklaşımı getirmiştir. Bu teknikler ile kesilmiş 

fotoğraflar yeni düzenlemelerle yapıştırılarak birbirileriyle ilgisi olmayan resim ve işaret 

parçalarından yeni anlamlar yaratan bağlantılar kurulmuştur. Hazır bulunmuş ve 

fotografik imgelere dayalı rastlantısal ve sarsıcı bir görüntü dili olan fotomontajın 

Dadacıların keşfi olarak iddia edilir (Meggs ve Purvis, 2012, s. 265). 

Bu dönemde geliştirilen grafik dili, ticari görsellere de uyarlanarak reklamcılık 

sektörü tarafından benimsendi (Wigan, 2012, s. 281). 

John Heartfield, fotomontajın çarpıcı nitelikteki aykırı unsurları bir araya getirme 

özelliğini güçlü bir propaganda silahı olarak kullanarak, büyümekte olan Nazi Partisini, 

afiş, kitap kapağı, politik illüstrasyon ve karikatürlerinde hedef almıştır (Meggs ve Purvis, 

2012, s. 267). 

 
Görsel 3.19.  John Heartfield, AIZ 13, 1934. 

Kaynak: Meggs, 2012, s. 268 
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Dadacılığın gelişiminden kolâj ve fotomontaj tekniklerinin uygulama alanı 

gerçeküstücülüğü doğurmuştur. Sürrealizm, somut fakat birbirleriyle mantıksal ilişkisi 

olmayan nesneleri bir araya getiren, çakıştıran üslubuyla gerçekliğin yeni bir boyutunu 

ortaya çıkarmıştır. 

Bu durum, hayal gücü, düş, sezgi gibi soyut kavramların somut görsellerle 

alışılagelmişin dışında anlatılması illüstrasyon ve afiş sanatında yeni bir görsel olarak 

anlatım sürecinde önemli bir yere sahiptir. 

I. Dünya Savaşı yıllarında, baskı teknolojisinde çok büyük aşamalar kaydedilmiş 

olmasının yanı sıra, radyo ve diğer elektronik kitle iletişim araçları henüz yaygınlık 

kazanmamıştı. Savaş döneminde, grafik sanatçılarına oldukça fazla sorumluluk 

yüklenmiş, o dönemlerde bol miktarda afiş tasarımları oluşturulmuştur. I. Dünya Savaşı 

(1914-18) sırasında afiş, iletişim açısından doruk noktaya ulaşmıştır. Savaş döneminde 

afiş, devletlerce önemli bir ikna ve propaganda aracı olarak kullanılmıştır (Meggs ve 

Purvis, 2012, s. 283). 

I. Dünya Savaşı afişlerindeki afiş tasarımları incelendiğinde ulusallaşmanın ön 

planda olduğu görülmektedir. Her ülke savaş döneminde, savaş propagandalarını içeren 

afişler tasarlatmıştır. 

Amerika’da savaş çağırısı amacıyla yayımlanan Sam Amca afişi, tarihinde bilinen 

bir savaş afişidir.  

 
Görsel 3.20. J. M. Flagg, Sam Amca, 1917 

Kaynak:  https://tr.wikipedia.org/wiki/SamAmca 4.5.2015 
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II. Dünya Savaşı’nda kitle iletişim biçimleri yaygınlaşmıştır ve propaganda 

sinema ve radyo aracılığıyla devam etmiştir. (Barnicoat, 1985, s. 242). Bu dönemde afiş 

alanında savaş karşıtı işlerin tasarlandığı gözlemlenmiştir. 

 

 
Görsel 3.21. Kathe Kollwitz, No More War Afişi 

Kaynak: Barnicoat, 1985. s. 243 
 

Bauhaus, 1919’da Almanya’da Weimar’da Walter Grapius tarafından açılan 

Bauhaus okulu ile başlamıştır. Bauhaus akımı biçimi yönlendiren en önemli unsurun 

işlevi olması gerektiğini savunmaktadır (Meggs ve Purvis, 2012, s. 328). 
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Görsel 3.22. Joost Schmidt, Bauhaus Sergi Afişi, 1923 

Kaynak: Meggs, 2012, s. 328 
 

“Dadacı ya da yapısalcı avangardlar Moskova Berlin Amsterdam üçgeninde gidip 

gelerek, De Stijl’le Bauhaus’u mesken edinip-fotoğraf ve yeni bir tipografi temelli-

modern grafikçiliği ortaya çıkarmak üzere kuralları altüst eder (Weill, 2007, s. 39)”. 

Bu akım, görsel iletişimi etkileyen ve yaşama geçiren, modern bir tasarım üslubu 

yaratmıştır. 

1920’lerde Yeni tipografi, nesnel iletişimin önemini vurgulamıştır ve makine 

üretimi ile ilgilidir ortaya çıkan bir akımdır. (Eskilson, 2007, s. 245) 
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Görsel 3.23. Herbert Matter, Swiss Tourism Poster, 1934. 

Kaynak: Meggs, 2012, s. 348 

 

Tasarımcı, kış sporları için tasarlandığı afişte hareketin hissini vermek adına açılar 

ve doğrusal paternler kullanmıştır. 

İsviçreli grafik tasarımcıları yazılarıyla ve verdikleri eğitimle yöntemlerini tüm 

dünyaya duyurmuşlardır. 
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Yeni tipografi, yaratıcılığı kısıtlamak yerine, tasarımcıları işlevsel ve etkili bir 

görsel iletişim geliştirmeye itmiştir ve bugün bile grafik tasarımı etkilemeye devam 

etmektedir. 

 

3.3.4. Bilgi Çağı Ve Dijital Dönem 

1950’ lerde Almanya ve İsviçre’ de Uluslararası Tipografik Stil adı ile anılan 

bir tasarım hareketi ortaya çıkmıştır. Bu tasarım hareketinde, daha evrensel biçimde 

bilgiyi daha sade ve anlaşılır şekilde iletecek biçimde, dayalı, matematiksel ızgaralı 

yapıda asimetrik düzenlemelerle, tırnaksız yazı fontlarıyla tasarımlar uygulanmıştır 

(Meggs ve Purvis, 2012, s. 372). 

 

 
Görsel 3.24. Armin Hofmann, Herman Miller Mobilya İçin Afiş, 1962. 

Kaynak: Meggs, 2012, s. 380 
 

Ortaya çıkan bu yeni grafik tasarım dili, bütün dünyaya yayılan temel kavramlar 

ve yaklaşımlar geliştirmiştir. 

“Amerika'daki modern tasarımın ilk yeni dalgası siyasi totaliterlikten kaçmaya 

çalışan yetenekli Avrupalı göçmenler tarafından ithal edilmiştir (Meggs ve Purvis, 2012, 

s. 372)”. Savaşın ardından Amerika reklamcılığı yeni düşünceler ile Avrupa’dan gelen 
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tasarımcılar ile çalışmaya başlamıştır. “Sanat yönetmeni kraldır ve big idea kural haline 

gelir. 

Ajanslar gitgide devasa gruplardan oluşur, her kıtaya ve iletişimle ilgili her 

mesleğe el atarlar (Weil, 2012, s. 99)”. 

Afiş tasarımlarında II. Dünya Savaşı sonrasında, grafik tasarımda kavramsal 

imajın gelişimi gözlenmektedir. Kavramsal imajların yaratılması, Polonya, Amerika 

Birleşik Devletleri, Almanya ve hatta Küba'da önemli bir tasarım yaklaşımı haline 

gelmiştir (Meggs ve Purvis, 2012, s. 436). 

 

 
Görsel 3.25. Tadeusz Trepkowski, Savaş Karşıtı Afiş, Polonya, 1953 

Kaynak: Meggs, 2012, s. 437 
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Görsel 3.26. Henryk-Tomaszewski, Witold Gombrowicz Tiyatro Afişi 1983 

Kaynak: http://www.polishposter.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen= PROD&Product_Code=1500 
16.1.2016 

 

 

Bu dönemler süresince Geleneksel anlatı illüstrasyonunun çağın ihtiyaçlarına 

cevap vermede yeterli olmadığı fark edilmiştir. Bu dönemden sonra grafik tasarımcılar, 

daha kişisel tarzlarda ve tekniklerde görüntüler üretmeye başlamışlardır. 
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1950’ler Amerikan illüstrasyonunun altın çağı yaşanmıştır. 1950’lerden sonra 

bazı New York’ lu tasarımcılar illüstrasyona daha kavramsal bir açıdan yaklaşmayı 

denemişlerdir. (Meggs ve Purvis, 2012, s. 440) 

 
Görsel 3.27. Seymour Chwast, Protesting the Bombing of Hanoi, 1968 

Kaynak:  Meggs, 2012, s. 444 
 

Amerikalı tasarımcılar olan Seymour Chwast ve Milton Glaser afiş tasarımlarında 

illüstrasyonlarında kavramsal bir yaklaşım sergilemişlerdir.  

1960’lı yıllarda konformizm, savaş ve tüketim kültürü karşıtı bir gençlik hareketi 

baş gösterdi. Bu dönemde yapılan illüstrasyonlar karşıt kültürü tamamlayan bir ifade 

biçimiydi (Wigan, 2012, s. 285). Karşıt Kültür hareketi ile 1960 yıllarında Uluslararası 

Stil’in egemenlik sürdüğü dönemde bazı genç tasarımcılar önceden uygulanmış stillerin 

eklektik biçimde uyarlanmasıyla yeni biçim arayışlarına girmişlerdir. Dışavurumcu bir 

görsel dille ifade yolu arayışına giren tasarımcılar dönemin ruhu olan saykodelik kültürü 

tasarımlarına da yansıtmışlardır (Eskilson, 2007, s. 338). 
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Görsel 3.28. Wes Wilson, The Association İçin Konser Afişi, 1966 

Kaynak:  Meggs, 2012, s. 449 

1976’lı yıllarda modernizm ve evrensellik iddiasına ve uluslararası grafik 

tasarımın büyük şirketler tarafından benimsenmesine tepki olarak Postmodernizm 

doğmuştur. 

Postmodernizm hareketinde eklektrik, dekoratif, ironik görseller dikkati 

çekmektedir. Tasarımlarda sadelikten vaz geçilmiş ve süslemeye yönelim başlamıştır. 

Postmodernizm, yeni teknoloji ile sanat tarihini harmanlayarak dekoratif bir 

yaklaşımla geniş tabanlı ticari olarak kabul edilebilir bir biçimde harmanladı. 

Karakteristik özellikleri; olarak şen kinetik geometriye eşlik eden dalgalı formlar, 

zikzaklar, rastgele konan yankılar ve çizgiler, bol katmanlı parçalı görseller, iç açıcı pastel 

armoniler, uyumsuz aralıklı tipografilerle, sık sık sanat ve tasarım tarihini referans alan 

tasarımlardı (Heller ve Chwast, 1994, s. 221). 
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Görsel 3.29. Alexander Jordan, Garald Paris-Clavel, Pierre Bernard, Grapus Sergi Afiş, Paris 1982 

Kaynak: Heller ve Chwast, 1994, s. 232 
 

“1980’li yıllarda Yeni Dalga Hareketi, Art Spiegelman ve Françoise Mouly’nin 

çıkardığı RAW dergisi ile başlamıştır (Wigan, 2012, s. 285)”. Dergide yer alan 

illüstrasyonlar canlı renklerde eklektik yeni dalga grafik sanatının örneklerini vermiştir. 

“1984 Apple Macintosh’un piyasaya sürüldüğü yıldır ve bu durum bir sonraki on yılın 

illüstratörlerinin hayatını değiştirecektir (Wigan, 2012, s. 285)”. 

Ardından geçen diğer yıllar içerisinde yaşanan teknolojik değişmeler ile internetin 

yaygınlaşması afiş içerisinde kullanılan illüstrasyonu önemli ölçüde etkilemiştir. 

Günümüzdeki afiş tasarımlarında illüstrasyon sıklıkla bilgisayar ve çeşitli tasarım 

donanımları desteğiyle uygulanmaktadır. Dijital çağda illüstrasyonlar artık uygulama 

tekniği sınırı olmadan üretilebilmektedirler. Bu durum tasarımcıların çeşitli kişisel ve 

özgün görsel dillerini geliştirmelerinde katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla illüstrasyon 

önem kazanmış ve bir çok grafik tasarım ürününde uygulamaları artmıştır. Bu durum afiş 

sanatını da etkilemiştir. Birçok sanatçı uygulamalarını dijital veya karışık teknikle 

tasarlamaya başlamışlardır. İnternet erişimin de yaygınlaşması ile tasarladıkları afişleri 
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tüm dünyaya yayma fırsatı elde etmişlerdir. İletişim çağının yaygın olarak kullanıldığı 

günümüzde artık dünya çoktan globalleşmiştir. Zamanla afiş tasarımlarının kimilerine 

göre popülerliği azalsa da, günümüzde halen afiş tasarımları üretilmeye devam 

etmektedir. İllüstrasyon uygulaması yapılmasına karar verilen afiş tasarımlarında ise 

sayısız çeşitlilikte illüstrasyon kullanımına rastlamak mümkündür.  

 

 
Görsel 3.30. Thonik. n8. Museum Night İçin Poster, 2004 

Kaynak: Meggs, 2012, s. 568 
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Görsel 3.31. Pentagram (Paula Scher) Ajansı Public Theater İçin Afiş Tasarımı 2009 

Kaynak: Meggs, 2012, s. 563 

Tüm bu gelişmeler ışığında üretkenliğin arttığını ancak bir yandan müşteriler 

ilave birlikte çalıştıkları kişilerle bir ağ içerisinde çalışmak zorunda bırakılarak karmaşık 

teknolojilere, araç ve yazılım üreticilerine bağımlı kalmışlardır. Çalışma ritmi ve yaratım 

eğilimi bu yüzden büyük ölçüde muhataplarına en uygun biçimde şekillenmektedir 

(Weill, 2007, s. 140). 
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3.3. Afiş Tasarımlarının Tasarım Ögeleri ve İlkeleri Üzerinden İncelenmesi 

Bilgilendirme, bilinçlendirme, duyurma, satış artırma vb. amaçlarla hazırlanıp, 

daha çok kitlesel iletişim aracı olarak değerlendirilen afişler, sanatsal kaygılarının en 

yoğun olduğu grafik ürünlerdir. İdeal güzeli bulma çabaları her sanat dalında etkin olduğu 

gibi tasarım sürecinde de etkin olarak tasarımcıyı afiş tasarımı içerisinde meşgul eden bir 

konudur. Tasarımcı afiş tasarımında, estetiği tekniğiyle birleştirip izleyiciye sunar. 

Afiş tasarımlarında, estetik özellikleri tasarım içerisinde ortaya koyarken temel 

sanat ilkelerinden ve elemanlarından faydalanırlar. 

Formatı veya konsepti ne olursa olsun, her tasarım, çizgi, şekil, doku, boşluk, ölçü 

ve değer unsurlardan birini içerir. Başarılı tasarımcı hedef kitle için görsel açıdan etkili 

ve anlaşılır biçimde bu ögeleri dinamik ilişkiler içinde düzenler (Resnick, 2003, s. 23). 

Tasarım ilkeleri ise, bir düşüncenin görselleştirilmesinde rol oynayarak, 

imgelerin, şekillerin etkin biçimde düzenlenmesine rehberlik eder.  

Afişte, tasarım ögelerinin ve ilkelerinin etkin biçimde düzenlenmesi, mesajın daha 

anlaşılır biçimde aktarılmasını olanaklı kılar. 

 

3.3.1. Afişte Tasarım Ögelerinin Önemi 

Tasarım elemanları çizgi, renk ve renk değeri, doku, şekil (form) ve biçim, ölçü 

ve orandan oluşur (Resnick, 2003, s. 24). 

Çizgi hayatımızın her yerinde vardır. İçinde yaşadığımız mekânlarda, 

çevremizde, tasarımlarımızda, sanat eserlerinde çizgiyi görebiliriz. Çizgi, uygarlığımızın 

başından bu yana insanları büyülemiş ve görsel iletişimi sağlamada önemli rol 

oynamıştır. “Çizgi, şekillendirmenin, hacimlendirmenin, görsel yaratışın boyutsal bir 

ögesi olduğu işleve, anlama ve üzerinde taşıdığı becerikliliğe göre estetik değer içeren, 

görsel somutlaştırmanın teknik anlatımıdır (Atalayer, 1994, s.147-148)”. Tüm çağlarda 

insanlar, görülen, hissedilen ya da hayal edilen şeylerin taslakları olan çizime sık sık 

başvurmuşlardır. Çocuklukların, karalayarak, çizim yaparak çevre ile iletişim kurdukları 

bilinir.  

“Çizgi, sanatçı için önemlidir çünkü, şekli betimler ve şekiller aracılığıyla objeleri 

tanırız (Lauer ve Pentak, 2005, s. 120)”. Çizgi, sözel olarak açıklayamadığımız 

düşünceleri ve duyguları dışa vurmada önemli bir görsel iletişim aracıdır. “Bir ölçüde 

çizme eylemi, tasarımcı için bir beyin jimnastiğidir; analitik ve görsel düşünme yollarının 

önünü açar. Çizgi, şeyleri tanımlayarak, düşüncenin dışa vurulduğu grafiksel işaretlerdir 
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(Öztuna, 2007, s. 59)”. Bu nedenle illüstrasyon kullanılan afiş tasarımlarında çizginin 

önemi büyüktür, fikirler çizgi yoluyla ve görselleştirilecek mesajın anlamlarının 

iliştirilmesiyle bir iletişim yöntemi olarak uygulanabilir.  

Çizgi, tasarlanan şeyin karakterini belirleyebilir. İster tek ister grup olarak 

tasarlanmış olsun, çizgi çeşitleri insanda bir takım duygulanmalara yol açarlar. Örneğin; 
Düz çizgilerin durgun-dengeli etkileri vardır. Çizgiler eğrileri arttıkça, basit devinimden, 

dinamik bir harekete ulaşırlar. Kırık, kalın-keskin çizgiler, sertliği, dinamizmi, güveni ifade 

ederler. Örneğin, yukarı yükselen çizgiler yaşamı, canlılığı, diriliği simgelerken, ufuk 

çizgisinin altında yatay çizgiler, yok oluşu ölümü simgeler. Kalın etli, koyu sık çizgiler 

hantallığı ifade ederken, ince naif gevşek çizgiler hafifliği, zarifliği ifade ederler. Koyu mat 

sık ve kalın çizgiler, yakınlığı, açık tonlu, hafif gevşek çizgiler uzaklığı ifade ederler 

(Atalayer, 1994, s. 149-151). 

Birbirine yakın olarak yerleştirilen çizgiler serisi, dokusal ve koyu ton değeri 

alanları yaratabilir. Kullanımlarına göre tasarım alanlarını bölebilir, dengeleyebilir ya da 

dengesizleştirebilir. Çizgi, çizgi düzenleyici bir rol oynayabilir, yönlendirici olabilir, 

ayırıcı olabilir, dışavurumcu olabilir, bir duyguyu belirtebilir veya bir ritim oluşturabilir 

(Resnick, 2003, s. 23). 
Gerçek, ima edilen ve kenarlarla biçimlendirilen çizgiler de vardır. İma edilen çizgide göz, 

noktalar serisini birleştirme eğilimi gösterir. Bu tür çizgiler, gördüğümüzden ziyade 

hissettiğimiz çizgilerdir. Benzer ya da bitişik biçimler arasındaki hayali çizginin 

sürekliliğiyle yaratılırlar. Tasarımcılar izleyicinin göz hareketlerini kontrol edebilmek ve 

tasarımda bütünlüğü sağlayabilmek için böyle çizgileri kullanırlar. (Öztuna, 2007, s. 69).  

Çizgiler figürleri yalınlaştırarak simge haline de getirebilir. İçeriği yansıtan bir 

görsel öge haline de gelebilir. Tasarımcı anlatımını, çizgilere indirgeyerek, yalın bir 

özgün anlatım haline de getirebilir. İçeriği yansıtan yalınlığa indirgenip, konunun özünü 

de görselleştirebilir. Bu yanıyla çizgi, görsel iletişimde bir aracı haline gelebilir. 
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Görsel 3.32. Jan Lenica Wozzeck operası afişi, 1964 

Kaynak: Lupton, 2015, s. 186 

 

Renkler hayatımızda her yerdedir. Doğadan, gökyüzüne, giysilerimizden, 

kullandığımız eşyalara kadar her şeyin bir rengi vardır ve düşüncelerimizde 

duygularımızda, eylemlerimizde bizleri etkiler. Renkler durum yaratma, kişisel duyguları 

ve düşünceleri ifade etmede güçlü bir rol oynar.  Dolayısıyla, görsel iletişimde, en güçlü 

iletişim araçlarından biridir.  

“Tasarımcılar rengi bazı şeyleri öne çıkarmak için (uyarı işaretleri gibi) ve diğer şeyleri 

de gizlemek için kullanabilir (Lupton ve Cole Phillips, 2008, s.81). Tasarım içerisinde 

kompozisyon oluştururken, rengi kullanarak, biçimleri, tipografi gibi görsel ögeleri 

düzenlenmiş bir hiyerarşide organize etmemizi sağlayabilir.  
Bir tasarımda renkler önden arkaya doğru giderler; soğuk ve sıcak görünürler; görsel 

hareketlilik, illüzyon ve derinlik yaratırlar; biçimleri, şekilleri görünür kılarlar. Renk soyut 

kavramları ve düşünceleri simgeleştirir, hayal dünyasını, istekleri ve arzuları dışa vurur; 

zaman ve mekânı hatırlatır; duygusal ve görsel yanıtlar üretir (Öztuna, 2007, s. 140).  

Tasarım içerisinde, renkler taşıdıkları anlamlar sayesinde işlenen konunun etkisini 

kuvvetlendirebilir. Tasarım içerisinde, sonsuz renk seçenekleri ile farklı algılar 

oluşturmak mümkündür. 
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Renkler çeşitli coğrafya ve kültürlerde anlamsal farklılıklar gösterirler. Örneğin, 

beyaz saflık ve temizliğin sembolü iken, Asya’daki bazı toplumlarda matem ve yas 

rengidir. Siyah ise, ölümü ve matemi sembolize ederken, Çin’de kışın ve kuzeyin 

sembolüdür (Uçar, 2004, s. 48).  Kırmızı, genel olarak aşkın, ateşin, kanın rengidir ve 

dikkat çekici bir renktir. Sarı güneşin rengidir, renklerin en sıcak olanıdır; dikkat ve uyarı 

rengi olarak kullanılır, aynı zamanda neşeli olumlu bir güce sahiptir. Mavi ise 

gökyüzünün, denizlerin rengidir. Dolayısıyla sonsuzluk ve huzuru çağrıştıran olumlu, 

dinlendirici bir özelliğe sahiptir. Yeşil, mavi ile sarının bileşiminden gelerek hem mavinin 

huzur verici etkisine hem de sarının canlılığını taşır.  

Uyumlu renk bütünlüğüne sahip tasarımlar, bizde estetik bir etki uyandırır. 
Renk sosyal ekonomik ve politik kültürel kampanyalarda vurgulayıcı taşıyıcı bir sembol 
olabilir. 
Renk obje veya konunun karakterini pekiştirebilir. 
Renk atmosferi veya görünümü sağlamlaştırabilir. 
Renk güçlü biçimde deneysel dışavurum olarak yenilikçi ve büyüleyici olabilir. 
Renk psikolojik durumu bir biçimde kullanılabilir ve durumu keskinleştirebilir. 
Renk işlemleri sadeleştirebilir ve fikirleri hızlandırabilir (Brockman, 2004, s. 19). 
 

Kısacası, renkler afiş tasarımlarında iletilmek istenen pek çok anlamın göstergesi 

olarak kullanılabilirler.  

 

 
Görsel 3.33.  Milton Glaser’ in Bob Dylan için tasarladığı afiş 

Kaynak: Lupton, 2015, s. 82 
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Milton Glaser’ in Bob Dylan için yaptığı tasarımda renk, içe dönük ancak zengin 

ve duyarlı bir kişiliğin göstergesi olarak kullanılmıştır (Uçar, 2004, s. 45). 

Renklerin birliktelikleri ve düzenlemeleri içerik veya anlam ifade etmelidir. Renk 

düzenlemesinin çekiciliği, öncelikle kullanılan renklerin miktar ve oranlarına bağlıdır 

(Öztuna, 2007, s. 140).  

Değer, objenin veya alanın açıklığı veya koyuluğu ile ilişkilidir. Tasarıma ilüzyon 

katarak boyut oluşturur. Rengin de eklenmesiyle modun daha güçlü bir biçimde 

artmasında yardımcı olabilir (Resnick, 2003, s. 24).  

Dokular ile hemen her yerde karşılaşırız. Ağaç kabuklarından, kumaşlardan deniz 

kabuklarına kadar her yerde bilinçli ya da bilinçsiz nesne ve varlıklarının dış yapı 

özelliklerinin insanları etkilediğini gözlemleyebiliriz. Dokular insan algısına göre, 

psikolojik etkiler uyandırırlar. Örneğin pek çok insan eline aldığı bir gülün dikenlerinden 

sakınmaya çalışır, gülün dikenli oluşu insanlarda farklı duygusal çağrışımlar yapabilir. 

Örneğin şeffaf bardaktan çayı, daha iç rahatlığıyla içebiliriz. Dokusunu 

algılayamadığımız cisimlere ve eşyalara karşı daha çekimser olmamız doğaldır.  

Yüzeylerin dokunsal değerlerine doku adı verilir. Her malzeme (organik-

inorganik) kendini dış yüzeylerle, kabukla, doku ile kendini görünür kılar (Atalayer, 

1994, s. 194). Doğada dokusuz yüzey yoktur. 

Doku ile desenin arasında kuşkusuz belirsiz bir çizgi vardır. Desenler, aynı motifi 

tekrarlayan tasarımlar iken, dokuda genellikle bu kadar mükemmel bir düzen yoktur. Tüm 

dokular bir nevi desen yaratmalarına rağmen, her desen doku olarak nitelendirilmez 

(Lauer ve Pentak, 2005, s. 174). 

Tasarımcılar, sanatçılar dokuların görsel ve estetik zenginliğini çalışmalarında 

kullanmışlardır. Diğer tasarım ögelerinin de beraberinde kullanımıyla, tasarımcı farklı 

dokuları, tasarımında ilgiyi arttırmak amacıyla kullanabilir.  
İki farklı doku çeşidi vardır. Gerçek ve görsel dokular. Kâğıt yüzeyinin doğasını değiştiren 

her şey gerçek dokuyu yaratır. Örneğin, kolâj ve boya katmanları gibi. Görsel dokular ise, 

bir kompozisyonun belirli alanları için icat edilen çizgi, şekil renk düzenlemeleridir. Görsel 

doku her zaman kompozisyonda belirleyici bir faktördür, çünkü her şey, bir yüzeye ve 

bundan dolayı da bir dokuya sahiptir. Bazen yüzey düzenlemesi; bir kompozisyonu 

bütünleştirmede, farklı ögeler arasında dengeyi sağlamada ya da ritim ve hareket duygusunu 

yaratmada önemli bir tasarım özelliği olabilir (Öztuna, 2007, s. 89). 

Dokular, biçimi, yüzeyi karakterize ederler. Sert dokular, ruhsal yapıyı 

güdümlerler, hareketlilik, mücadele tesiri yaratırlar. Yumuşak dokular ise, rahatlık, 
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huzur, sessizlik, dinlendiricilik etkileri yaratırlar (Atalayer,1994, s. 196). İnsanlar 

deneyimlerine göre dokuların fiziksel yapıları ile zihinlerinde ruhsal örtüşmeler 

yapabilirler. 

Doku, görünüm ve yüzeyin hissedilmesidir. Esasen çalışmaya zenginlik ve boyut 

katar (Resnick, 2003, s. 23). Örneğin dikenli bir tel metafor olarak şiddeti ve 

hapsedilmeyi simgeleyebilir. 

Bir ruh hali oluşturmak için, bir takviye bir bakış açısı, elde etmek için ya da bir 

anlam ifadenin fiziksel varlığını betimlemek için tasarımcılar dokuları kullanırlar 

(Lupton, Cole Phillips, 2008, s.  69). 

Doku, afiş tasarımlarında, görüntü hakkında detaylar verebilir. 

Mengü Ertel 1. İstanbul Festivali afişinde oluşturduğu dokular ile kültürel 

miraslarımızdan biri olan mozaik sanatına gönderme yapmaktadır.  

 

 
Görsel 3.34.  Mengü Ertel. (1. İstanbul Festivali ödüllü afiş tasarımı 1973) 

Kaynak:   Durmaz, 2011, s. 133 
 

Şekiller, çevremizde her yer de vardır, satın aldığımız ürünlerde, kullandığımız 

eşyalarda, doğada baktığımız her yerde şekiller bulunur. Her bir objenin, etrafını saran 

bir çizgi ile çevrelersek çevrenin dolaştığı alan objenin şeklini oluşturur. Herhangi bir 
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şeyin şekli o cismin dış görünüşünü anlatır. Şekil, genişliği ve yüksekliği olan bir form 

ya da bir şeyin dış hatlarını ifade eder (Resnick, 2003, s. 23).  

Şekiller görsel iletişim tasarımcılarının düşüncelerini hayata geçirmelerinde 

önemli, işlevsel bir tasarım ögesidir. Sanatçılar ve tasarımcılar, gördüklerini belirtmek 

için, şekilleri kullanırlar. Tasarımcılar ve sanatçılar, etrafımızda gördüğümüz doğal 

şekillerin yalınlaştırılmalarıyla sonsuz şekiller ve biçimler üretebilirler. 
Form ve biçim algısı, parçaları oluşturduğu sınırlar bütününde çevresindeki geçmiş 

deneyimlerine bağlı kişilerin, özel bir bileşim olarak sembol, resimsellik, kavram, işaret 

göstergeleştirilmesi olarak kodlanmışıtr. Form algısı, yaşadığımız doğal ve sosyal çevre ile 

var olur (Atalayer, 1994, s. 158).  

Böylelikle tasarımcılar, siluetleri, herkes tarafından algılanabilen evrensel 

sembolleri, piktogramları, üretmişlerdir. 

Formlar, görüntülerin karakterini oluştururlar. 

 

 
Görsel 3.35.  Saul Bass afiş örnekleri 

Kaynak: http://www.saulbassposterarchive.com/gallery/film-posters/ 25.08.2014 
 

Afiş tasarımlarında kullanılan obje stilize edildiğinde ve standartlaştırıldığında 

gereksiz detaylar atıldığında, dolayısıyla daha tarafsızlık ve zamansızlık elde edilir 

(Brockman, 2004, s. 19). 
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Şekillerin afiş yüzeyinde düzgün tasarlanması ve doğru yerde konumlandırılması 

hızlı ve rahatça okunabilirlik sağlayarak iletişimi kolaylaştırır.  

Ölçü ve oran, tasarımda sıklıkla kullanılan bir kavramlardır. Ölçü, genel olarak 

var olan şeylerin uzayda kapladıkları yerin, işlevlerin vb. değerlerinin 

birimlendirilmesidir. Ölçü iki büyüklük arasındaki birimsel ilişkidir (Atalayer, 1994, s. 

204-205). 

Oran, iki şeyin birbiriyle ölçüyle nitelendirilen uyumdur. Ölçü ile oran 

birbirleriyle ilişkidedir. Örneğin oransızlık, ölçümsel uyumsuzluktur. Bu noktada, doğada 

birçok yerde karşımıza çıkan altın oran kavramı örnek verilebilir. Doğada, çam 

kozalağında, deniz kabuğunda, papatyanın merkezinde görmek mümkündür. Doğadan 

gözlemlerimizle edindiğimiz bu oran, tasarımlarda uygulanan görsel parçaların 

birbirleriyle ilişkilerine uyarlanır.  

Ölçü ve oran ayrıca tasarımlardaki parçaların birbirlerine arasındaki mesafe ile de 

ilişkilerinde de söz konusudur. “Herhangi bir görüş alanındaki aralık, çok büyük veya çok 

küçük başka bir alanda, uyumsuz, dengesiz ve belirsiz olur. Dolayısı ile, cisimlerin görsel 

etkilerinin net berrak, kuvvetli, anlamlı ve anlaşılır olmasında aralık belirleyici bir 

faktördür (Atalayer, 1994, s. 208)”. 

Tasarımda görsel biçimlerin birbirine olan aralığı hareketi ve yönlerini etkiler ve 

gruplaşmayı sağlayabilir. Afiş tasarımlarında görsel biçimlerin arasındaki aralıkların 

düzenlenmesi ile mesaj daha net iletilebilir.  

Afişlerde yer alan parçaların, iletilecek mesaja göre doğru biçimde orantılanması 

tasarımı bir bütüne ulaştırarak uyum ve dengeyi yaratır ve mesajın rahat algılanmasında 

önemli rol oynar. Boyutların kontrastlığı gerginlik yanı sıra derinlik hissi ve hareket 

duygusu oluşturabilir. Küçük şekiller geride durmaya, büyük olanlar şekiller ise öne 

geçme eğilimindedir (Lupton ve Phillips, 2008, s. 62). 

Afişin büyük ölçekli şekillerde tasarlanması, tasarıma etkileyicilik katarak uzak 

mesafelerden de okunaklılığı sağlamada yardımcı olur (Brockman, 2004, s. 18). 

Doğada cisimler ve şeyler, karmaşık veya düzenli biçimde göze çeşitli 

doğrultularda görünürler. Durağan ve hareketli hacimli şeyler bir takım doğrultulara 

bakarlar veya bir takım doğrultular belirlerler, çizerler. Bu işaretlemeye, dizilime yön 

denir.  
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Tasarım içinde yön oldukça önemli bir ögedir. Tasarımlarda, ögelerin parçaların 

yerleri, yöne göre belirlenir ve yerleştirilir. Tasarımcı yönleri bir bütünlük oluşturacak 

şekilde tasarlar.  

Bir yüzeyde tek bir ögenin bile bir yönü mevcuttur ve dengeli bir biçimde 

konumlanması önemlidir. 

Bir figürün biçimsel yapısındaki doğrultular, diğer ögelerin doğrultularıyla 

etkileşime girerek diğerini daha algılanabilir hale getirecektir. Çükü bir kompozisyonu 

algılanabilir kılan şeylerden biri de, belli yöndeki bir figürün diğerlerine karşıtlık 

oluşturmasıdır (Turgut, 2013, s. 151). 

Yön, tasarımda bize hareketi gösterir. Yönlere göre, farklı etkiler söz konusudur. 

Örneğin; tasarım içinde,  

• Yatay yönler: Durağanlık, pasiflik ve ağırlık etkileri 

• Dik yönler: Hareketlilik, dinamizm etkileri 

• Eğik yönler: Yumuşak, sürekli bir hareketi 

• Paralel yönler: Monotonluk, sessizlik etkileri 

İfade ederler. 

Yön, aynı zamanda hem derinlik duygusunu hem de algısını etkiler ve belirler. 

Derinlik, yön ögesiyle hem anlam, hem işlev kazanır. Kısaca yön farklılıkları, zıtlıkları; 

içsel sütrüktürü, içsel gerilimleri, hareketleri derinliği belirleyen, farklı etki ve algı 

yaratan, çelişmelerin bütünlüğüdür. 

Görsel ya da tipografik tasarım ögelerinin kendi aralarında oluşturduğu yön 

etkileşimleri sayesinde, hareketli ve uyarıcı nitelikte çalışmalar elde edilir (Turgut, 2013, 

s. 136). 

Tasarımdaki parçaların yön ilişkisi ve birbirlerine olan oranları görsel etkiyi 

kuvvetlendirmede kullanılabilir ve bu yön ilişkisi ile tasarıma hareket vermek için 

kullanılabilir. Tasarımcı vereceği mesaj doğrultusunda bu hareketi yönlendirmekle 

yükümlüdür (Becer: 2006, s. 62).  

 

3.3.2. Afişte Tasarım İlkelerinin Önemi 

Denge duygusu doğuştan gelen bir özelliğimizdir, yaşamımız gereği belki de 

fiziksel koşullardan dolayı dengeyi sağlamaya ve korumaya çalışırız. Tasarım içerisinde 

de denge önemli bir konudur, ancak görsel anlamda eşitlilik anlamına gelmeyebilir. 

Dengeyi sağlayan unsurlar pek çok bileşenin düzenlenmesiyle ilintilidir. Tasarım 



	
68	

yüzeyinde dengeyi ağırlık kavramı ile düşünebiliriz. Tasarımcılar boyut, doku, ton değeri, 

renk, ve şekillerin zıtlığını kullanarak objenin ağırlığını vurgulayarak bir akrobat gibi 

denge hissi oluştururlar (Lupton ve Philips, 2008, s. 49). 

Tasarım sürecinde görsel ağırlık, büyüklük, kontur, ton değeri, doku, konumlama 

gibi değişkenlerin düzenlenmesiyle oluşur. 

Örneğin; 
Büyük şekil, küçük şekilden daha ağırmış gibi görünür. 
Karmaşık konturlu bir obje, sade konturlı objeden daha büyük gözükür. 
Sıcak renkler, soğuk renklerden daha fazla ağırlığa sahiptirler. 
Koyu ton değerleri, açık değerlerden daha ağırdır. 
Küçük pürüzlü dokulu alan, düz, büyük yüzeysel alanı dengeleyebilir (Öztuna, 2007, s. 20-
24). 

Tasarım yüzeyi içerisinde çeşitli denge biçimleri vardır ve iletilmek istenen 

mesaja göre izleyicide farklı etkiler uyandırmaya da uygulanabilir. 

Geleneğin, resmiyetin, otoritenin vurgulanacağı tasarımlarda simetrik denge 

tercih edilir. Diğer yandan simetri, dürüstlük ve saygınlığın psikolojik simgesidir. 

Asimetrik dengede de bir optik ağırlık merkezi vardır. Asimetrik dengenin başarısı, cesur 

ve sorgulayıcı olmasına bağlıdır. Asimetrik denge, duygu yüklü ve dışa vurumcudur 

(Becer, 2006, s. 66). Simetride durağan bir duygu hissedilirken, asimetride hareket 

duygusu hâkim olabilir. Simetride sınırlılık duygusu hissedilirken, asimetride de eğlence 

ve özgürlük duyguları hissedilebilir. Asimetrik tasarımlar genellikle simetrik olanlardan 

daha fazla aktiftirler ve tasarımcılar tarafından dengeye ulaşmak için çelişen unsurları 

birbirine tezat biçimde yerleştirerek, kompozisyonlarda gözün istikrarlı biçimde etraflıca 

tasarımda gezmesini sağlarlar (Lupton ve Philips, 2008, s. 50). 

Tasarımcılar, afişlerde tipografi, illüstrasyon gibi optik ağırlıklara sahip unsurları 

belirli dengeler içinde bir araya getirirler. Afiş tasarımlarında iyi dengelenmiş elemanlar 

karmaşıklıktan uzak kalarak mesajı daha kolay ulaştırabilir. Tasarımcılar, amaçları 

doğrultusunda, izleyicinin ilgisini çekmek, huzursuz etmek adına algılarını kışkırtan 

dengesiz kompozisyonlar da oluşturabilirler. 
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Görsel 3.36. Joseph Müller, Schützt das Kind,1953 
Kaynak: http://www.invaluable.com/auction-lot/josef-muller-brockmann-1914-1996-.-schutzt-das-k-129-

c-b481926b46 / 12.3.2015 
 

Bir tasarımda, görsel hiyerarşi, önem derecesine göre ögelerin yerleştirilmesi ile 

gerçekleştirilir. Örneğin, gazete ilanlarına baktığımızda ana başlık, alt başlık ve metin 

görürüz.  

Görsel hiyerarşi, tasarım içindeki görsel unsurları vurgulamak istenen mesaja 

göre ölçülendirme anlamına gelir (Becer, 2006, s. 69). Tasarım içerisindeki orantısal 

ilişkiler, algımızı ve iletişimimizi etkiler. Görsel hiyerarşinin uygun kullanılmadığı 

tasarımlar izleyici ile iletişim kuramaz ve onu yönlendiremez. 

Tasarımcı, görsel ögelerin birbirleri ile orantısal ilişkiler kurarak, aralarında 

değişken yapılar kurar. Örneğin, bir afişte tasarımcı, illüstrasyonu veya tipografiyi büyük 

boyutlarda kullanarak vurgulayıcı bir unsur haline getirebilir. Boyut dışında renk, açıklık 



	
70	

koyuluk, uzaklık yakınlık ve konum da görsel hiyerarşiyi etkileyen unsurlar arasında 

sayılabilir (Becer, 2006, s. 70). 

Hiyerarşi; ölçeklerde, değerlerde, renklerde, boşluklarda, yerleştirmelerde çeşitli 

değişikliklerle görsel olarak iletilir. Görsel hiyerarşi ve bir mesajın iletişimini ve etkisini 

kontrol eder. hiyerarşi olmadan, grafik iletişim körelir ve yönlendirmesi zor olur (Lupton 

ve Phillips, 2008, s. 129). Tasarımcılar, ölçekleyerek, yerleştirerek, hizalayarak yazı 

stilini seçerek gibi tipografiyi de kendi içinde hiyerarşiye sokarlar. Görsel hiyerarşinin 

bilinçli bir biçimde tasarlanması, tasarım yüzeyinde belirlenmiş önem sırasına göre 

izleyicinin gözünün hareketini yönlendirerek, mesajın istenilen biçimde iletmesini sağlar. 

Bir tasarımda, vurgulanmak istenen görsel unsurun nerede ve nasıl kullanılacağı 

önemlidir. Tasarım içerisinde vurgunun uygun biçimde konumlandırılarak uygulanması 

mesajın çabuk ve etkili aktarılmasını sağlar. Tasarımcı, öncelikle mesajın gerektirdiği 

biçimde, vurgunun hangi görsel ögede bulunması gerektiğine karar vermelidir. 

Tasarımda her şey aynı anda vurgulanmak istenirse, vurgu kavramı kaybolur (Becer, 

2006, s. 74). Çok sayıda görsel unsurun vurgulanmaya çalışıldığı tasarım, mesajın 

algılanmasında karmaşaya yol açar. 

Vurgulamada, öne çıkması istenen unsur, yön, çizgi, boyut, biçim, renk, ton, ölçü, 

doku gibi düzenlemeler ile sağlanabilir. Örneğin, donuk renkler kullanılan bir tasarımda, 

parlak renk öne çıkar, büyük şekiller küçük şekiller arasında ön plana çıkar, pürüzlü 

dokulu bir obje, pürüzsüz dokulu objelere nazaran daha dikkat çeker. 

Vurgu öne çıkan ve ilk fark edilendir. Tasarımda, izleyicinin ilgisini çeken ilk şey 

olduğu için, odak noktası olarak da bilinir. Tasarımda bir elemanı büyüterek, 

kalınlaştırarak, parlaklaştırarak veya zıt renklerle kullanarak veya etrafını beyaz alanla 

çevirerek vurgu yapılabilir (Resnick, 2003, s. 24). 

Bir tasarımda, gözümüz görsel unsurlar arasında hareket eder. Göz hareketlerinin 

ustaca denetlendiği, kesintisiz geçişler yapabilen tasarımlarda devamlılık söz konusudur. 

Böylelikle görsel devamlılığı yaratan tasarım hedefine ulaşır. 
Devamlılığı sağlamada aşağıdaki yöntemlerden yararlanılabilir: 

1. Görsel unsurlar gözün normal hareketlerine uyacak bir yönde yerleştirilmelidir. 

2. Algılama yönü, okuyucunun dikkatini dağıtmayacak biçimde düzenlenmelidir. 

3. Göz, alışkanlık gereği, soldan sağa ve yukardan aşağıya doğru bir yön izler. Gözün yatay 

hareketleri ise dikey hareketlerine göre daha hızlıdır. Ayrıca göz; büyükten küçüğe, koyu 

tondan açık tona, renkliden renksize, alışılmamış olandan alışılmış olana doğru bir algılama 

sırası izler (Becer, 2006, s. 70). 
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Ayrıca, tek bir tasarım içinde olduğu kadar, dizi oluşturan birçok tasarımda da 

devamlılık sağlanabilir. Görsel devamlılık adına, aynı kompozisyon, üslup, renk, 

tipografi gibi görsel özellikler yinelenerek uygulanabilir. 

Bir tasarımda, tasarımı oluşturan görsel ögelerin bir bütün oluşturması izleyiciye 

bütünlük hissi verir.  

Bir tasarım içindeki görsel unsurlar bütünlük oluşturacak biçimde bir araya 

getirildiğinde, kompozisyondaki dağınıklığın ve parçalanmanın önüne geçilmiş olur 

(Becer, 2006, s. 72). 

Tasarımcı, kompozisyonda bir arada kullanabileceği görsel unsurları gruplayarak, 

birbirlerine uyumlu biçimde düzenler.  

Birlik, tüm tasarım öğelerinin birbirleriyle ilişkili ve bütünlük duygusu sağlandığı 

zaman başarılı uygulanmış olur (Resnick, 2003, s. 24). 

Bütünlük görsel ögelerin, ölçü, renk, biçim gibi unsurların uygulanmasıyla 

gerçekleştirilebilir. 

Tasarımcılar fikirlerinde, tasarımın birliğini sağlamada Gestalt’ın teorisine 

başvurular (Resnick, 2003, s. 24).  

İleriki başlıkta Gestalt teorileri daha detaylı biçimde incelenecektir. 

Ritim, öğelerini tekrarlayarak oluşturan bir biçim düzenidir. Ritim elemanların 

hareketiyle bakışımızı yönlendirerek mesajı anlamamızı sağlar (Resnick, 2003, s. 24). 

Ritim duygusu aynı ya da benzer ögelerin belirli bir düzen içinde yinelenmesi 

durumudur (Turgut, 2013, s. 145). Bir tasarımda ritim duygusu görsel elemanlarda, şekil, 

tipografi gibi pek çok unsurla oluşturulabilir. Örneğin, renkler, ritmin etkisini veren bir 

eleman olabilir (Brockman, 2004, s. 19). 

Tasarımda ritmik formlar hareketi uyandırabilir. Görsel daireler, çizgiler ve 

ızgaralar gibi elemanların tekrarı ritim oluştururken boyutları ve yoğunlukları sürpriz 

oluşturabilir (Lupton ve Philips, 2008, s. 52). 
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Görsel 3.37. Leonardo Sonnoli, Leonardo Sannoli gözüyle Berlin, 2005 

Kaynak:  Turgut, 2013, s. 147 
 

Örnek verilen afişte, Berlin’in yağmurlu havasını simgeleyen şemsiyelerin özgür 

ritmik dizilişi tasarımda verdiği hareket ile istenen mesajı başarıyla iletmiştir. 

 

3.4. Afiş Tasarımlarının Görsel Algı Ve Gestalt Teorileri Üzerinden İncelenmesi 

Gestalt teorisi, bir izleyici tarafından farklı tasarım ögelerini birleştiren parçaların 

bütün toplamından daha farklı bir form olarak algılanması olan psikolojik bir süreçtir 

(Resnick, 2003, s. 25). Görsel dünyayı nasıl algıladığımıza bilimsel çözümler arayan 

Gestalt psikologları algı psikolojisi ve sanat eğitimi alanında bazı ortak noktalarda 

bulunmuşlardır.  

Bir afişe yakından bakıp incelediğimizde başlık, alt başlık illüstrasyon, tipografi 

gibi bağımsız elemanları gözümüze çarpabilir. Ancak tüm bunlar belli bir kavram 

ışığında birleştirildiğinde bütüne organik olarak bağlı bir doku oluştururlar (Uçar, 2004, 

s.65). 

Bu nedenle Gestalt psikolojisinin sunduğu değerli algısal bilgiler afiş 
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tasarımlarında etkin bir biçimde rol oynar. 

Bir insanın nasıl gördüğünü ve görsel bilgiyi nasıl anlamlı bir bütüne 

dönüştürdüğünü araştıran Gestalt Psikoloji Okulu’nun bu alanda elde ettiği sonuçlar, 

tasarım ilkelerini belirleyen başlıca faktörler arasındadır (Becer, 2006, s.64).  
Gestalt Almancada koymak yerleştirmek, düzenlemek anlamına gelen “stellen” fiilinden 

türetilmiştir. Gestalt kuramı, bellek, öğrenme, hatırlama, problem çözme ve algılama 

konularında yenilikler getirmiştir. Organize bütünler, birbirleriyle ilgisiz parçalardan çok 

daha kolay öğrenilip akılda tutulurlar. Gestalt kuramına göre, problemin bir bütün olarak 

derinliğine kavranıp buna bütün halinde çözüm aranması, kişiyi hızlı ve özgün buluşlara 

götürür (Uçar, 2004, s. 65). 

Gestalt prensipleri sayesinde görsel imaj parçaları çözümlenebilir ve 

değerlendirilebilir. Görsel imajın tamamı, parçalarının toplamından farklı ve kapsamlıdır. 

Örneğin bir müziği dinlediğimizde sesler, bir melodi ve uyum içinde birleşince 

duyduğumuz sonuç daha bütün ve anlamlı olur. 

Gestalt psikolojisi, grafik tasarımcıya hedef kitlenin algı boyutu hakkında ipuçları 

verir. 

Algılama boyutunda araştırmalar sonucunda ortaya çıkan belirli ilkelerden önemli 

olanları şunlardır: 

Figür-arka plan ilişkisi ilkesi,  

Denge ilkesi 

Eş biçimli uygunluk ilkesi 

Algısal gruplama 

Benzeşme ayrışma ilkesi (Uçar, 2004, s. 65). 

Grafik tasarımda şekil zemin, pozitif ve negatif alan olarak da bilinir. 

Tasarımcılar genellikle karmaşık anlamı damıtarak ve basitleştirerek genellikle şekil 

zemin etkileşimi ile boşluklu ve tek bir form oluşturur (Lupton ve Phillips, 2008, s. 99). 

Göz ve beyin, bir nesneyi algılamak için çevresinden ayırmaya çaba gösterir. Bir 

kitap sayfasını okuduğumuz sırada, gözümüz harf, sözcük ve satırları (şekil, nesne, obje) 

kâğıt (zemin, fon) üzerinden ayırt etmektedir. Örneğin trafik işaretleri zıtlık elemanının 

algıyı kolaylaştırması için, beyaz zemin üzerine siyah, kırmızı zemin üzerine beyaz veya 

sarı zemin üzerine siyah şeklinde düzenlenmiştir. 

Belirsiz figür zemine eşlik eden görüntüler ve kompozisyonlar izleyiciyi istikrarlı 

bir odak noktası bulmaya iter (Lupton ve Phillips, 2008, s. 106). Figür, zemin içine, 

izleyicinin gözünü fark edilemeyen baskın bir şey ayırt etmeden yüzey boyunca taşır. 
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Afiş tasarımlarında, pozitif negatif alan ilişkilerinin belirgin biçimlerde 

uyarlandığı ve dengelendiği başarılı çalışmalar mevcuttur. İllüstratörler ve tasarımcılar 

genellikle şekil zemin ilişkisini ilginçlik eklemek ve merak uyandırmak için işlerinde 

kullanırlar. 

Gelenekselin aksine konuların merkezlendiği ve zeminde çerçevelenen 

geleneksel tasvirlerin aksine hareketli şekil zemin koşulları birlikte dokunarak heyecan 

ve iki anlamlılık yaratır (Lupton ve Phillips, 2008, s. 106). 

 “Algısal gruplama, birbirine yakın grupların, uzak olanlara nazaran belirli 

gruplar halinde algılanması ilkesidir (Uçar, 2004, s. 67)”. 

Örneğin, aynı sayıda eşit biçimlerden oluşan, biri dağınık biri de simetrik 

şekillerden oluşan iki düzleme baktığımızda aynı düzlemde aynı sayıda nokta olmasına 

rağmen, diğerini daha kolay sayabiliriz. Çünkü ikinci düzenlemeyi zihin gruplama 

yeteneğinden dolayı daha rahat algılar, tanımlar ve hatırlar. 

Bu ilkenin iyi uygulanması ile pek çok tasarım problemi daha kolay çözülebilir. 

Gruplama elemanların birbirine yakın olmasıyla ve görsel olarak bir gruba 

dâhilmiş gibi algılanmasıyla oluşur. Figür zemin ise şeklin, zeminden yani fonundan 

ayrılmasının algılanmasıyla oluşur. Bu algılama tasarım ilkelerinin zıtlık ilkesine 

bağlıdır. (Resnick, 2003, s. 25) 

İnsan algısı formları ve biçimleri hem birleştirmek için hem de ayrıştırmak için 

gruplama yapar. Tasarımlarda, insan gözü gruplandırma sürecinde çoklu elemanları ölçü, 

şekil, renk yakınlık gibi unsurlara göre biçimlendirir. 

Karmaşık duran görsel ögeleri anlaşılır hale getirmek adına tasarımcılar algısal 

gruplama ilkesinden faydalanabilirler. Böylelikle algı gücümüzle çizgiler, şekiller gibi 

görsel unsurlar tasarımlarda ortaya ilginç etkiler çıkarabilir. 

Algısal gruplama ilkesi dikkate alınarak hazırlanmış afişler, mesajı daha kolay 

ulaştırabilir ve akılda daha çok kalıcılık sağlayabilir. 

“Eş biçimli uygunluk, imajların yapısal karakterlerini simgeledikleri biçimlerle 

olan ilişkileri ve anlamlarının uyumluluğu ilkesidir (Uçar, 2004, s. 67)”.  Örneğin bir 

bıçak görüntüsü bir cinayeti, bir yılan görüntüsü de korkuyu simgeleyebilir. 

Tasarımcılar genellikle karmaşık anlamı damıtarak ve basitleştirerek genellikle şekil 

zemin etkileşimi ile boşluklu ve tek bir form oluşturur. Afişlerde de belirgin biçimlerde 

uyarlanır ve dengelenir (Lupton ve Phillips, 2008, s. 99).  
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Günümüzde, fikirlerin duygu yüklü simgeler oluşturması amacıyla birden fazla 

fikrin sıkıştırılıp tek bir görünüm elde edildiği pek çok başarılı afiş tasarımları mevcuttur. 

“Eş biçimli uygunluk ilkesi genelde simge oluşturma sistemleri içinde, doğrudan, 

benzeterek ilişkilendirme yöntemiyle kullanılır (Uçar, 2004, s. 67)”.   

Tasarımlarda denge unsuru daha önce de bahsedildiği gibi boyut, doku, ton 

değeri, renk ve şekillerin zıtlığını kullanarak objenin ağırlığının vurgulanması gibi pek 

çok farklı unsurla oluşturulabilir. Mesajın belirlenen hedef kitleye iletilmek istenilen 

denge biçimlerinde düzenlenlenmesiyle afiş tasarımları izleyici ile iletişime geçer. 

Benzeşme-ayrışma “Benzer biçimlerin grup içinde birlikte algılanmalarına 

karşın, aslında birbirlerinden farklı olmaları durumudur (Uçar, 2004, s. 68)”. 

Örneğin bir yüzeyde, aynı sıra ve aralıkta devam eden biçimler içerisinde açısı 

değiştirilmiş olan biçimler diğerleriyle aynı bile olsa ilk seferde hemen algılanamasa da 

sonrasında farkları ortaya çıkar. “Bir yazı bloğu içinde genel dokuyu bozmadan kimi 

sözcükleri ortaya çıkarmak için tipografiyi italik veya bold yaparken benzer ilişkiden 

yaralanıyoruz (Uçar, 2004, s. 68)”. Böylelikle metin içinde italik hale getirilmiş bir 

sözcük genel dokuyu bozmadan ayrışma ihtiyacına cevap verebilir. 

Afiş tasarımlarında vurgu ve görsel hiyerarşi ilkelerinin de göz önüne alınarak 

mesajın amacına göre düzenlenmesi durumunda benzeşme ve ayrışma ilkesinden 

yararlanılan başarılı afiş örnekleri mevcuttur. 

 

 
Görsel 3.38. Les Drewinski (1993) 
Kaynak: McAlhone, 2015, s. 108 
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Beyin, algı hareketi olarak geçmiş deneyimler ile birlikte acil duyusal girdileri 

başarıyla çevreyi seyretmek için birlikte yerleştirir (Lupton ve Phillips, 2008, s. 100). 

Örneğin bir sandalyenin dört bacağını tüm bacaklarını göremesek de biliriz. Aynı 

zamanda bir yazıyı okurken, beyin yazıları okurken şekilleri tamamlayabilir. Gerisini 

tamamlayarak okuyabilmemizi sağlar. Tasarımcılar kırpma, bindirme ve bölümlere 

ayırarak görüntüleri dinamik formlar oluşturmak için beynin eksik bilgideki güçlü 

kabiliyetinden faydalanırlar (Lupton ve Phillips, 2008, s. 100). Beynimiz gördüğü 

biçimdeki eksikliklerin kalan kısmını tamamlar.  

 

 

 
Görsel 3.39.  Katrina Keane, MFA Studio. Grafik Tasarım Festivali Bienali  

Kaynak: Lupton-Phillips, 2008, s. 113 
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Posterde insan ticareti belası konu alınmakta, valiz etiketinden bir kadın figürü 

kesilerek negatif bir alan yaratılmış. Bu hassas kadın vücudu boşluğu, kimlikten 

çıkartılmış. İzleyiciye insan trafiğinin ekonomisine ve ekonomisine dikkati çekmekte. 

Afiş, fuhuşun ve insan trafiğinin yasal ve yaygın olduğu Hollanda' da sergilenmiştir 

(Lupton ve Phillips, 2008, s. 113). 

 

3.5. Afiş Tasarımlarının İllüstratif Tipografi Açısından İncelenmesi 

Günümüzde fiziksel, el yapımı ve zanaata dayalı bir çok tekniğin birleştirilerek 

oluşturulduğu illüstratif tipografi uygulanan oldukça özgün ve yaratıcı afiş tasarım 

örnekleri mevcuttur. Günümüzde, kaligraflar, illüstratörler ve grafik tasarımcılar 

geleneksel yazı araçlarından, dijital tasarım araçlarına kadar ve deneysel pek çok 

malzemeyi araç olarak kullanıp özgün illüstratif tipografiler üretebilmektedir. 

Günümüzde, dijital teknolojiler ile birlikte illüstratif tipografi pek çok uygulama 

ile melez formlar üretebilir (Wigan, 2008, s. 118). 

Yazı formları, bilgiyi, duyguyu ve değerleri iletmede büyülü ve güçlü yollardır. 

İllüstratif tipografiler, afişlerde etkin bir biçimde kullanıldıklarında, mesajın iletilmesinde 

önemli bir rol oynarlar. İzleyici iletilmek istenen mesajın resimlemesini yazı ile bir arada 

algılar.  

Afişte, çeşitli farklı biçimlerde illüstratif tipografi üretmenin yolları mevcuttur.  

Örneğin, yazıların, afişte resimsel tanımlamalar ile birleştirilmesiyle illüstratif 

tipografiler oluşturulabilir. 

 

 
Görsel 3.40. Seymour Chwast, Elektra Records 

Kaynak: Aynsley, 2001, s. 153 
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Bazı fiziksel objeler dönüştürülüp, karıştırılarak kolajlar biçiminde düzenlenerek 

afişte illüstrasyon uygulaması için geri dönüştürülebilirler.  

Yazı tasarımı özellikle objelerin cisimlendirilmesinde güçlü bir sistemdir. 

Okuma, kökleşmiş alışkanlık derin bir alışkanlık olduğundan, harflerin şekillerini hemen 

tanımlarız. Tasarımcılar harf biçimlerini bloklayarak, keserek veya çarpıtarak, anlam ve 

soyutlama arasındaki, yakınlık ve yabancılık arasındaki heyecandan faydalanırlar 

(Lupton, 2008, s. 100). 

Tipografideki illüstratif oynamalar, ilginç görünüşlerinin yanı sıra izleyiciye yan 

anlamlar çağrıştırır. Bazı tasarımcılar deneysel, görsel metaforları ve metanomileri hayal 

gücüyle birleştirip yeni yazı formları ve görseller ve fikirler oluşturmaktadırlar. (Wigan, 

2008, s. 117). 

Tipografinin illüstrasyonunda kâğıt, kalem ve bilgisayar yazılımlarının dışında 

pek çok alışılmışın dışında saç, çöp, çamur gibi pek çok materyal kullanılabilir. 

Ariane Spanier, tipografinin ayrıca tasarımcıya gerçekte imaj ve harf kullanmadan 

da bir yol sunduğunu ifade eder (Gregory, 2012, s. 182).  

Afişte illüstratif tipografi, farklı doku ve biçimlerde pek çok çeşitli objenin 

harflerin içini dolduracak biçimde kullanılmasıyla da elde edilerek ilginç görsel 

çözümlere ulaşabilir. 

Afiş tasarımlarında tipografi şeker, çivi gibi günlük nesneleri harfleri birimsel 

biçimde gruplayarak inşa etmek için kullanabilirler (Lupton, 2008, s. 178). 

Tipografi illüstratif biçimde sadece, yazının resimlemesi biçiminde değil, aynı 

zamanda yazıyı okumamızı sağlayan dışarda kalan boş kısımların, asamblaj biçiminde 

doldurulması ile de ifade edilebilir.  
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Görsel 3.41. Ariane Spanier ve Karin Sander ve Öğrencileri, 2010 

Kaynak: Gregory, 2012, s. 183 
 

‘So Wird’s Gemacht’ afişi, tipografi sanatçısı Ariane Spanier, sanatçı Karin 

Sander ve onun öğrencileri ile bir seminer için yaratılmıştır. Afişte tipografi, farklı araçlar 

ve sanat malzemelerinin düzenlemesinin yarattığı negatif alan sayesinde harfler inşa 

edilmesiyle oluşturulmuştur (Gregory, 2012, s. 183).   
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Wakarusa Müzik Festivali 2009 için tasarlanan aşağıdaki afişte tasarımcı müzik 

festivalini yansıtabilecek çizimleri ile tipografiyi birleştirmiştir. Tasarımcı, festivalin adı 

olan Waka kelimesinin harflerini, festivalin ruhunu yansıttığını düşündüğü müzik, dağlar, 

yıldızlar güneş gibi illüstrasyonlar çizerek oluşturmuştur. 

 

 
Görsel 3.42. David Bywater Wakarusa Müzik Festivali 2009, 

Kaynak: Middendorp, 2010, s. 19 
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Görsel 3.43. Ronnie Fueglister, Martin Stoecklin 

Kaynak: Middendorp, 2010, s. 166 
 

Kin’ De Lele 2009 Ronnie Fueglister ve Martin Stoecklin in tasarladığı afişte Glue 

acappella müziğini el yapımı bir müzik olduğunu göz önünde bulundurarak albümün ismi 

olan Kin De Lele afişini eller ile tamamlamışlardır. 
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Görsel 3.44. George Levin , Leap Live 

Kaynak: Middendorp, 2010, s. 183 
 

3.6. Afiş Tasarımı İçerisinde, İllüstrasyon Kullanımının Çeşitli Teknikler Üzerinden 

İncelenmesi 

Tarihten günümüze, bilimsel, teknolojik, düşünsel ve sanatsal akımlarla beraber 

afişte illüstrasyon uygulamalarının sayısız tekniği mevcuttur. İllüstrasyon çalışmaları 

için, kâğıt, kalem, cetvel, silgi, fırça, boyalar, makas, yapıştırıcılar, dijital çizim tabletleri, 

bilgisayar programları gibi sayısız görselleştirme aracı mevcuttur. Günümüzde grafik 

sanatçısı, illüstrasyon konusunda pek çok olanağa sahiptir. 

İllüstratör özelleşmiş dalların olmadığı, sınırlar olmadan en uygun görünen 

imajları üretmede deneme ve keşifte özgürdür (Zeegen ve Crush, 2005, s.  72). 

Afişte kullanılacak olan illüstrasyon biçimi sayısız farklı teknikle ele alınabilir. 

Tasarımcı, çoğunlukla, simultane biçimde taslaktaki diğer görsel materyallere uyumlu 
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olacak biçimde seçilerek, fotoğrafa, tipografiye, soyut elamanlara ve onların 

pozisyonlarına kaynaştırılmış biçimde illüstrasyon yorumunu yerleştirir (Samara, 2007, 

s. 177). 

Afişte illüstrasyon, uygun olan araç ve malzemeler eşliğinde mesaj mümkün olan 

en çarpıcı biçimde iletilmesini sağlar. 

Malzemelerin ve araçların yerinde kullanımı, mesajı iletmede, doğru okumayı ve 

anlamayı destekler. Görsel olarak en uygun araçlarla, iyi yerleştirme ile, iyi biçimde 

aktarılan, güçlü fikirler, başarılı illüstratif çözümlemeler sunar (Zeegen ve Crush, 2005,     

s. 55). 

 

3.6.1. Çizim ve Boyama Teknikleri 

İllüstrasyon hayal gücü ile fikri ve içeriği çizimle birleştirir. İllüstratör için çizim 

temel düşünce aracıdır. Çizim yapmak kelimeyi grafiksel olarak yorumlamaya olanak 

tanır kendi içinde hayali dünyalar keşfeder. Karmaşık ve çok fonksiyonel aktivite olan 

çizim, düşünceleri görünür kılar ve fikirleri ve duyguları açıkça ifade eder (Wigan, 2006, 

s. 29). 

Çizmek, kâğıda bir dilde yazmaktan ziyade hızlıca fikri ifade etmenin yoludur. 

Karmaşık çizim süreci, bakmayı, görmeyi, yanıtlamayı, doğaçlamayı, hissetmeyi, 

keşfi, tartışmayı, tasarımı, mantığı, sorgulamayı, çeviriyi, irdelemeyi, siparişi, 

somutlaştırmayı, belgelemeyi ve iletişimi içerir (Wigan, 2006, s. 29). 

Çizim ve boyama teknikleri, bu nedenle illüstrasyonda oldukça önemli bir yer 

tutar. Çizim ve boyama ile gerçekçi, soyut, dışavurumcu gibi bir çok farklı biçimde görsel 

formlar üretilebilir. Her çizim ve boyama tekniği izleyicide farklı duygular uyandırır. 

Örneğin dışavurumcu bir çizim tarzı ile oluşturulan bir afiş, izleyiciye harekete geçme 

eğilimi verebilir. Çizim, gözlemsel veya yorumlayıcı olabilir bir duygu durumu ya da bir 

anı yansıtabilir veya tamamen bilgi iletmek için kullanılabilir. Oldukça geniş bir 

disiplindir (Zeegen ve Crush, 2005, s. 50). 

Çizim ve boyama sonsuz çeşitlilik sunar. Bir afiş tasarımında uygulanabilecek 

sayısız çizim ve boyama tekniği mevcuttur. Bununla birlikte çizim ve boyama ayrıca 

diğer görsel elemanların içinde veya bütünleyici biçimde de uygulanabilir. 

“Bilgisayar da bir çizim aracı olabilir (Hall, 2011, s. 24)”. Dijital çizim tabletleri 

sayesinde bilgisayar da pek çok çizim ve boyama biçimi elde etmek mümkündür. 
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İllüstrasyonda uygulanacak illüstrasyonda gereksiz detayların atılarak daha yalın 

ve stilize biçimler elde edilmesi mesajın daha hızlı anlaşılmasını sağlayabilir. 

 

3.6.2. Baskıresim teknikleri 

Afiş uygulamalarında çeşitli baskı teknikleri öncelikli olarak işin çoğaltılması 

amacıyla uygulansa da aynı zamanda her bir baskı yöntemi kendi içinde ilginç görsel 

biçimler sunar. Bilinen ve halen uygulanmakta olan pek çok baskı tekniği mevcuttur. 

Baskı yöntemleri, sunduğu biçimler ile illüstrasyon uygulamalarına sayısız görsel 

çeşitlilik katabilir.  
Tekli veya çoklu görsellerin bir yüzeyden diğerine aktarılma yoluyla çoğaltılmasını sağlayan sanat    

veya tasarım alanı olan baskı tekniklerine baskıresim denir. Görseller genellikle bir levha, blok veya elek 
üzerinde hazırlanarak ve mürekkep kullanılarak kâğıda basılır. Sürekli olarak gelişmekte olan baskıresim 
alanı, pek çok farklı araçtan yararlanabilir. Baskıresimin temel kategorileri yüksek baskı, çukur baskı, elek 
baskı ve dijital baskıdır. 

Yüksek baskı: ahşap ya da linolyumlu oyma ve kazıma yoluyla bırakılan yüzeylerin kullanımı. 
               Çukur baskı: Görseli levha yüzeyinin altında kalacak biçimde kazıma yöntemi. 

Yüzey baskı (düz baskı): Su ve yağın birbirini itmesi ilkesine dayanan ve düz bir yüzeyde             
uygulanan baskı yönetimi. 

Dijital baskı: Inkjet ve lazer yazıcı gibi araçların kullanıldığı yöntem (Wigan, 2012, s. 39). 
 

 
Görsel 3.45. Baskı Türleri 

Kaynak: Wigan, 2012, s. 39 
Resimdeki görsel yüksek baskı, çukur baskı ve litografi ile elek baskıyı 

açıklamaktadır. 

“Baskı, linol baskı, ağaç baskı, kuru kazıma, gravür, serigrafi ve tipo baskı gibi) bir 

sanatsal çalışmanın çoğaltımına olanak veren bir takım tekniklerden oluşur (Ambrosse ve 

Billson, 2013, s. 82)”. 
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İpek baskı olarak veya serigrafi olarak da bilinen elek baskı, günümüzde sıklıkla 

afişlerde kullanılmaktadır. Serigrafi, uygulamasının pratikliğinin verdiği avantaj ile 

afişlerde illüstrasyonlarda sıklıkla kullanılır. Tasarımın aktarımı için şablonlar 

oluşturulduktan sonra arzu edilen sayıda çoklu baskılar elde edilebilir.  

Ayrıca günümüzde kullanımı zahmetinden dolayı epey azalmış olsa da halen 

ender olarak tipobaskı da afiş tasarımlarında kullanılır. Tipo baskı metal harflerle yapılan 

yüksek baskı çeşididir. 

 
Görsel 3.46. Alberto Cerriteno The Enamored Whale,Tipobaskı, 2009 

Kaynak: Klanten ve Hellige, 2010, s. 58 
 

Çeşitli baskı tekniklerinin de kendi içlerinde deneysel ya da kurgu olarak 

karıştırılması ile çarpıcı illüstrasyonlar elde edilebilir. Günümüzde baskıresim alanında 

elde edilebilen görsel uygulamalar, dijital ortamda da oluşturulabilmektedir ve ardından 

baskı aşamasında da yine dijital baskı halinde sunum yapılabilmektedir. 
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            “Kurulumunun ve sarfiyat malzemelerinin ucuz oluşuyla dijital baskı hızla 

genişleyen bir alan olmuş, daha ucuz ve daha hızlı baskı üretimine olanak vermiştir 

(Ambrosse ve Billson, 2013, s. 82)”. 

                
Görsel 3.47. Barry Ament, 29x58cm 

Kaynak: Mabry, 2006, s. 36 
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            Barry Ament tarafından kağıt, kalem, bilgisayar ve dijital baskısı alınan bir afiş 

örneği. 

 

3.6.3. Kolâj Teknikleri 

Afiş tasarımlarında illüstrasyon yapımında uygulanan kolaj tekniği genellikle 

fotoğraf parçaları, kağıt parçaları ya da kumaş parçalarının birleştirilmesi ile elde edilir.   

Kolaj doğada düzlemde var olmayan elemanların birleştirilmesinde sezgisel bir 

yaklaşım olmuştur (Samara, 2007, s. 179).  

Kolajdan bahsederken montaj ve asamblaj tekniklerini de ifade etmek yerinde 

olacaktır. Bu teknikler de afiş tasarımlarında illüstrasyon oluştururken başvurulan 

yöntemlerdendir. Wigan, (2006, s.52) seçilerek kurgulanarak yeni bir bileşim yapılarak 

oluşturulmasına montaj olarak, Objelerin veya buluntu malzemelerin ilişkisiz biçimde 

gruplandırılmasına da asamblaj olarak tanımlar. Yeni materyallerle çalışmak, görsel 

çözümler oluşturmada, yeni fikirlerin önünü açar. Bu teknikler ile oldukça şaşırtıcı ve 

yaratıcı illüstrasyonlar elde edilebilir. 

Kolaj yaratıcı eylemi sonsuz ilham sağlayabilir. Bu görsel yapılandırmalar hem 

aklımızı hem gözlerimizi meşgul eder ve önyargılarımıza meydan okur. Kolaj bir kerede 

oluşan süreç ve sonuçtur. En azından bir asırdır uygulanmaktadır ve potansiyel yaratıcılık 

gücü tükeneceğine dair hiçbir işaret göstermemektedir (Heller ve Talarico, 2009, s. 134).  

Kolaj yöntem olarak sağladığı deneyselliğinin sunduğu kavramsal ve görsel 

yapılandırmalardan dolayı oldukça kıymetlidir. 

Kolaj, akıcı bir yaratıcı süreci deneyimlemek için formu ve biçimlendirilebilir 

içerikleri karşılaşmaya; boşluk ve anlamı etkinleştirmek için önyargıların ötesinde 

düşünmeyi sağlar (Heller ve Talarico, 2009, s. 134). 

Günümüzde dijital ortam, aynı bileşenler ya da çeşitli bileşenler ile farkı 

biçimlerde, farklı açı ve boyutlarda arzu edildiği kadar kolâja deneme fırsatı sunmaktadır.  

 

3.6.4. Dijital Teknikler 

Teknolojik gelişmeler, ilüstrasyonun yaratım sürecini de derinden etkilemiştir.. 

Kullanılan klasik çizim araçlarının yanı sıra bilgisayar teknolojisinde yaşanan 

gelişmelerin sağladığı kolaylıklar, illüstrasyon alanında daha yaygın bir biçimde 

kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde yaratım sürecinde Adobe Photoshop, Adobe 
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Illüstrator gibi çeşitli tasarım programları ve çizim için kullanılan dijital tabletler 

illüstrasyonda büyük kolaylıklar sunmaktadır. 

Dijital teknoloji, illüstrasyonda yeni seçeneklerin, imkânların ve yöntemlerin, 

tekniklerin ortaya çıkmasına olanak tanımıştır.  

Bilgisayarlar diğer disiplinlerle birlikte illüstrasyonun da geniş bir teknik gücü ile 

beraberinde ve tasarım ile daha eşit seviyeye getirmiştir (Zeegen ve Crush, 2005, s. 76 ).  

Dijital teknoloji, illüstrasyonda illüstratöre daha bir kontrol olanağı sunmuştur. 

Dijital illüstrasyon sayesinde kısa sürede çalışma üzerinde alternatifleri değerlendirme 

aşamasında kolaylık sunar ve klasik illüstrasyon tekniklerine nazaran daha çok değişiklik 

yapabilme olanakları tanır. 

Dijital illüstrasyon, tüm illüstrasyon tekniklerini bir arada kullanabilme, 

istenildiği kadar çoğaltma ve bozulmadan saklanabilirlik imkanları da sunmaktadır. 

Dijital illüstrasyon yaratıcılığı kullanmada bir araç olarak görülür. Teknik ve 

ustalık aşamasını bilgisayar hallettiği için, tasarımcı iyi bir program kullanıcısı ve 

yaratıcılık bilgisine sahip olduğu takdirde, hayal edilen her şeyi tasarlayabilmektedir. 

 
Görsel 3.48. Joel Kreutzer 

Kaynak: Mabry, 2006, s 66 
 

Shutter afişinde kullanılan materyaller: İllustrator, Photoshop, fotokopi makinesi ve el 

işçiliği (Fingerprint, 2006, s. 66) 
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3.6.5. Deneysel ve Karışık Teknikler 

Çizimle başlayan illüstrasyon, zamanla gelişen teknolojileri de beraberinde alarak 

sayısız görsel çeşitlilik ile karşımıza çıkmıştır. Günümüzde artık illüstratörler, şimdiye 

dek oluşturulmuş görsel çeşitlilikten de faydalanarak, birçok karışık tekniği de 

denemektedirler. Sayısız teknik, sınırsız çeşitlilikte görseller üretebilir. 

Afişlerde, sayısız teknikler ile deneysel pek çok özgün ve yaratıcı yorumlamalar 

getirilebilir. Bir hata, bir yanlış kaydetme, üste gelen fazladan bir renk, renklerin birbirine 

sızdırması, biraz da ıslak karışık bir boya damlaması ya da baskıdaki ipek yüzeyin 

örgüsünün bozulması, mürekkep hafif yapışması veya diğer tüm kazalar görsele yeni bir 

doğrultuda görüntü sunabilir (Zeegen ve Crush, 2005, s. 49).  

Afiş tasarımları, çeşitli illüstrasyon teknikleri ile diğerlerinden öne çıkabilir. 

İllüstrasyon görüntüsü kullanılan araca özgü değildir; Her şey fikirlerini ifade için 

kullanılan bir araç olabilir. Örneğin, defterler, ses kayıt cihazları, gocco baskılar, rozet 

makineleri, grafik tablet, kalem, linolyum, fotoğraflar, lastik pullar, çeviri kitaplar, 

fiziksel mekânlar, duvar resimleri, yerleştirmeler, duyusal ortamlar, vücut boyama ve çok 

daha fazlası (Wigan, 2008 s. 143). 

Afişte daha ilgi çekici, özgün ve başarılı illüstrasyonlar uygulamak adına sürekli 

yeni teknikleri karıştırmak, malzemeler ile deneyler yapmak, yeni yöntemler oluşturmak 

önemlidir. Ancak daha da önemlisi görsel kalitesinin ve araçların dilinin oluşturduğu 

güçlü etkiden ziyade, diğer elemanlar ile etkileşimi ve mesaj iletimindeki başarısıdır. 

 

3.7. Afişte Mesaj İletiminde İllüstrasyonun Anlatım Biçimleri  

Afiş tasarımlarında, konuyu görsel ve kavramsal ele alış biçimleri, doğru iletişimi 

kurmada yardımcı olacak çarpıcı imgeyi sağlamaya giden yoldur. İllüstrasyon teknikleri, 

tasarım ögeleri, tasarım ilkeleri ve imgenin tipografi ile birlikte amacına yönelik 

uygulanması iletişimi etkili kılar. Tüm bunlar mesajın doğru iletiminde oldukça önemli 

yer teşkil eden konulardır. Her biri kendi içerisinde mesajın aktarımında önemli etkiler 

taşır. Ancak tüm bu bilgilerin yanı sıra, afişte iletilmek istenen mesajı görselleştirmenin 

daha detaylı bir anlamsal bir boyutu da vardır. Afişin uzun tarihi boyunca, çeşitli 

mesajların iletilmesinde oldukça yaratıcı, akılda kalıcı çeşitli yaklaşım biçimleri 

uygulanmıştır.  
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İletişim kuramları araştırmacısı John Fiske’ ye göre, iletişimin gerçekleşmesi için 

göstergelerden bir ileti yaratılması gerekir. Bu ileti, ilk anda oluşturulan anlamla bir 

biçimde ilişkisi olan, kişinin kendisine ait bir anlam yaratmasına teşvik eder. Aynı kodları 

paylaşıp, aynı gösterge sistemleri kullanıldığı sürece, iletiye kişilerin yüklediği anlamlar 

birbirine yaklaşacaktır (Fiske, 1996, s. 61-62). 

Bir gösterge, kendisinden başka bir şeye gönderme yapan, duyularımızla 

kavrayabileceğimiz fiziksel bir şeydir ve varlığı, kullanıcıların onu gösterge olarak kabul 

etmelerine bağlıdır. 

Göstergebilim, göstergeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Tanımlamaları ve 

içerikleri yıllardır tartışılmakta olan, birçok bilim adamı ve birçok düşünür tarafından 

çeşitli biçimlerde nitelendirilmekte olan bir daldır. 

Göstergebilim, her türlü iletişim etkinliklerinde yer alabilir. Göstergebilim, anlam 

bilimi, dil bilimi, sosyoloji, psikoloji, çeşitli sanat dalları gibi birçok farklı disiplin ile de 

ilişkili disiplinler arası bir daldır. 

Anlamsal katmanların yapısını ortaya çıkartırken, anlam üretiminin süreçlerini, 

göstergeleri, bir araya getiriliş yöntemlerini ortaya çıkarmaya çalışır. 

Tasarımda bütünü oluşturan, tipografi dâhil her görsel birer göstergedir. Afiş tasarımında, 

yer alan göstergeler belirli bir tasarımsal düzen içerisinde anlamlandırmayı yaratır. 

Mehmet Rıfat, kendi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği 

şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesneyi, olgu olarak 

tanımlamaktadır. Göstergeleri inceleyen bir bilim olarak göstergebilim, insanın gösterge 

oluşturma, göstergelerle sistem kurma ve bunlar kanalıyla iletişimde bulunmasını 

araştırmaktadır (Rıfat, 1982, s. 32-33). 

Bir başka deyişle, göstergebilim, göstergeyi oluşturan gösteren ve gösterilen 

kavramları arasındaki ilişkiyi anlamlandıran, inceleyen ve çözüme ulaştıran bir bilimdir. 

Göstergebilimin kurucusu ve öncülerinden Ferdinand de Saussure gösterge kavramını ilk 

atan dilbilimcidir. Saussure bir dil bilimci olduğundan göstergelerin işitsel boyutu ile 

ilgilenmiştir. Saussure için, her şey zihnimizdeki kavramla başlar, kavram oluşmadan 

sözcük oluşmaz, daha doğrusu kavram ve sözcük, bir kâğıdın ayrılmayan iki yüzü gibidir. 

Saussure, göstergeyi somut kavram, göstereni ise soyut kavram olarak ifade eder. Somut 

ve soyut kavramın bütünü olan gösterge ise anlamlandığında var olan bir gerçekliği 

göstermektedir (Rıfat, 1982, s. 35). 
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Göstergebilimin diğer kurucularından, Charles Sanders Peirce, göstergeleri, 

görüntüsel, belirti ve simge olarak üçe ayırmıştır. Görüntüsel göstergeleri ikon 

göstergeler olarak tanımlayabiliriz. İkon göstergelerde, gösterilen nesne ile gösterge 

arasında tanımlanabilen bir benzerlik ilişkisi söz konusudur. Göstergeye, resim, heykel, 

desen gibi görüntüsel ögeler örnek verilebilir. İletişim açısından herkesin aynı düşüncede 

olduğu uzlaştığı göstergelerdir. Simgeler, görsel iletilerde sıkça kullanılan 

göstergelerdendir.  

Diğer bir çağdaş göstergebilimci Roland Barthes, Saussure gibi, göstergenin 

gösteren ve gösterilenden oluştuğunu savunmuştur. Barthes, Saussure’dan farklı olarak, 

ayrıca, gösterilen nesnenin bulunduğu kültürlerde ve toplumlarda nasıl anlamlandırıldığı 

üzerine çalışmıştır. Barthes’ e göre, gösterge sadece görünen değil, aynı zamanda 

gösterilmek istenendir. Dolayısıyla, gösterge, gösteren ve gösterilenden oluşmaktadır. 

“Gösterilenler düzlemi anlam düzlemini, gösterinler düzlemiyse içerik düzlemini 

oluşturmaktadır” (Barthes, 2005, s. 38).  

Bu anlam düzlemlerini, Barthes, düz anlam ve yan anlam olarak ikiye 

ayırmaktadır. Göstergenin neyi temsil ettiği düz anlam olarak, göstergenin nasıl temsil 

edildiği ise yananlam olarak ifade edilmektedir. Kısacası düz anlam göstergenin nesnel 

anlamıdır, yan anlam ise göstergenin nesnel anlamı yanında oluşan ikincil anlamıdır. 

Barthes’e göre düz anlamda görülen gösteren ve gösterilen ilişkisini birinci düzey olarak 

belirlemektedir. İkinci düzeyde ise, kültüre bağlı olarak biçimsel açıdan oluşan yan 

anlamlar ve içerik açısından oluşan mitler yer almaktadır.  

Mitler toplumların kültürünü, inanışlarını etkileyen, kanıtlanmamış inanışlardır. 

Mit bir kültürün, gerçekliğin ya da doğanın bazı görünümlerini açıklamasını ya da 

anlamasını sağlayan öyküdür. “Barthes’ e göre, bir mit bir şey üzerinde düşünme, onu 

kavramlaştırma ya da anlamanı kültürel yönüdür (Fiske, 1996, s. 118)”.  

Mit; toplum tarafından köklü inançları açıklayan nesilden nesile geçiren 

göstergeler ve semboller olarak ifade edilebilir. “Kültürlerdeki mitler, evrensel 

değillerdir. Yananlam ve mit, göstergelerin, anlamlandırmadaki ikinci düzeyinde 

işleyişin temel yollarıdır (Fiske, 1996, s. 123)”. Mitler, toplumların kültürlerini 

anlamlandırmada ve aktarmada, yaşam ölüm aile bilim gibi konuları ele almaktadır. 

Barthes’e göre mitler zaman içinde değişim gösterebilirler. Çünkü mitler, aktarılırken, 

seslendikleri toplumun yapısına, gereksinimlerine, inançlarına gelenek ve göreneklerine 

göre şekillenirler ve zaman içinde toplumsal değişiklikler meydana gelebilir. 
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Tasarımlarda kullanılan görsel ögeler, açıkça görülmesi istenilen göstergeleri 

ifade ederken, bu göstergelerin altında yatan anlamlar da bazı iletiler aracılığyla dolaylı 

bir biçimde aktarılır.  

Göstergelerin başka bir biçimde anlamlandırılması ise retorikte kullanılan söz 

sanatları aracılığıyla metafor (eğretileme) ve metonimi (düzdeğişmece) aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Retorik (hitabet), dilin etkin kullanımıyla bir kitleyi ikna etme 

sanatıdır (Ambrosse ve Harris, 2010 s. 212). 

Afişin izleyicisi ile iletişiminde, illüstrasyon kullanımı ile uygulanabilecek çeşitli 

anlatım biçimi örnekleri bulunmaktadır. Bahsi geçen anlatım biçimleri tek başına bir afiş 

tasarımında başarıyla ifade yolu bulabildiği gibi, tek bir afişte birden fazlasını da 

içerebilir. Ayrıca kurulan bağlam çerçevesinde birden çok mesaj da bir tasarım içerisinde 

iletilebilir. 

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki bölümler illüstrasyon kullanımı ile mesaj iletim 

biçimlerinin afişte nasıl aktarılabileceğine dair kısa tanımlamalar ve afiş örnekleri 

içermektedir. Örnekler ve tanımlamalar tasarımcılar tarafından farklı biçimlerde de ele 

alınabilmektedir.  

Afişte illüstrasyonun mesaj anlatım biçimleri şu şekilde sıralanabilir: 



	
93	

 
 

Görsel 3.49. Afişte Mesaj İletiminde İllüstrasyonun Anlatım Biçimi Örnekleri 
Kaynak: M. Burçin Gedik 
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3.7.1. Doğrudan Anlatım  

Doğrudan anlatım biçimi afiş tasarımında mesajın neredeyse herkes tarafından 

ortak biçimde ilk bakışta anlaşılabilecek nitelikte düz (mecazi olmayan) biçimde ifade 

edilmesi olarak betimlenebilir. Doğrudan anlatım düz anlam olarak da ifade edilebilir.  
Düz anlam anlamlandırmanın birinci düzeyi; Saussure’un üzerinde çalıştığı düzeydir. Bu 

düzey, göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi ve göstergenin dışsal 

gerçeklikteki göndergesiyle ilişkisini betimler, Barthles bu düzeyi düz anlam olarak 

adlandırır. Düz anlam, göstergenin ortakduyusal, aşikar anlamına gönderme yapar (Fiske, 

1996, s. 116). 

 
Görsel 3.50. Lucian Bernhard, 1912 

Kaynak: Meggs ve Purvis, 2012, s: 278 
 

Afişte, Adler marka daktilo afişinin uygulanış biçimi, tanıttığı ürünün 

illüstrasyonunu yapmaktan başka bir mesaj iletmediği için düzanlama en yakın 

örneklerinden biri olarak sayılabilir.  

Düzanlam düzeyinde göstergeler de kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. 

İnsanların bireysel farklılıklarından ve toplumsal, kültürel seviye farklılıklarından, 

kaynaklanabilen bu durum yine de çoğunluk tarafından ortak bir yönde algılanır. 

“Anlamda farklılığı yaratan yan anlamdır (Fiske, 1996, s. 116)”.  

Örneğin, bir kadın fotoğrafı düşünelim.  
Görüntünün düz anlamı, onun bir kadın fotoğrafı olduğudur, hepsi o kadar, ne fazla ne eksik. 

Görüntüden daha fazla anlam, örneğin kadının ne yapmakta olduğu, kaç yaşında veya 

fotoğraf çekildiğinde nerede olduğu gibi sonuçlar çıkardığımız aşama ise ikincil bir aşama 

olan kavrayışsal yorumlama aşamasıdır (Ambrose ve Harris, 2010, s. 76). 
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“Düz anlam neyin fotoğraflandığıdır, yan anlam ise nasıl fotoğraflandığıdır 

(Fiske, 1996, s. 117)”. Her göstergenin mutlaka bir yan anlamı vardır. 

“Bir görüntünün kavranarak yorumlanması o görüntünün nasıl sunulduğuna 

bağlıdır (Ambrose ve Harris, 2010, s. 137)”. Çeşitli illüstrasyon teknikleri ile aynı görsel 

pek çok farklı biçimde ifade edilebilir ve görselin sunuş biçimi değiştikçe mesajın 

algılayış biçimleri de değişir.  

İlerideki bölümlerde betimlenmek istenen anlatım biçimleri, kavranayarak 

yorumlama aşamalarını içerir. 

 

3.7.2. Görsel Mecazlar İle Anlatım 

Görsel mecazlar yan anlamları içeren anlatım biçimleridir. Yan anlam, 

anlamlandırmada farklılığı yaratarak, kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Yan anlam, 

duygu çağrışımları gibi bireysel durumlara göre değişkenlik gösteren, herkesle aynı 

biçimde algılanmayan ikinci anlamlardır. Bambaşka kültürlerde, çok farklı biçimlerde de 

algılanabilir. 

Yananlam, kullanıcının duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle 

buluştuğunda meydana gelen etkileşimi betimlemektedir. Bu anlamların öznelliğe ya da 

en azından öznelerarasılığa doğru kaydığı andır: Bu anda yorum, yorumlayıcıdan 

etkilendiği kadar nesne ya da göstergeden de etkilenir (Fiske, 1996, s. 117). 

“Görsel mecaz başka bir şeye benzerliği vurgulamak amacıyla özellikle gerçek 

anlamından farklı kullanılan bir şeye denir (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 100)”.  İzleyici 

ile ortak bilgiler sayesinde tasarımcı tasarımında göndermeler ortaya koyarak çeşitli 

görsel mecazlar oluşturabilir. 

Afiş tasarımlarında görsel mecazların uygulandığı anlatım biçimi örnekleri 

şunlardır: 

• Düzdeğişmece (metonimi) 

• Anlam aktarımı (synecdoche) 

• Eğretileme (metafor) 

• Bitiştirme (juxtaposition) 

• Benzetme 

“Düzdeğişmecenin temel tanımı, bir parçanın bütünü temsil etmesini sağlamaktır 

(Fiske, 1996, s. 127)”. Gerçekliğin temsil edilmesi kaçınılmaz olarak düzdeğişmeceyi 

gerektirir. Düzdeğişmece, bir parçanın ait olduğu bütünü tek başına çağrıştırmasıdır, 
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basitçe parça ile bütünün yer değiştirmesi denebilir. Doğayı anlatırken tümünü göstermek 

yerine, doğaya ait bir parçanın, tek bir ağacın gösterilmesi düzdeğişmeceye örnek olarak 

verilebilir. Türkiye Cunmhuriyeti Hükümeti’nden Ankara ya da ABD hükümetinden 

Washington diye bahsetmek de metonomiye örnek olarak verilebilir. 

“Metaforik anlatımda, bir kavramın yerine başka bir fiziksel nesne konurken, 

metonimide bağlantı çağrışım yoluyla kurulur. Jacobson, şiirin normal tarzının 

eğretileme, gerçekçi romanın ise düzdeğişmece olduğunu savunur (Fiske, 1996, s. 130)”.  

Metafori ve metonimi birbirlerine karıştırılsa da, bir nesne hem metaforik hem de 

metonimik anlamlar taşıyabilir. 

Metonimi uygulanan bir afişe örnek olarak Kari Piippo’nun afiş tasarımını 

verebiliriz. 

 
                        Görsel 3. 51. Alkol Karşıtı Bir Afiş Yarışması İçin Davet Afişi, Kari Piippo 

Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/341429215474996666/ 13.9.2016 
 



	
97	

Alkol karşıtlığı, şarap şişesinin kaldırılarak yalnızca onu simgeleyen etiketi ve 

mantarıyla betimlenmiş, böylece bir bütünü oluşturan parçaların tümünü kullanmak 

yerine bir özelliği vurgulanarak anlatımda etkinlik sağlanmıştır. 

 “Anlam Aktarımı (Synecdoche) kapsamı dar bir sözcüğün, kapsamı 

kendisininkinden çok daha geniş bir başka sözcüğün yerine kullanılması. Örneğin 

karmaşık bir ana konu, kendisiyle doğrudan bağlantılı ancak daha basit ve anlaşılabilir 

bir başka şeyle temsil edilebilir (Ambrosse ve Harris, 2010, s.28)”. Bu tür bir anlam 

aktarımı evrensel bir bakış açısıyla tanınır olması durumuyla söz mümkün olur. “Bu 

türden bir görsel araç bulmak, tasarımcını bir fikri mümkün olan en temiz ve dolaysız 

biçimde sunabilmesini sağlar (Ambrosse ve Harris, 2010, s. 28)”. 

Örneğin parmak izi, anlam aktarımı yoluyla tek başına bir insanı, bir kimliği ya 

da bir suçu bütünüyle temsil edebilir.  

 

 
Görsel 3.52.   Armando Milani 

Kaynak: Steven, 2007, s. 4 
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“Eğretileme (Metafor) aralarında yakın bir bağ bulunmayan bir şeyden diğerine 

anlam aktaran dilsel araç. Görsel metaforlar, az bilinen bir şeyi daha çok tanınan bir başka 

şeyle kıyaslayarak anlam aktarımında bulunulmasına yardımcı olurlar (Ambrosse ve 

Harris, 2010, s. 160)”. 

Metafor kullanımı afiş tasarımlarında sıklıkla karşımıza çıkan bir anlam aktarım 

biçimidir. Pek çok yaratıcı afiş tasarımının içinde iyi uygulanmış metafor kullanımı 

mevcuttur. 

Objeler, görseller ve yazılar metafor üretmek için kullanılabilir. Metaforlar işe 

yarar uygulandıklarında oldukça ikna edici olabilirler (Hall, 2012, s. 54). 

                         
                                                 Görsel 3. 53.  Pierre Mendell 

Kaynak: http://www.mendell-design.de/soziales.html     30.11.2016 
 

Pierre Mendell uyuşturucun ölümcül derecede tehlikeli oluşunu, uyuşturucu 

benzeri toz bir maddeden ölümü çağrıştıran kurukafa biçimi oluşturarak betimlemiştir. 
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Görsel 3.54. Luba Lukova, Ekoloji Afişi 

Kaynak: http://www.lukova.net/   30.11.2016 
 

Luba Lukova ise doğaya vurulan her baltanın aslında insanların da doğanın bir 

parçası olarak döngüde yer aldığı için, yine insanın kendisine döneceğini ve ifade ederken 

hem metafor hem de metonimiyi bir arada kullanmıştır. 

“Bitiştirme (Juxtaposition) Benzerlik ve farklılıkları belirtmek amacıyla görsel 

ögeleri yan yana düzenlemek veya yerleştirmek. İllüstratörler, benzetme ve mecaz gibi 

başka görsel araçlarla birlikte bitiştirmeyi esprili biçimde kullanırlar. (Wigan, 2012, s. 

48)”. 

Çeşitli imgelerin yan yana birleştirilmesi ile aralarında oluşan ortak nitelikler ya 

da zıtlıklar gibi ilişkiler daha hissedilir hale gelerek izleyicide uyandırılmak istenen mesaj 

vurgulanır.  

Bitiştirme izleyiciyi tasarımın içine çeker ve tasarımla arasında etkin bir ilişki 

üretir; izleyiciler, sadece pasif bilgi alıcıları değildir. Bitiştirme izleyiciyi, bitiştirilmiş iki 
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ya da daha fazla öge arasındaki tanımlamaya zorlar ve bağlantı kurmayı izleyicilerin 

kendilerine bırakır (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 42) 

 
Görsel 3.55. Andy Altmann, Sensation Sergi Afişi, 1997 

Kaynak: http://www.designboom.com/design/andy-altmann-why-not-associates-interview / 15.12.2016 
 

Ambrosse ve Harris (2012, s. 87)’de belirtildiği üzere bitiştirme kapsamında 

nükte ve mizahın da uygulanabileceğine dikkati çeker. 

“Benzetme söz konusu bir şey ya da durumu, onunla hiç ilgisi olmayan başka bir 

nesne ya da durumla karşılaştırarak ikisi arasında mecazi bağ kurmaktır (Ambrosse ve 

Harris, 2010, s. 41)”. 

Örneğin, kar gibi bembeyaz sözü bir benzetmedir. Benzetmeler sözel ve görsel 

betimlemeleri çok daha anlaşılır ve canlı kılarlar. Afiş tasarımlarında illüstrasyon ve 

tipografide benzetmenin uygulandığı afiş tasarımları sıklıkla karşımıza çıkar.  
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Görsel 3.56. İsidro Ferrer 

Kaynak: http://www.isidroferrer.com/index.php?/proyectos/carteles/   15.12.2016 
 

Ferrer’in uyguladığı afişte testereler insana, çıkardıkları sesler de kabareye 

benzetilmiştir. Bu benzetmeye destek olarak, testerelerdeki biçimlerin insan ağzına daha 

benzer bir biçimde uygulama yapılmıştır. 

 

3.7.3. Anlam Oyunları Ve Nükte İle Anlatım  
Nükte bir kelime veya imgenin farklı anlamları olmasından faydalanan veya bir kelime veya 

imgenin olası farklı anlamları olduğu gerçeğini kullanan bir espridir. Nükte temelde, farklı bir 

anlam kazandırmak amacıyla, bir bağlam çerçevesinde bir anlamı diğerinin yerine koyar 

(Ambrosse ve Harris, 2013, s. 114). 

Nüktenin etkili olabilmesinde, izleyicinin ikinci anlamı tanıyabilmesi için belli bir 

ortak kültür veya bilgi birikimi gereklidir. Aksi halde nüktenin iletişimde bir anlamı 

kalmayabilir. 
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“Nükte, algılama hızını ve ilgisiz ögelerin ilişkilendirilmesini kapsayan yetidir. 

İllüstrasyon alanında nükte, mizah ve şaşkınlık hisleri uyandırmakta kullanılır (Wigan, 

2012, s. 180)”. 

Nükte ve anlam oyunlarında, normal şartlarda birbiri ile ilişkilendirilemeyecek 

imgeler bitişerek izleyicin zihninde yaratıcı ve mizahi bir kıvılcım yaratılabilir. 

“Anlam oyunları ve nükte ile anlatıma kelime oyunu, görsel oyun ve resfebe örnek 

verilebilir (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 114)”. 

 “Kelime Oyunu, yeni anlamlar üretmek için kelimelerin alternatif anlamları ve 

sesleri üzerinde oynanan oyun (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 114)”. 

 

 
Görsel 3. 57. Patrick Duffy, The Light Of The Train Is A Train 

Kaynak: Rivers, 2007, s.53 
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 “Görsel Oyun (Görsel cinas) Kelimelerle oynanan, kelimelerin yerine imgeleri 

koyarak yeni anlamlar üreten oyun (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 114)”. 

 
Görsel 3. 58. Milton Glaser, I love New York Afişi 

Kaynak: http://www.miltonglaser.com/store/c:posters/912/i-love-ny-more-than-ever-2001 15.12.2016 
 

“Resfebe (rebus) yaygın olarak temsil ettikleri adlara dayanarak kelime üretmek 

üzere imgeleri kullanmak (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 114)”. 

Burada katılımcıların çözmesi gereken farklı kelimeler, rakamlar veya heceleri temsil 

eden görseller kullanılır. 
Rebus, sözcükler değil, şeyler aracılığıyla anlamına gelir. Rebus görsel bir bulmacadır ve 

kullanıldığı sesler, piktogramlar, semboller ve işaretler birlikte okunduklarında bir mesaj 
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oluşturur. Dadaist ve sürrealist yapıtların yanı sıra Paul Rand’ın IBM için tasarladığı 

kurumsal kimlik çalışmasında ve Milton Glaser’in I love New york çalışmasında bu türün 

örneklerine rastlanabilir (Wigan, 2012, s. 202). 

 
                                        Görsel 3. 59.  Paul Rand, IBM Afişi 

Kaynak: Aynsley, 2001, s.157 

 

 Afiş tasarımının uygulandığı dilde görselleri okuyunca markanın adı olan IBM 

oluşmaktadır. 

Ambrosse ve Harris’in belirttiği üzere, resimli bulmaca ve kelime oyunu 

kapsamında nükte ve mizahın da uygulanabileceğine dikkati çeker (Ambrosse ve Harris, 

2012, s. 87) 
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3.7.4. Hiciv İle Anlatım 

“Hiciv İle Anlatım espri ve mizah yoluyla, ahmakça insani davranışların, 

fikirlerin ve kurumların mevcut durumun düzeltilmesi amacıyla alaya alınmasıdır 

(Wigan, 2012, s. 116)”. 

 
Görsel 3.60.   Futro 

Kaynak:  Ambrosse ve Harris, 2013, s.150         
 

Futro için Futro tarafından üretilen ve Belgrad’da sergilenen afişte çizgi sanat 

illüstrasyonu verilen mesajla illüstrasyondan algıladığımız arasındaki çelişkiyle 

tasarımlar derin bir hiciv taşımakta (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 150). Afişte imge ve 

metnin karşılıklı etkileşimi sayesinde esprili ve güçlü bir iletişim söz konusudur. 

Aynı zamanda Ambrosse ve Harris, (2012, s. 86-87) “Grafik tasarımın temelleri” 

kitabında nükte ve mizahı; bitiştirme, dönüştürme, kelime oyunu, göz yanılsaması, çift 
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anlam, saygı ve resimli bulmaca biçimde başlıklar içerisinde alarak incelemiştir 

(Ambrosse ve Harris, 2012, s. 86-87). 

 

 
Görsel 3. 61.    Slavimir Stojanovic, Futro, Slovenya 

Kaynak:  Ambrosse ve Harris, 2013, s. 96 
 

Bir gözlük markası için tasarlanan poster abartılı biçimde yetersiz görme gücüyle 

kötü sonuçlar alınacağını göstermektedir. Abartıdaki mantıksızlıkla mizaha 

ulaşılmaktadır (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 96). 

 

3.7.5. Parodi ile Anlatım 

Parodi ile anlarım, özgün bir çalışmayla mizah ve hiciv yoluyla dalga geçen 

tasarımlardır (Heller ve Vienne, 2012, s. 134). 
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Görsel 3. 62. John Gorham ve Howard Brown, 1983 Red Monarch Film Afişi 

Kaynak: Heller ve Vienne , 2012, s. 135 
 

 

Afişte John Gorham ve Howard Brown’ın tasarladığı Tony Evans tarafından 

fotoğraflanan klasik Stalin porte fotoğrafına iğneleyici bir tavır sergilenmiştir (Heller ve 

Vienne, 2012, s. 134). 

3.7.6. Yanılsama İle Anlatım 

Bir varlık ya da nesnenin görünen ile bilinen durumularının yarattığı görsel 

çelişkiden yararlanmasıdır. Görsel ilüzyon ve op sanatı ile ilişkilendirilir. 
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Görsel 3. 63.  Shigeo Fukuda 

Kaynak: https://designhistory2013.wordpress.com/2013/05/10/shigeo-fukuda-1932-2009/   15.12.2016 
 

Shigeo Fukuda’nın afişinde iç içe geçmiş kadın ve erkek bacakları birbirini 

tamamlamakta ve boşluklar diğerini var etmektedir. 

 

3.7.7. Başkalaşım İle Anlatım 

Asıl düşünceyi simgeleyecek bir varlığın, nesnenin, aşama aşama değişimi ile 

başka ögeye dönüşmesidir (Turgut, 2013, s. 81). 

Ambrosse ve Harris’ in belirtildiği üzere dönüştürme kapsamında nükte ve 

mizahın da uygulanabileceğini vurgulayarak tırtıla kelebek görsellerinin bir araya 

getirilmesi ile genel olarak bilinen metafor ve dönüşümlerin mizahi bir sunumu da 

olabileceğine dikkati çeker (Ambrosse ve Harris, 2012, s. 87). 
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Görsel 3. 64.   Sadık Karamustafa, Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü Yarışması Afişi 

Kaynak:  Turgut, 2013, s. 82 
 

Barış ve dostluk gönüllüsü gazeteci Abdi İpekçi’ nin öldürülmesi, beyaz güvercin 

içindeki kırmızı leke ile anlatılmış, sonra bu kayıpla içimizdeki yara, aşamalı olarak 

büyümüş ve kırmızı kalp ile sevgiye dönüşmüştür (Turgut, 2013, s. 82). 

 

3.7.8. Biçim Yitimi İle Anlatım 

“Biçim yitimi bir şeklin veya nesnenin optik değişimi veya deformasyonu. 

Tasarımcını bir nesneyi onu daha az tanınır hale getirmek veya ondan farklı bir biçim 

ortaya çıkarmak üzere biçimin değiştirilmesini ortaya koyar (Ambrosse ve Harris, 2013,          

s. 92)”. 
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Görsel 3. 65.  Mcray Magleby 

Kaynak: http://theanimalarium.blogspot.com.tr/2010/11/from-dove-with-love.html / 15.12.2016 
 

Mcray Magleby’nin afişinde dalga köpüklerinden barışı simgeleyen kuşların 

oluşumunu gözlemlemektedir. 

 

3.7.9. Anoloji İle Anlatım 

“Bir şeyi izah etmek ya da bir konuya açıklık getirmek için onu başka bir şeyle 

karşılaştırmaktır (Ambrosse ve Harris, 2010, s. 27)”. Başarısı hedef kitlenin söz konusu 

anolojinin ne anlama geldiğini doğru şekilde yorumlaybilmesine bağlıdır. Örneğin 
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yapılması imkânsız bir iş ipe un sermeye benzetilebilir. Anolojiler çoğunlukla sokak 

dilini kullanır.  

 

 
Görsel 3. 66.  Stefan Sagmeister 
Kaynak:   Heller, 2002, s.158 

 

“Afişte kafası kesik tavuklar gibi koşuşturmak anolojisi, çok çaba harcayarak ve 

çok gürültü patırtı çıkararak yapılan ama sonuçta kimseye bir şey kazandırmayan işleri 

anlatmak için kullanılmıştır (Ambrosse ve Harris, 2010, s. 27)”. 

Ayrıca Stefan Sagmeister’in afiş tasarımı içerisinde barındırdığı mizahtan dolayı 

‘Design Humor’ kitabında örnek olarak yer almıştır (Heller, 2002, s. 158). 

 

3.7.10. Mitler İle Anlatım 

Toplum tarafından köklü inanışları açıklayan mitler ile anlatım biçimdir. Zaman 

içerisinde toplumun yapısına göre gereksinimlerine göre şekillenip değişebilirler.  

Örneğin, çocukluk mitleri ve kırsal kesimde yaşayanların mitleri ve daha kendine 

has mitler olan çağdaş toplumda egemen olan bilim, siyaset, din, tasarım, sanat mitleri, 

zengin ve ünlü insanların yaşam mitleri gibi pek çok mit karşımıza çıkar (Hall, 2012,    s. 

166). 
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Görsel 3. 67. Britain Needs You At Once Afişi 

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Britain_Needs_You_at_Once_ 
_WWI_recruitment_poster__Parliamentary_Recruiting_ Committee_Poster_No._108.jpg / 15.12.2016 

 

Afişte, savaş döneminde askerliğe çağrı amacıyla hazırlanan afişte askerlerin 

mitolojij canavarlarla savaşabilecek kadar güçlü ve cesur oldukları betimlenmektedir. 

Afişte mitolojik kahramanlar resmedilerek mitler yolu ile anlatım biçimi uygulanmıştır.  

 

3.7.11. Kendine Mal Etme Yoluyla Anlatım 

“Bir tasarımcının başka bir tasarım çalışmasına ait bir ögeyi kendi tasarımıyla 

birleştirmesine ve bünyesine katmasına kendine mal etme denir (Ambrosse ve Harris, 

2013, s. 92)”. 

Yaratıcı görsel disiplinlerde çalışan tasarımcılar ve reklamcılar işlerinde diğer 

çalışmalardan ögeleri katabilirler veya birleştirebilirler. “Kendine mal etme genellikle 

oldukça doğrudandır; izleyicinin verilmek istenen mesajın hazır bir şekilde anlamasına 

olanak verir (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 92)”. Hedef kitlenin kendine mal etme içerikli 

işleri tanıyıp algılayabilirse oldukça etkili bir iletişim gerçekleşebilir. 
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• Bazı ana kendine mal etme türleri,  

• Taklit etme (imitasyon) 

• Uyarlama (adaptasyon) 

• Ustaya saygı şeklinde örneklendirilebilir. (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 92)”. 

“Taktlit etme (İmitasyon): Var olan bir tasarım veya imgenin bir tasarımda 

kullanılmak üzere kopyalanması, çoğaltılması veya uyarlanmasıdır (Ambrosse ve Harris, 

2013, s. 92)”. Taklit etmede tasarımlar daha önceden denenmiş test edilmiş olduğundan, 

uygun bir tasarımda yeniden uygulandığnda etkili bir tasarım ortaya çıkarmada bir 

kısayol görevi üstlenebilir. 

 

 
Görsel 3. 68. Henryk-Tomaszewski, Witold Gombrowicz Tiyatro Afişi 1983 

Kaynak:http://www.polishposter.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen= PROD&Product_Code=1500 
5.1.2016 

 

Afişin yapıldığı zamanlarda el ile zafer işareti yasaklanmıştır, Tomaszewski de bu 

duruma gönderme yaparak, afişinde el işareti ile yapılan zafer sembolünü ayaklarda taklit 

etmiştir. Bu durumda zafer işareti imgesi yeniden uyarlanmıştır. 
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“Uyarlama (Adaptasyon): Özgün bir tasarım başka bir amaca hizmet etmesi için 

değiştirme uyarlama olarak tanımlanır. Uyarlama, içerik, mesaj veya malzeme farklı olsa 

bile, orjinal tasarım ögelerinden faydalanmasını sağlar (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 

92)”. 

 
Görsel 3. 69.  Lanny Sommese’nin Çalıştayından Afiş Tasarımı, 1970 

Kaynak: McQuiston ,1995, s. 135 
 

California Üniversitesi’nde öğrenciler ile politik afiş konulu çalıştayında 

tasarlanan afişte, sanatçı Goya’nın ünlü resmine gönderme yapılmaktadır. 

“Ustaya saygı: Tasarımcılar, belirli bir çalışma, sanatçı veya üsluba karşı 

duydukları gurur veya saygıyı kendi işlerinin içine katarak veya üzerine temellendirerek 

dile getirebilirler (Ambrosse, Harris, 2013, s. 92)”. 
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Görsel 3. 70. Miha Artnak ve Ziga Aljaz 2004 

Kaynak: Ambrosse ve Harris,   2013, s. 93 
 

Resimdeki savaş karşıtı poster, Krik/ Scream, Slovenyalı tasarımcılar Miha Artnak ve Ziga 

Aljaz tarafından tasarlandı ve 2004 Magdalena Uluslararası Yaratıcı İletişim Festivali’nde 

en iyi çıkış yapan eser olarak oyları aldı. Poster, Norveçli sanatçı Edvard Munch’ın çaresizlik 

içinde ellerin kavradığı, hayaletimsi, kuru kafaya benzer bir başın dikkati çektiği Çığlık-

Skrike adlı tablosunun uyarlanması (Ambrosse, Harris, 2013, s. 93). 

 

Uyarlamada gözler ve burun yerine bir uçak silüeti yerleştirilirken atılan bomba 

da ağız da göstermekte. Bu savaş karşıtı tasarımda, kan kırmızı alevlenen gökyüzü yanan 

bir bedene dönüşmektedir.  

Ambrosse ve Harris’ in belirtildiği üzere saygı kapsamında nükte ve mizahın da 

uygulanabileceğine dikkati çeker. Saygı göstergeleri, popüler kültürde kendine yer 

edinmiş ve tanınan bir şeyin özünü esprili bir biçimde kopyalayarak, ona mizahi bir his 

vermek için kullanılabileceğini örnek gösterir (Ambrosse ve Harris, 2012, s. 87). 
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3.7.12. Modifikasyon İle Anlatım 

“Tasarımlar genellikle donmuş grafik bir anda bir hikâye anlatırlar. Modifikasyon 

metin ve imgelerin içine anlam aşılayarak onları dönüştüren önemli bir tasarım unsurudur 

(Ambrosse, Harris, 2013, s. 102)”. 

• Modifikasyon ile anlatım, 

• Müdahale, 

• Geride bırakma,  

• Zıtlaşma 

• İkisi bir arada olarak incelenebilir. 

“Müdahale: Bir imgeye müdahale etmek onun anlamını, vurgusunu veya 

önemini değiştirebilir veya odak noktasını tamamen farklılaştırabilir (Ambrosse ve 

Harris, 2013, s. 102)”. 

 
Görsel 3. 71. Yunanistan’da, Amnesty International Dergisi için ödüllü afiş tasarımı 2009 
Kaynak: http://filimonastriantafyllou.com/AMNESTY-INTERNATIONAL / 15.12.2016 
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Geride bırakma: “Atlama, bir şeyin dışarda bırakılması veya unutulmasıdır. Bu 

izleyicinin konsantrasyonu atlanan ögeye yönlendirilmesi için veya atlamanın meydana 

geldiği bağlama dikkat çekmek için kullanılabilir (Ambrosse ve Harris, 2013, s. 102)”.  

 

 
Görsel 3. 72. WWF İçin Afiş Tasarımı 

Kaynak: http://nakedplaindesigner.blogspot.comtr/2010/12/crying-desginers.html / 15.12.2016 
 

Afişte, söz konusu film şirketinin jeneriğinde her zaman görmeye alışık olunan 

ünlü aslan yoktur. WWF için tasarlanan bu afişte aslanın olmayışı hayvanların neslinin 

tükeniyor olmasına işaret ederek, durumun önemini belirtmektedir. 

“Zıtlaşma: Grafik tasarımda zıtlaşma, ögelerin içerdikleri zıtlıklardan ötürü 

antagonist bir ilişki yaratmak üzere konumlandırıldığı bir tür bitişikliliktir. (Ambrosse ve 

Harris, 2013, s. 102)”. Örneğin bir melek görselinin yanında bulunan bir şeytan görseli 

iyiyi ve kötüyü temsil eder. Etkili bir zıtlaşmanın iletişimi, izleyicinin sosyal ve kültürel 

olarak bu durumu tanımlayabilmesine bağlıdır.  
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Görsel 3. 73.  Tomi Ungerer, 1967 
Kaynak:  McQuiston, 1995, s. 148 

 

İkisi bir arada: İki mesajın bir arada kurulan bağlam çerçevesinde bir arada 

iletilmesidir.  
Kolayca tanımlanabilen nesneler üzerinden ince ve zekice değişiklikler ile iki mesaj bir arada 

verilebilir. Bunların başarısı izleyicinin bağlamsal göndermeleri tanımlama ve yorumlama 

yeteneğine bağlıdır, bu da ikisi bir arada’ların oldukça belirgin hedef kitelelere ahenk 

sağlamak üzere ortaya konulabileceği anlamına gelir (Ambrosse ve Harris: 2013, 102).  
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                                                Görsel 3. 74.   Abram Games 

Kaynak:  Ambrosse ve Harris, 2012, s. 88 
 

Guiness Afişinde Abram Games marka adındaki G harfini marka ürününün 

kullanımıyla-içki bardağıyla birleştirmiştir. Bu durumda, G harfinin hem bir yüz hem de 

bir bardak olarak kullanılabilmiş olması şanslı bir tesadüftür (Ambrosse ve Harris, 2012, 

s. 88).  

Burada Ambrosse ve Harris’in belirtildiği üzere aynı zamanda çift anlam 

kapsamında nükte ve mizahın da uygulanmış olduğuna dikkati çeker (Ambrosse ve 

Harris, 2012, s. 88) 
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SONUÇ 
 

Bu çalışmada, grafik tasarımda, illüstrasyonun afişte mesaj iletiminde önemli rol 

oynayan çeşitli etmenler ve aralarındaki çeşitli ilişkiler derinlemesine araştırılmıştır. Bu 

bağlamda, afişte mesaj iletiminde illüstrasyonun çeşitli anlatım biçimleri bulgularına 

ulaşılmıştır. 

Araştırmada edinilen bulgular ışığında iki koldan uygulama yapılmıştır. 

Bunlardan ilki edinilen bilgileri kategorize eden bir kılavuz afiş tasarımı, ikincisi de 

bulguları betimleyecek önerileri içeren afiş tasarımları biçimindedir. 

İlk uygulama olarak illüstrasyonun anlatım biçimlerini kategorize etmede rehber 

işlevi görecek bir kılavuz afiş tasarımı oluşturulmuştur. Böylelikle edinilen bulguların 

daha pratik biçimde aktarılması amaçlanmıştır. Çalışmada ulaşılan her bulgunun yanına, 

kendisini betimleyebilecek çeşitli tasarımcılara ait örnek afiş tasarımları eklenmiştir. 

Kılavuz afişin içerisinde yer alan söz konusu örnek afiş tasarımlar seçilirken, bulguları 

ilk görüşte ifade edebilecek niteliklere sahip olmasına özen gösterilmiştir. Bu örnek 

afişler, mümkün olduğunca afiş tarihinde başarılarıyla yer edinen tasarımcıların işleri 

üzerinden seçilmeye çalışılmıştır. Kılavuz afişte geçen anlatım biçimleri ve örnek afişler 

incelendiğinde, birden çok anlatım biçimini barındırdığı gözlemlenebilir. Söz konusu 

kısımlar, gözlemlendiği üzere, birbiri içerisine geçen kavram ve betimlemeleri içerebilir. 

Bu uygulamada yapılmaya çalışılan, bulguları, olabilecek en detaylı biçimde mümkün 

olduğunca kategorilere ayırarak, anlaşılır biçimde durumu betimleyen örnekleri ile 

sunmaktır. 

Elde edilen tüm bulguların ışığında araştırılan konuyu daha iyi irdeleyebilmek 

adına ikinci uygulama olarak bir proje öneri sergisi uygulanmıştır. Proje sergisinde 

bulguları betimleyecek biçimde afiş tasarımları önerilerinde bulunulmuştur. 

Örnek afiş tasarımlarında bir birlik olması adına kültürel afiş kategorisinden 12 

adet film afişi tasarımı yapılmıştır. Oluşturulan yeni afişte gerekli olabilecek bilgilerin 

dijital ortamda daha kolay ulaşılabilmesi nedeniyle sinema afişleri üzerinden 

uygulamalara gidilmiştir. Öncelikle elde edilmiş bulguları destekleyecek konuların uygun 

biçimde tasarlanabileceği izlenmiş filmler araştırılmıştır. Ardından her bir film üzerine 

kısa okumalar yapılarak, afişin uygulanabilirliğine karar kılınmıştır. Film afişleri örnek 

verilecek anlatım biçimlerine uygun biçimde yeniden tasarlanmıştır. 
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Tasarım esnasında mümkün olduğunca çeşitli uygulama tekniği kullanılmaya 

özen gösterilmiştir. Mesajın anlatım biçiminin yanı sıra filmlerin tarzları ile uyumlu 

olacak biçimde araç ve tarzlarda illüstrasyonlar ortaya konulmuştur.  İllüstrasyonlar 

uygulanırken tipografinin de ele alınan konuya görsel ve anlamsal olarak uyum 

sağlamasına özen gösterilmiştir. Böylelikle araştırma konusu elde edilen bulgularla ve 

bulgulara bulunan örneklerle ve uygulama örnekleri ile derinlemesine irdelenmiştir. 

Seçilen filmlerin afiş önerileri bulguları betimlemek amacıyla oluşturulmuştur; 

filmlerin konularını betimlemektedir. Uygulama tasarımları, filmlerin konularının kısa 

özetleri ve kendi orijinal afiş tasarımları ile birlikte sunulmuştur.  
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Görsel 4.1. Afiş Uygulama Önerileri 

Kaynak: Melek Burçin Gedik 
 

1 2 3

4 5 6

8 9

10 11 12

7
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Görsel 4.2. Kumiko Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt3263614/mediaviewer/rm1702165760 / 15.12.2016 
 

Düzdeğişmece (Metonimi) İle Anlatım: Bu anlatım biçimi için Kumiko filmi 

seçilmiştir. 

Kumiko karakteri psikolojik rahatsızlıkları olan bir kadındır. Filmde, Kumiko’nun 

izlediği bir filmde gördüğü hayali bir hazinenin peşine düşmesi anlatılmaktadır. Hayali 

hazinenin bulunduğu bölge tamamen karla doludur. Kumiko’nun üzerinde bir yorgan 

bulunmaktadır.  

Filmin sonlarında Kumiko bu kostümüyle bolca görülmektedir. Filmi izlemiş olan 

birisine bu yorgan ve desenleri hemen çağrışımda bulunacaktır. Bu bağlamda uygulanan 

afiş önerisinde, yorgan illüstrasyonu ile parçanın bütünü, yani filmi temsil etmesi söz 

konusudur. 

 

 

 

1. Filmin orjinal afişi

Tasarım Adobe Illustrator programı ile dijital olarak gerçekleştirilmiştir.

KUMIKO 
Uygulama Tasarımı
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Görsel 4.3. Kumiko Filmi için uygulama tasarımı 

Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.4. Frances Ha Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt2347569/mediaviewer/rm1373020928 / 15.12.2016 
 
Anlam Aktarımı (Synecdoche) İle Anlatım: Bu anlatım biçimi için Frances Ha 

filmi seçilmiştir. 

Bir dans topluluğunda çıraklık yapan Frances pek de parlak bir kariyere sahip 

olmayan bir dansçıdır. Film boyunca bir çok farklı işe atılmakta ancak hiçbirinde tam 

anlamıyla başarılı olamamaktadır.  

Film siyah beyaz çekilmiş bir biçimde izleyiciye aktarılmıştır. Ancak Frances 

oldukça renkli bir kişiliğe sahip genç bir kadındır. Frances’in aslında soyadı Halladay’dır, 

ancak mektup kutusuna ismini tam olarak sığacak biçimde yazmak bile onun için zor 

olmuştur. Filmin adı bu sahneden gelmektedir. Afiş önerisinde, Frances’in gerçek hayata 

sığmayan, bir türlü oturmayan hayatı ve karakteri üzerine bir anlatım söz konusudur. 

 

 

 

2. Filmin orjinal afişi

Tasarımda boyama teknikleri, Adobe Photoshop programı olmak üzere karışık teknik çalışılmıştır.

Uygulama Tasarımı

FRANCES HA
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Görsel 4.5. Frances Ha Filmi için uygulama tasarımı 

Kaynak: Melek Burçin Gedik 

 



	
127	

 
Görsel 4.6. Exils Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt0400420/mediaviewer/rm3866857984 / 15.12.2016 
 

Eğretileme (Metafor) İle Anlatım: Bu anlatım biçimi için Exils filmi seçilmiştir. 

Zano ve Naima Fransa’da yaşayan iki gençtir. Zano’nun ailesinin yıllar önce 

geçtiği aynı rotadan Cezayir’e yola çıkmışlardır. Filmde iki arkadaşın, dünya üzerindeki 

yerlerini bulma yolculukları izleyiciye aktarılmaktadır. 

Film bir çeşit yolculuk filmidir ancak karakterler aslında köklerine yolculuk 

yapmaktadırlar. Filmde ayakların çıplak olduğu sahneler mevcuttur. Afiş önerisinde bu 

yolculuk köklere inme metaforu ile ifade edilmiştir. Uygulamada köklerin renkli olması, 

yaptıkları yolculuktaki coğrafyanın renkli kültürel alt yapısını belirtmektedir. 

 

 

 

 

3. Filmin orjinal afişi

Tasarımda, Adobe Photoshop programı ve Adobe Illustrator programı kullanılarak dijital teknikle çalışılmıştır.

Uygulama Tasarımı

EXILS
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 Görsel 4.7. Exils Filmi uygulama tasarımı  

Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.8. Nymphomaniac Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt1937390/mediaviewer/rm2053165056 / 15.12.2016 
 

Bitiştirme (Juxtaposition) Yoluyla Anlatım: Bu anlatım biçimi için 

Nemfomanyak filmi seçilmiştir. 

Joe karakteri nemfomani hastası bir kadındır. Hastalığı ona ilginç hayat 

deneyimleri yaşatır.  

Film, karakterin kendi ağzından cinselliği ile ilgili itiraflarını izleyiciye 

aktarmaktadır. Film, süresinin uzunluğu dolayısıyla iki bölümde gösterime girmiştir. 

Uygulamada hikayenin bütünü göz önüne alınarak bir adet afişi tasarlanmıştır. Afiş 

önerisinde, Joe karakterinin dudakları filmde kendisini özdeşleştirdiği ağacın yaprağı ile 

birleştirilmiştir. Böylelikle aynı zamanda vajinayı çağrıştıran bir görsel de elde edilerek 

karakterin cinselliğine de vurgu yapılmıştır. Afişte, filmin ve Joe’nun karamsar havası 

ile sonbahar yapraklarından yola çıkılarak, görselde yaprak sarı renkte betimlenmiştir.

4. Filmin orjinal afişi

Tasarımda, Adobe Photoshop programı  kullanılarak dijital teknikle çalışılmıştır..

NYMPHOMANIAC 
Uygulama Tasarımı
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Görsel 4.9. Nymphomaniac Filmi için uygulama tasarımı 

Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.10. Snow Pirates Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 
Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt3259424/mediaviewer/rm1449846016 / 15.12.2016 

 

Benzetme Yoluyla Anlatım: Bu anlatım biçimi için Snow Pirates filmi 

seçilmiştir. 

Film, 1980 darbesi sonrasında Kars’ta yaşanan bir hikayeyi ele almaktadır. O 

dönem aylarca karla kaplı olan bölgede darbenin getirdiği sorunların yanı sıra kömür 

bulmak da imkansızdır. Filmde, kömür yalnızca belirli kişilerin ulaşabildiği bir nimet 

niteliğindedir. Filmde üç yakın arkadaşın kömür arayışları anlatılmaktadır. Film aynı 

zamanda bir çocuk filmidir ve hikaye çocukların gözünden ilerlemiştir. Filmin geçtiği 

dönemde, kömür hazine gibidir ve çocuklar buna ulaşabilmek için adeta korsancılık 

yaparlar. Filmin adında da yer alan kar korsanları benzetmesi buradan gelmektedir. Afiş 

önerisi, çocukların korsana benzetilmesi üzerinden uygulamaya alınmıştır. 

 

 

5. Filmin orjinal afişi

Tasarımda, Adobe Illustrator programı  kullanılarak dijital teknikle çalışılmıştır.

Uygulama Tasarımı

SNOW PIRATES
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Görsel 4.11. Snow Pirates Filmi için uygulama tasarım 

Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.12. Eagle And Shark Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt0494222/mediaviewer/rm2412679936/ 15.12.2016 
 

Görsel Oyun ile Anlatım: Bu anlatım biçimi için Eagle and Shark filmi 

seçilmiştir.  

Filmde, Lily ortama uyum sağlayamayan ve dışlanan biraz tuhaf bir kızdır. Jarrod 

da benzer biçimdedir, sosyal becerisi olmayan ve toplumda aradığı saygıyı bulamayan bir 

karakterdir. Bir gün ikili bir kostüm partisinde yakınlaşırlar ve tuhaf karakterlerin aşkı 

izleyiciye sunulur. 

Afiş önerisinde, Lily ve Jarrod’un kostüm partisinde giydikleri en sevdikleri 

hayvanlar olan kartal ve köpek balığından yola çıkılmıştır. Filmin mizahi işlenişi, görsel 

oyun ile anlatım diline oldukça uygundur. 

 

 

 

 

6 . Filmin orjinal afişi

Tasarımda, Adobe Illustrator programı  kullanılarak dijital teknikle çalışılmıştır.

Uygulama Tasarımı

EAGLE AND SHARK
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Görsel 4.13. Eagle and Shark Filmi için uygulama tasarımı 
Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.14. Enemy Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Enemy_(2013_film) / 15.12.2016 
 

Yanılsama İle Anlatım: Bu anlatım biçimi için Enemy filmi seçilmiştir. 

Karakter, izlediği bir filmde kendisine çok benzeyen bir oyuncu ile karşılaşmıştır 

ve kendisine benzeyen bu oyuncunun peşine düşmüştür. Ardından kendisine ikizi gibi 

benzeyen diğer adam da artık hayatının bir parçası olmuştur. Aslında karakter kendisine 

benzeyen diğer adamı hayal etmektedir.  

Filmdeki başrol oyuncusu içinde iki kişiliği barındırmaktadır. Afiş önerisinde 

karakterin yüzü yanılsamalı biçimde resimlenmiştir. Filmin içerisindeki depresif havayı 

vermesi açısından siyah, gri ve kahve tonlarını kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

7 . Filmin orjinal afişi Uygulama Tasarımı

ENEMY
Tasarımda, Adobe Photoshop programı  ve grafik tablet kullanılarak dijital teknikle çalışılmıştır.
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Görsel 4.15. Enemy Filmi için uygulama tasarımı 

Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.16. Lobster Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt3464902/mediaviewer/rm643036928 / 15.12.2016 

 

Başkalaşım İle Anlatım: Bu anlatım biçimi için Lobster filmi seçilmiştir. 

Filmde bekar veya yalnız olmanın yasak olduğu bir dünya betimlenmektedir ve 

Hikayede, eşinden ayrılan ya da eşi ölen kişi, gönderildiği ortamda 45 gün içerisinde 

partner bulmayı başarmak zorundadır. Aksi takdirde, seçtikleri bir hayvana 

dönüştürüleceklerdir. Karakter bu ortamdan kaçmayı başarmıştır, fakat bu sefer de farklı 

kurallarla karşılaşmıştır. Filmde karakterin seçtiği hayvan ıstakozdur. Filmde insanlar 

birbiri ile eş olabilmek için birtakım zoraki ortak özelliklere sahip olmak zorundadırlar. 

Afiş önerisinde, filmin yaratmış olduğu distopik kuralcı dünyada, kahramanın 

düştüğü durumlar ve bu durumların getirdiği zoraki simetrik durumlar aktarılmaya 

çalışılmıştır. 

 

 

 

8 . Filmin orjinal afişi Uygulama Tasarımı

LOBSTER
Tasarımda, Adobe Photoshop programı  ve Adobe Illustrator kullanılarak dijital teknikle çalışılmıştır.
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Görsel 4.17. The Lobster Filmi için uygulama tasarımı 
Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.18. The Pianist Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt0253474/mediaviewer/rm902038272 / 15.12.2016 
Biçim Yitimi İle Anlatım:  Bu anlatım biçimi için Pianist filmi seçilmiştir. 

Film, Polonya’nın Almanya tarafından bombalandığı ve Yahudilerin türlü 

eziyetlerle öldürüldüğü dönemde geçmektedir. Szpilman Yahudi bir pianisttir. Ailesinden 

ayrı düşen kahraman şehirde bir çok zorluğa rağmen bir biçimde hayatta kalmayı 

başarmıştır.  

Afiş önerisinde, karakter. piyano sahnesinde Szpilman Nazi subayı ile 

karşılaşmasının ardından piyano çalmıştır, subay bu durumdan etkilenip onun hayatta 

kalmasına yardım etmiştir. Szpilman’ın piyano çalışı onu kurtarmıştır.  

 

 

 

 

 

 

9 . Filmin orjinal afişi Uygulama Tasarımı

THE PIANIST
Tasarımda, Adobe Photoshop programı  ve Adobe Illustrator kullanılarak dijital teknikle çalışılmıştır.
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Görsel 4.19. The Pianist Filmi için uygulama tasarımı 

Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.20. Basquiat Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt0115632/mediaviewer/rm480550144 / 15.12.2016 
Ustaya Saygı Yoluyla Anlatım: Bu anlatım biçimi için Basquiat filmi seçilmiştir. 

Film, 80’lerin başında, döneminin ünlü ressamı Jean Michel Basquiat’ın hayatını 

ve yıldızının parlayışını izleyiciye aktarmaktadır.  

Afiş önerisinde, Jean Michel Basquiat’ın çizdiği ve kendisinin bir simgesi haline 

gelen taç imgesinden yola çıkılmıştır. Taç simgesinin içerisine sanatçının kendi işleri, 

kendisinin tarzında yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu yolla onu kral yapan simgenin 

ardındaki çalışmaları gösterilmiştir. Tipografi olarak, sanatçının kendi el yazısı 

kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

10 . Filmin orjinal afişi Uygulama Tasarımı

BASQUIAT
Tasarımda, Adobe Photoshop programı  ve Adobe Illustrator kullanılarak dijital teknikle çalışılmıştır.
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Görsel 4.21. Basquiat Filmi için uygulama tasarımı 

Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.22. Enter The Void Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt1191111/mediaviewer/rm3264839680 / 15.12.2016 

 

Müdahale Yoluyla Anlatım: Bu anlatım biçimi için Enter The Void filmi seçilmiştir. 

Uyuşturucu satıcısı Oscar, bir gece yoğun miktarda uyuşturucu kullandıktan sonra 

bir gece polis baskınında yakalanıp vurulmuştur. Uyuşturucunun etkisi sayesinde 

Oscar’ın ölüm ile yaşam algısı birbirine karışmıştır ve ruhu dünyadan ayrılmaya direnip 

kız kardeşi Linda’nın hayatını izlemeye koyulmuştur.  

Film izleyiciye o meşhur uyuşturucunun ve ölüm ötesi deneyimin olası görüşü ve 

ruh hali biçiminde aktarılmaktadır. Tokyo’nun renkli ışıkları ve görselliğin sürekli 

kayması boyut değişimleri, mekan zaman algısının kayması filmde kullanılan renklere ve 

titremelere yön vermiştir. Afiş önerisinde, olayların yaşandığı ruh halinin ve görüntü 

sunumlarının üzerine bir yerleştirme yapılmış ve tipografiye müdahale biçiminde bir 

uygulama yoluna gidilmiştir.  

 

 

11 . Filmin orjinal afişi Uygulama Tasarımı

ENTER THE VOID
Tasarımda,  Adobe Illustrator kullanılarak dijital teknikle çalışılmıştır.
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Görsel 4.23. Enter The Void Filmi için uygulama tasarımı 
Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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Görsel 4.24. Goodnight Mommy Filmi orjinal afişi ve uygulama tasarımı 

Kaynak: http://www.imdb.com/title/tt3086442/mediaviewer/rm2094328064 / 15.12.2016 

 

Geride Bırakma Yoluyla Anlatım: Bu anlatım için Goodnight Mommy filmi 

seçilmiştir. 

Elias ve Lukas isimli ikiz kardeşlerin, anneleri bir kaza geçirmiştir ve yüz 

ameliyatı geçirerek eve dönmüştür. Çocuklar, annelerinin hem fiziksel hem de 

davranışsal olarak farklı göründüğünü düşünmektedirler ve annelerinden şüphe duyarlar. 

Filmin sonlarına doğru olaylar çözümlenmektedir ve acı gerçek açığa çıkmıştır. İkiz 

kardeşlerden biri aslında önceden vefat etmiştir ve filmde bu durum izleyiciye 

aktarılmamıştır.  

Afiş önerisinde ikizlerden birinin aslında var olmayışı üzerine eksiltme ile anlatım 

uygun görülmüştür. Resimlemede çocukların oyun oynarken taktıkları maske 

resimlenmiştir. Maskelerin ardındaki çocuklardan biri resmedilmemiştir. 

 

 

12 . Filmin orjinal afişi Uygulama Tasarımı

Tasarımda,  boyama teknikleri ve Adobe Photoshop kullanılarak karışık teknikle çalışılmıştır.

GOODNIGHT MOMMY 
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Görsel 4.25. Goodnight Mommy Filmi için uygulama tasarımı 

Kaynak: Melek Burçin Gedik 
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