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Görsel iletişimin de. sa natın da buş la ngı ç noktası olarak t :ırih öncesine da
Y ~IIl ~lI1 ma ğara re simleri g öste rilir (Şek i l - I ). Y:ı zının , ya ni tarihin başlangıcı

ise ço k dah a sonra ama yine resimk- o l muşt ur, Yaz ı, başlangı çt a doğaya ve

dü şnurnla ra karş ı koyma k için yapılan büyü VL' ulsunkırdaki simgesel resim 

lerd en ol u şmaktayd ı. Bu simgesel resimlerin kay ıt tutmada ve ti caretıc kul 

l amlması sistemli yazı la rı n do ğ uş una yol a çu ve i.o . 5000 y ılla rında ilk sis

temli yazılar o rtaya çıku.

"Mezopora rnya uygarlığının kurucula rı ola n Sünterl er ilk yaz ı sis temin i ge

liştiren toplumclur. ( ... ) Çivi yazısın ın geliş im indek i ilk basam ak , pikrogram

lardı r. Pikrogramlar . bir kav ram ya da sözcüğü temsil eden ve resim özelli
ği ta şıyan simgelerdir. Bunlar, önce tahıet haline geti r i lm i ş ısla k kil yüz ey i-
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Hryerogli omeuen

ne stylus adı verilen kamışlar

la çiziliyor, bu kil daha so nra

kururularak ya da fırınlarda

pişi rilcrck kalıcı hale getirili

yordu . ı .o . 2500 yıl lannda ge

l i ş ıi nlen üçge n uçlu sıy l usla r

la kil yü zeyine bastınlarak el

de ed ilen imgeler, daha soyut

bir i ş a rcı lcme sistem i ol uş t ur

dul ar. Böylelikle resme dayalı

pikrogramlar da çivi yazı s ı ad ı

ve rilen soyu t simge le re dö

nüştü . Bu simgeler zamanla

düşünceleri t idc ogram) ve sesleri tfonogram ı ifade edecek bir düzeye ulaş

iibr. " (Bece r, 1999: 85) ı Ş eki l- z ı

Süme r çivi yazısıy la hemen hemen aynı dönemlerde am a farklı bir coğra f

yada gelişen Mısı r hi ycroglfflcnnde resim et kisi daha da güç lü idi, Tanrının

sözle ri anlamına gelen hiyerogliflerin dekoratif bir yapıs ı va rd ı. Sünıer çivi

yazıs ın ı n ak sin e hivcrogliflcr zama n içeri sinde sadclcşmcmiş. gü çlü resim

e tkile rini korumuş l a rd ı r . Bu yüzden hiyerogliflerin sadece okuruu ak için

değil aynı za manda abide ve mezarları süslcmck için de kullanıldığı d ü ş ü 

nülür (Şek il -j) .

Çivi yazısı ve hiyeroglitlerCıen ço k daha sonra

o rtaya ç ı kan Çin yazıs ı da, başlangı çta resim

şek li ndek i işaretlerden oluşuyordu.

"Fırça ilc hızlı yazma so nuc u işa retler doğal

gö rü nüşten uzaklasnuş . ve soyut işaretlere d ö

n ü şm ü şlerdir . 44000 ayrı işaretten oluşa n bu

yazı Çin halkı tarafından binl erce yı l d ır kulla 

nılmaktadır , Görünüş bakımından dünyanın

en güzel yazı la rmdand ı r . Her simge hızlı fırça

darbeleriyle yaz ılmış soyu t hir resim kompo

zisyonu gibidir. " (Aslıer,l98j: 2) ( Şekil -lı )

Pikrogram ve ideogramlardan fonogramlara

geçiş yani alfabenin keşf Fenikeliler tarafın

dan gerçekleştirilmiştir. Yunanlılar, Fenikelile 

rin kullandı ğı bu sessel işaretleri alıp de ğişti

rerek kendi alfabelerini oluşturmuşlardır, Ro

malıların kullandığı alfabe de , Yunanlılardan

onlara geçmişt ir. Bugün kullandığımız Latin



alfabesi ise Romalıların kullandıkları bu alfabeye dayanır.

Yazı ile birlikte tarih başlar ve tarih yazılırken resim her za

man yazıya eşlik eder. Önce kitabeleri sonra el yazmalarını

süsleyen resimler, baskının bulunmasından sonra da tipog

rafiye eşlik etmiş; iletişimiri birbirinden tamamen farklı bu

iki sistemi grafik tasarımın iki temel elemanı olarak bugüne

kadar hep yan yana, iç içe gelmiştir. Bunun yanında resim

sel işaretleriri sembollere dönüşmesiyle oluşan yazının, ya

zı olmanın ötesine geçip sanat içinde kendine yer araması

da gözlenmiştir tarih boyunca.

Yazının resim özelliğini tamamen yitirip semantik bir anlam

taşımayan işaretlerden oluşan harflerle var edilmesinden

sonra, ters yönde bir gelişimie tekrar resme dönüşrnesinin,

başka bir deyişle yazı ile resim oluşturmanın ilk arayışları

ne zaman başlar bilinmez. Ama tarih boyunca, dönemin

olanaklarına koşut olarak, önceleri elle, daha sonra tekno

lojinin olanakları olan tipografik dizgi, daktilo ve bilgisayar

kullanılarak yazı ile resimler oluşturulmuştur.

Ellc oluşturulan yazı-resimlerin en güzel örnekleri Türk İs

lam sanatında görülür (Şekil-S).

"Yazı-resimlerinyanı Arap alfabesindeki harflerin bir insan

yüzü, bir kuş, bir gemi, bir aslan, bir deve vb. motifler ha

linde kompoze edilmeleri, İslam dünyasında ötedenberi

Türklerin yarattığı, çeşitlediği ve geleneğin diğer İslam ül

kelerinde de yayılmasınısağladıklarınainanılan bir katkıdır.

Bizim kanımızca da Türklerde yazı-resimler,Anadolu İslam

dinsel kavrayışının gerçekçi, somut ürünleridirler. Arap

harfleri gibi alabildiğine soyut nitelikte olan yazı öğelerini

piktogramik bir yönde resimleştirmek,Türklerin İslamiyete

kazandırdıklarınet ve kesin ikileme de uygun düşmektedir.

Kökeni konusunda araştırmalar bulunmayan bu eğilim, bi

zim kanımızca Türklerin geçmişte piktogramik nitelikler ta

şıyan Çin yazısıyla tanışmış olmalarından kaynaklanmakta

dır." (Tansuğ, 1991: 82)

Eski çağlarda, İslamiyetre resim ve heykel put sayıldığından, İslam sanatı

yazı-resimyoluyla dolaylı olarak resim sanatına yöneldi. Bu yazı-resim ör

nekleri özellikle İslam dininin daha serbest bir yorumu olan Alevilik içinde

görülür.

Yazı ile resim oluşturmanın İslam sanatında görülen bu örneklerinde; fark

lı büyüklük, genişlik ve stildeki harf ve yazılar yüzey üzerinde amaca uy-

Şekil 1,
Başlangıçta piktagram

özelliği gösteren Çin yazısı,

zamanla soyut fırça

darbelerine dönüşmüştür
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Metnin şekil lendi rilmesi nde . dönemin koşulları

na paralel olarak. çeşit li dizgi yöntemleri , dakıi

lo, bi lgisayar gibi araçların kullanılmasının ya

nında elle o lu «urulduğu ha lde [<::\'1 art sayılabi

lecek uygulamalar da vardır . Kore savaşı sırusm

da Ko re li bir genç tarafından yaratılan isa 'yı 11(:"

timleycn resim ( Şckü -ô) , elle yapılmış text art \,'<.1

lışrnalunn a güzel bi r örnektir. Bu çok renkli re

sim , İncil metinleriyle olu şt u rulmuştu r .

İnsanların text art oluşturmada kullandı ğı araç

lard an biri olan Daktilo . 19. yüzy ı l son la rında

kullanılmaya başlan uusnr. O dönemde insanlar

daktil oyu sadece yaz ı yazmak için değil aynı za

manda sa nat ç a l ışma la rı üret mek için de kullan

mışlardır. 1 890"ıı y ı lla rda daktilo üreticileri w

"Extcndcd ASCll" gi lı i, Iı i r çok farklı teknik yak

laşımı içinde barındırır.

gun ola rak. resmi oluşuıracak şek ilde serbestçe düzenlenmişlerdir. Batı

dünyasında "text art" olarak isimlendirilen yazı ilc resim oluşturma y önte

minde ise kurallar ve sınırlar çok daha belirgin ve katıdır. Text art, adından

da anlaşılabilece ği gibi yazının. metin ö zel li ğ i n i bozmadan gerçekleştirilen

uygulamalardır. "Klavye sa nat ları" olarak adlandırabileceğimiz hu ala n,

"ıvpcwrücr art" o larak bilinen dakulo ku llan rlura k oluşturulmuş resimleri; ti-

pografik dizgi yoluy la elde edilenleri; b ilg isayar ve internetten sonra ortaya

çı k nuş "compute r art" o larak guruplandınlal u lcn. ASCII art ve ASCIIart 'tan

geliştirilmiş "lin e-draw art", "html art", ASCII animasyonlar, "ANSı art " ve
~"..~ ...... :ıo

~.

i,kil ~

Elll' oluşturulmuş ıaı ıli,

GJ;ıng H}'Jk te-



M. .:M
MMMM. • :MMMM
M"MMMMMM _: MMMMMMM
:MMHHHl1lı1MMHMM. • :HHMHHMMMM: _ • :MMHHMHMM:

: MMIIII i i IIIM"". :MMHHHHIi IHHMMMM. • :MMHIHI IilIIM:
MMMHIi i IIIIIMMMI IIIHM""1 i i i IH"MMMMMMHHHIi i IilIIM:
:MMHI i i i i HMMMMI1MMHH i i i i i IHHHMI1l1MMHIII I: : : IHM.
MH:i : : : i "HMMMMM"" II : : : LI "HMMMIIHHMI1": i : i HMM
:MHI :HHIHtılMHHI 11111: : _:: IIHMMHHIHHMMM: :HMM:
tU: :HHI1MIIM:11111I: : .. : :IIH:MHHII: : : II1"MM:i.
MMMHIi:: .. :: :IHMMHHHMHHMMI::: •.• : :IHM:
:MHHI:: ...• ::: :HMMMMMMHHI:: __ .. :: :HM:
:MI:. :MH: •...• :HMMMMIlHMIHMMHHI:HH.:M
M:. I .. MHHHHHMMMIHMMMMHMMHHHHHMMII: . :H.
11: .H .•H i :HM:MHMHI :IM: i :MM:: MMM:M:
:M:HM: _M i :MHMI H1MIIIIM i :MM::. :MMI :M.
'M::MM:IMII:MMII MMIIIMIII :M::IIIIMM:MM

1111: iiliMili II111111NI1111l11NI 1111 i IL11ןILן1 i M11II1111N
Ml :MMMMHI:::: : It1M:MHI :: : It1MMMHIM

: IMHIIlMMMHMM:MHMMMIIIIIIIIl1MMIII:M
iii :IHlIlMMMM:MMMMMMllIlIIMI: _:M

•••••••••• 11:: •• ····:::iı111111'1111111111111111111111:11ן:

• _.. :: :MHI:. :HMMMMMI111MHHUl1HHI: :11:::::::··
___ :MIH:.: :MMIIIIIIMIIMIIlMMMMIIII.MI_

.. . Miii::.: :MIIIIIIIIIIIIIMM::: IliM
11111.:: •• ::1I!'1I11111111"":: •• :1II1:

:11: .H .IUl1lJ ll: : i II1HI1MM:H .I1H
IMMMII:III :MMIMI iıן1: : III Mfllt1:

.MMI: _lIIltMIMI: IIIlIlMMIIIIII :MIM_
.11111: il1ןil1111111ן:: :1111::: :M:Il1 •

•MMHI i:: :1111 i i:::::: IlJlJ IHMIIlJM
MIlHHI:: _: IHIIII:::.:::I i i Im1HI IliM:

MIIIIIIII:: .. ::MII::. _.:IIIIIIIIIII:IM .
• MHHI I:: ...• :I1HI I::. .: I111l1l1:: i IUMM.
MI1HHII:: ...•• :IHMI: • . . :IHII:: •• :HHMM
MHIIII:::. __ ... :11111 _.. :1111:: ••... : :lIt1:

:Mt'lII:::. .. __ .::..... .. :IHMM
IMIIIII:::.......... . .•••...• ::IHMM.
:MHIII ::::. •••.. • •...•• : :IHMM:
MHHIII::::... . .. : :IHMM:
i Mıllı II i :::... . .... :: IIliMM.
:I1I1HIII:::I:::... __ .. :::I:::II"'1M

MMIIIII II: :1111::: ••..•••...• :: :IIH:IHMM
:MMHHII: IIHHI:::::: ••... ::::: IH:IHMlM
MMMIIHI i :IIHHI:::::::::::: :IHI :IIHM:M.
MMMHHIII: :IHHII:::::::: :IHI :IIIHMM:M:
:MMHHHII I:: II IHHII : ::: IHI •• ii IHHM:MHM
:MMMHHI i : .. : : : IHHMMHHHHI : i ii IHHMM:MlM
.MMMMHHII: : . : IHHMM:: : i i ii IIHHHMM:MI.M

_MMMMHHII:: . : IHIIMM::: ii i II IHHHMM:MI .M
.MMMMIIHMHHII : : : IIIHMM:: : i i ii IHHHHMM:MI. IM.

.MMHMMMHHHII : : :: IHHHM: : Ie.&MHHHHHM:MMH: : IM •
•HMIIHMHMHHII : : : _: : IHMM: : i ii IHHHMMMM:MMH: : IHM
:MHI i IHMMIIHHI I:: : i IHMM: : i i IHHHMMHM: :MHMMHHHMM.
MMHI : i IHMMHHHI: : : : IHHH: LI IIHHHMMMM:MMMHI:: IHMM_
MMH::: IHMMHHHHI : :: IHMM: II IHHHHMMMM:MMHI : . : IHHMM.
:MHI::: IHMHMHHI I:: IHMH: i i IHHHMMMHH:MHH::. :: IHHM:
'MHHI : : IHMMHMHHI I: IHMM: IIHHHHMMMM:MMHI: ... : IHHMM.

:t1HII : i IIlMHIHHII i IHMM: i IHIlHHMMMM:MHHI : ..• : I1HHM:
'MHI i I: IHHMlHHHI IHHHMM: IHHHMMMMM:MHHI : .• :: i IHHM:

:MHHI I1HHMIIHHHIHIIHMM:HHHHMMMMM:MHII : ::: i i IHIIMM
HIIHI i i IHMMIHHHI IHHMM:HHHHt1t1MM:MMIIHI IilI I I i IHHMM.
'MHHI I IIIHMI ıHHI I IHMM:HHHMMMMH:MHHMHI I: i i IHHHt1M:

'MHHi i i HMMIHHHI HHMM:HHHMMMHH:MMIMMMHHH i i I HHMM:
'MHHI I HHMI HHHHHMMM:HHHMMMH:MI MMMMMMMMMMH i HIIM:

'MHI i IHMMlHHHHHMM:HHHMMMII: IMMMMMHHIHHHMMHHM'
:MHHI IHMlHHHHHMM:HHHMMMt1:MMHMMHIHMHI: IHHIIM

MHHi IliM: HHHHHMM:HHHMMMt1:MMMH i HHi HMM:HHi ilM
MHHIHM: IHHHHMM:HHHHMM:MMHMI IHMIMMMHMHIM:
:MIIIIIMH :HIIHHMM:HHHHMM:MMHI IliMI IHIlMMHIIIM:
MMIlHMH:HHHHHM: HHHHMM:MHHi IlMMI i i MMtUI HM'
'MMMMH:HHHHMM:HHHt1M:MHHHIMMHI i I i :: IliM:

:MMHM:IIHHHMM:HHHMM:MHIIlIMMHHI i i i IliM:
MMMM:HHHHMM:HHHIlM: MHHMIMMMHIIHI HHM: MMMM.
:MMM: IHHIIMM:HHHMM:MIIIIMI IMMMHHMM:MMMMMMM:
:MMM: i HHHM:HHIIHMM:MMIlIlH i HIlMMM:MMMMHHMMMH
MIlM: IHIlIlM:IlHHMMM:MHHHHHI i IMMI IMMMMMMMMM
HIlM: HHHilM : HHHMMM: HMMHHH iiHHIlIlII MMMMMMMMM :

.MI : MM:MIIIIMM :MHMMHMHHMMMMIlIlHHHHHMMMHMMMMM'
: IM:MMIM:H:MM:MIl :MM:MII :MMfılHMHHHHHMMMMMMMM'
: IM:M: IM:M:HM: IMIHM: IMI :HMMMMHHHMMMMMM: '

'M:MHH:HM:MN:IlMIHH::M' ': :MMMMMMM:'
'M' IIMM'H' 'M' 'HH' I'

"Metnin bir işaret ya da ikon haline gelen bir şeklin içine di

zilmesi yüzyıllardırdizgici ve tasarımcıları büyülerniştir. Fran

sız gazetesi Le Charivari'nin 27 Şubat 1834 tarihli kapağı, Kral

Louis Philippe'nin armut biçimli kafasını, bu meyvanın abar

tılmış şekli içinde betimleyerek onu gülünç duruma sokmuş

tur. Anlamın diğer yönü de etkilidir; çünkü, armut kelimesi

için Fransızca terim olan 'la paire' aynı zamanda budala ya

da mankafa anlamına gelen argo bir sözcük olarak kullanı-

sekreterlik ajansıarı tarafından daktilo ile hızlı yazma yarışmalarının

yanında, daktilo ile oluşturulmuş çizim yarışmaları da düzenlenirdi.

Şekil-Z'de o dönemlere ait, tamamı daktilo ile oluşturulmuş bir kele

bek resmi görülmektedir. Daktilo, yapılan hatanın geri alınması ya da

düzeltilmesine olanak vermediğinden, daktilo vuruşları ile çizimler

oluşturabilmeninzorluğu ortadadır.

Yine text art içerisinde yer alan, daktiloya göre daha kolay bir yön

tem olan ASCII art, bilgisayar ortamında metnin şekillendirilmesidir.

ASCII, "American Standard Code for Information Interchange" (Bilgi

Alışverişi için Amerikan Standart Kodu) kelimelerinin baş harflerinden

oluşan bir kısaltmadır ve bilgisayarların bir diğeriyle iletişi-

minde kullandığı temel kodlama sistemlerinden biridir. AS

CII art ise, ASCII karakter seti içerisinde yer alan basılabilir

harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve bazı sembolleri kul

lanarak, klavye vuruşlarıyla yaratılan resim ve grafikleri ta

nımlamak için kullanılır (Şekil-S). Bilgisayarla birlikte varol

masına karşın, ASCII artın gerçek başlangıcının internetle be

raber olduğu düşünülür. Başlangıçta internet sadeec textten

ibaretti. Ascn art, bu sadeec textten oluşan ortamda, grafik

ler, diyagramlar yaratmak, sıkıcı ve tekelüze metin lık ık laruu

Ginbndırınak, sayfalara canlılık kazandırmak için kullanıldı.

Başlangıçta zorunluluktan doğan ve sanalortamda hayat bu

lan, orada büyüyüp gelişen, kendi terminolojisini oluşturan,

haber grupları, bilgi servisleri, web siteleri üzerindeki arşiv

ve koleksiyonlarla popüler olan ve artık zorunluluk olmasa

da hala varlığını sürdüren bu sanatın tekrar gerçek dünyaya

dönen yansımalarını, cep telefonu mesajları, afişler, tişörtler

ve kutlama kartlarındagörmek mümkündür. ASCII art ve tü

revleri, sanat, mizah, eğlence ve iletişim boyutlarıyla resim

yazının son şekli olarak bundan sonra da varlığını sürdürme

ye devam edecek gibi görünmektedir.

İnsanların metni biçimlendirmek için kullandığı yöntemler

den bir diğeri de tipografik dizgidir.
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Buııun gibi daha eskiye tarihlenon örnekle r bulunmasına karşın ıipografi 

deki resim etkisi , text artin uı~ındaki yaklaşımlarla. yirminci yüzyıl b.rşlann

da kendini gösteren Fütürizm hareketiyle ortaya ","ıkar. "Füt ürizmlc birlikte

'serbest tipografl' ve 'özgürlüğüne kavuşan sözcükler" atılan altında lxısrh

sayfada yeni ve resimsel nitelikli ripograftk bir tasarım doğnuışıu" (B<.:kıa~,

1992: 4·1). Tipograftk dizgt yoluyla rncm! şek i l l endirmcnin zorluğunu r:ığ

men, bu dönemde ahşilnuşm ak sine, harfler ve yazıları taban çizgisinden

kopararak oluşturulan grafik düzenlemdcr icerisindc yazı-resim örnekleri

de vardır. "Fransız şa i r Guillaıııııe Apollinairc 191R'de yaymladığt 'Callig rn

rnes' adlı şiir kitabında harfleri. gür:-.c1 ıasuruu aracı . figür veya piktograf hi 

çiminde kullanarak şiir i e resmi birleştirmenin okınaklarını denemiştir" (Bck

ta ş. 1992, i;),

lı j lt' c) II i If' •



15. yüzy ı lda. baskının bulunuşundan itibaren. basılı her mate rya ldc . ripog

raf dominant elemandı. Görüntüler sadeec tipogr:.ıfi ilc s öylene-nk-ri ülü-a

[L' ediyordu. 20. yüzyılla bi rlikte bu :ılı~ıldık uygulama lersine çalısmaya

bnslndı. G örüntü n: tipografinirı aynı seyi söylemesi g örsel-s öze! hir tuzla

lık o larak kabul edildi. Bu nu n yerine upograf ilc g örürıtü birlikteli ğinin hir

xinerji oluşturduğu. bi rbi rle rini destekleyip güçlendirdiği tasarımlar tercih

edildi.

i 5. yüzy ı lı n ortasında JOIı:ıI1J I L'~ G utenbcrgin ke;>fL'tl i,~i bask ı siste mi. insan

lık adına . artık kitapların d aha kola y basılıp co ğa l t ılabilcce ği ge r~'t:'ği n dt:' n

çok daha ö te bir öne me sa hip ti. Marshall Mc l.uh an 19(} 2 yılı nda yayınla nan

"The Gutenberg Ga laxy: Th e l\ lak i n~ or Typo~raplı ic Man" ı G utcrıbcrg Ga

l . ı k...bi: Tipog rafik İnsanın Oluşumu) adlı kitabında, lonet ik :ıl f: l lll' gihi, mat

b.r.mm t1:1 i n s:ın l:ı rın zihinsel h.ıkı ş açısı ve ifade biçimlerini deX i-::ıtird iğini.

bunun da hemen her alanda toplum üzerinde yansımaları olduğundan luh

scdiyor, ~lc l.lIlıan ·a güre, hrıyle b üyük buluşlar hem insanı hem b.ısk.ı tek

noloiilcri yeniden yapılandmyor:

"Bir k ült ürün içinden ya da ele-mdan bir n-kmıloji h:ı-:I:ıtılır ve bu teknoloji

duyulannuzdan birine ya da diğerine yeni bi r vurgu ya da üstünlük verir

se, bütü n duyularmuz ara-ındaki oran değişir. Artık nt' eskiden h isscni ğ inu

zin aynını hissederiz ne de güzlerim iz ve- kul :ı k l a rı m ı z ve öteki duyulanmız

"ynı kalır." ( Mcl.uh.ıu , )9<)5: :\8)

"Alfubcnin icadı npkı t ekerleğin i c:ıd ı gi l ı i, uzavl.mn karmaşık , orga nik ı ıir

et k ileşimi nin te k bir uz.ı y« ukıaruıu ya du indirucnmesi ydi. Fon e-ti k a llabc.

bütün duyuların aynı anda kullanımını. ya n i sözlü konuşmavı. ya l n ızca g ör

sel Iı i r koda ind irged i." (Mcl.uha n. l9<)5: (,7)

t\klu h;ın'a göre "Gurcnberg tipografisi dünyayı doldurdukçı, insan sı..'si kı 

sıldı, susturuldu. lns.mlar. (üketiciler olarak ses:-.izce ve euilgim:e oku maya

başladılar." (~lcLlJlıal1.19l)'i: .0-19 )

20. yüzy ı lda, Mcl.uhan'm "Gutenlwrg Galak ...isi" olarak adlandırdığı . yazı üs-

~~t r:,
rq;a-;:r.!ı çıkJill rdJJ11,

jJt'1KI'r~F jj



tüne kurulan kitap uygarlığı yerini elektronik teknolojisine bırakırken, bu

yeni teknoloji tıpkı matbaanın bulunuşunda olduğu gibi, dengeleri yeniden

değiştiriyordu.

Sözlü ve hareketli-görüntülü medya işin içine girdiğinde, yazı ilc zaptedil

miş, görsel dünyanın sessiz bir parçası olarak etkisini yitirmiş düşünce ve

sözlerin, görmezlikten gelinme, gözardı edilme olasılıkları da yükseldi. Da

ha farklı ve etkili bir tipografye ihtiyaç vardı. Bu yeni düzende tipografiye

ses vermek gerekiyor ve bu iş grafik tasarımcıya düşüyordu.

Söz seslenirken, küfür ya da nara olabilir, bir ezgi ya da ninniye dönüşebi

lirdi. Söz slogan olur, miting alanında yüzlerce kişi tarafından aynı tempo

ile haykırılır, çığlık olur kulakları tırmalayabilirdi.Özetle söz etki eder; ağız

lardan çıkan sözcükler, kulaklardan geçerek akıllara seslenir, gönüllere ula

şırdı. Tüm bu bağıran çağıran duygu yüklü sözcükler, tipografiye dönüştü

ğünde, yani sözel dünyadan çıkıp görsel dünyanın bir parçası olduklarında

etkisini yitirir. Televizyondaki haber programı jeneriklerinden "Nerde bu

devlet!" diye haykıran ses, bu satırlar içerisinde dönüşmüş olduğu üç keli

melik haliyle ve diğer yazıların arasında ne kadar da cılızdır.

Artık, insanlığın belleği olan yazı, insan belleği üzerinde iletişimcilerin ar

zuladığı etkiyi yapmıyordu. 20. yüzyıl insanı, öylesine yoğun bir mesaj sal

dırısı altındaydı ki, kendisi için çok önemli olduğunu bilmedikçe okuma

mayı tercih ediyordu. Tasarımcı yazıya ses vermeli ve sesini okuyucuya du

yurabilmeliydi.

Tipografinin yüzyıllar öncesinden belirlenen kuralları, okunurluk ve oku

turluk üzerine kuruluydu. Oluşan yeni şartların yarattığı yeni arayışlar içe

risinde hem tipografinin 500 yıllık kuralları sorgulandı, hem yeni yaklaşım

lar arandı. Tipografinin mevcut sınırlarının zorlandığı "deneysel tipografi"

yaklaşımı içinde, alışılmış kurallar tek tek yıkıp kuralların ötesine geçmenin

yolları araştırılırkcn, bazı noktalarda yazı ve resim yine buluştu.

Grafik tasarım içinde resimle yazıyı buluşturan uygulamalardan biri re

bus'lardır. "Rebus, heceleri ya da sözcükleri ifade eden resimlerin yanyana

sıralanarak oynandığı bir tür bulmacadır." (Becer, 1999: 82) Şekil-In'da Pa

ul Rand tarafından IBM firması için hazırlanmış rebus formlu logo tasarımı

görülmektedir.

20. yüzyılın son çeyreğinde, ilk sistemli yazı örnekleri olan resim yazılarda

olduğu gibi, resimsel işaretleriri yan yana gelip yazıyı oluşturması, "LoCos"

adı verilen deneysel bir çalışmada yeniden denenmiştir. Japon grafik tasa

rımcı Yukio Ota, deneysel piktografik bir dil geliştirebilmek için yıllar har

cadı. Ota'nın geliştirdiği bu sistemde sözcükler, basit geometrik şekillerden

oluşan 18 temel resimsel eleman üzerine kuruluydu. Cümleler oluşturma

nın ve veni kelimeler üretmenin mümkün olduğu bu piktografik dil, herke-



sin kolayca algılayıp anlayabileceği evrensel bir iletişim sistemi arayışmdan

doğmuştur (Ota, 1973: 15-19).

20. yüzyıl başlarında adı konan grafik tasarım, birbirinden tamamen farklı

iki iletişim sistemi olan resim ve yazıyı bünyesinde birleştiren en etkili gör

sel iletişim aracı olarak bugüne kadar gelmiştir. Grafik tasarım içinde yer

alan resim, belli bir konuyu betimleyen ya da yorumlayan yapısıyla illüst

rasyon adını almıştır. Bunun yanında bir sanat dalı olarak resim ve grafik

tasarım içindeki resim, 20. yüzyıl boyunca etkileşim içerisinde olmuştur.

Resmi etkileyen bütün sanat hareketleri, grafik tasarımda da etkili olmuştur.

Başlangıçta grafik sanatlar içerisinde yer alan özgün baskıresim, yüzyılın

son çeyreğinde, pür sanat içerisinde yerini almıştır. Dijital baskıresimde ol

duğu gibi, grafik tasarım içerisinde gelişen bazı teknikler, resimde de kul

lanılmıştır.

Grafik tasarımdan resme geçen unsurlardan biri de yazıdır. Yazının bazen

tipografi bazen kaligrafi olarak resim içinde yer alması artık görmeye alıştı

ğımız bir uygulamadır. Kısaca güzel yazı olarak adlandırabileceğimizkalig

rafi zaten lıer zaman sanata yakın olmuştur. Tipografi ve kaligrafinin, yazı

olmalarının ötesine geçip, okunurluklarını tamamen yitirerek oluşturduğu

resimler, nispeten daha yenidir. Bu resimler, harflerin belirlenmiş seslerini

yitirip; lcke, çizgi ya da soyut bir şekle dönüştüğü, yazının iletişim işlevini,

başka seslerle başka bir boyutta sürdürdüğübir alan olmuştur (Şekil-ll,12).

Tipografi, grafik tasarımı içindeki belirlenmiş sınırlarını zorlarken. hatta yazı

olmanın ötesine geçip, resim sanatı içerisinde bir yer bulurken, tipografiyi

içinde barındıran ve fiziksel yapısıyla bir grafik ürünü olan kitap da, ken

dine yeni tanımlar arıyordu.

"Bu yeni kitapta, kitap içindekini taşıdığı kadar kendisini de içindekine

taşıtır. Bu yeni kitapta, kitap taşıdıklarından kurtulmuştur, yani bu fiziksel

yapı içindekini taşımaktan kurtulmuştur, içinde taşıdıklannanuhkum değil

dir, onun esiri değildir. Bu kitap bağımsızlığına kavuşmuştur, içindekiler

kitabın kendisi olmuştur, artık kitap yalnızca kendisini taşımaktadır." (Kitap

Üzerine Anatorni Dersleri: Erkmen, 1993: 91)

Yüzyıllar boyu kitapların içinde hayat bulan yazı, nasıl kitap dışında da pür

sanata yakın yerler arıyorsa, el yazmalarının hüküm sürdüğü dönemdeki

kitap sanatları da yerini "sanat kitapları"na bırakıyor. Bülent Erkmen'in "yeni

kitap" ya da "sanatçı kitabı" olarak isimlendirdiği bu yeni yaklaşıma "sanat

kitabı" adını verenler de vardır.

"Bu kitaplarda kitap yapısı, kitap mekanı, yazı, resim, kağıt, dizgi, cilt,

düzenleme gibi elemanlarla kurulur, birlikte inşa edilir.

Bu kitaplarda bakmak okurnaktır, görmek okumaktır, elimize aldığımız

kitabın üzerinde düşünmek okumaktır. Şimdi acaba böyle bir kitapta bir



yazar, yazıyı, yazma eylemi dışında da arar mı, kağıt yani boşluk, yani

beyaz alan, cilt, resim de ayrıca bir yazı mıdır? Bu bir yazarın yazmadan

yazacağı, yazının kendisini kullanmadan yazabileceği bir kitap mıdır?

Okunacak olanı yazıda ya da resimde aramak yerine kitabın kendisinde mi

aramalıyız? Hepimizin ekleyebileceği, çoğaltabileceği bu soruların bizi 'yeni

kitaba' götüreceğini, 'yeniden' kitaba götüreceğini düşünüyorum." (Kitap

Üzerine Anatomi Dersleri: Erkmen, 1993: 97)

Resimle yazının tarih öncesinde başlayan birlikteliği, tarih boyunca kesin

tiye uğramadan devam etmiş, tarih yazılırken resim hep orada olmuştur.

Resimsel işaretlerden doğan yazı, bugün teknolojinin bizi ulaştırdığı son

noktada, yine resme dönüşmüştür. "Kitap, yerini başka formlara mı

bırakıyor?" tartışmalarının yapıldığı günümüzde; yazının kil tabletler üzerin

de başlayan serüvenini, dijitalortamda yazı karakterleri sürdürüyor. Bildik

seslerinden sıyrılan harfler ise iletişitnin başka bir boyutunda, sanat alanın

daki yerlerini bundan sonra da koruyacak gibi görünüyor.
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