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Tipografinin ilk leydisi Beatrice Warde'un 1929’da Ýngiliz Tipograflarý Loncasý'nda yaptýðý konuþma
Tipograf, yazar ve matbuat tarihçisi olan Beatrice Warde (19001969) Amerika'nýn Columbia eyaletindeki Barnard College'da
kaligrafi ve harf biçimlerine ilgi duymaya baþladý. 1921-1925 yýllarý
arasýnda American Type Founders Company'de kütüphaneci olarak
çalýþtýðý yýllarda yazý karakterleri ve matbuat tarihi üzerine
araþtýrmalar yaptý. 1925 yýlýnda kitap ve yazý karakteri tasarýmcýsý
olup Princeton University Press'de Matbuat Müdürlüðü yapan
Frederic Warde ile evlendi. Çift Avrupa'ya taþýndýðýnda Beatrice
Warde 1923-1930 yýllarý arasýnda yayýnlanmýþ olan The Fleuron
adlý tipografi dergisinde yazmaya baþladý. The Fleron'un 1926
sayýsýnda “Paul Beaujon” takma adýyla yayýnladýðý bir makaleyle
ünlendi. Bu makalede Warde Garamond'a atfedilen yazý

karakterlerinin daha eskiye, Sedanlý Jean Jannon'a dayandýðýný
gösterdi. 1927'de Londra'da yayýnlanan The Monotype Recorder'ýn
editörü oldu. Warde matbu kelimenin özgürlüðü savunmadaki
gücüne inanan biriydi ve ünlü manifestosu “Burasý Bir Basýmevi”ni
Eric Gill'in Perpetua yazý karakterini kullanarak dizayn etti ve bastý.
Tipografide avant-garde yaklaþýmý reddetti. Ona göre klasik formlar
fikirlerin iletilebileceði “iyi temizlenmiþ bir pencere” saðlýyordu.
“Ortak noktaya” sahip olmakla saygýnlýk kazanan Warde, yazýlarýnýn
yanýsýra tipografi sanatý ve tarihi hakkýnda verdiði konferanslarla bu
sanatýn yaygýnlaþmasý konusunda önde gelen isimlerden biri oldu.
Warde yazýlarýný 1955 yýlýnda yayýnlanan The Crystal Goblet: Sixteen
Essays on Typography adlý antolojide topladý.
www.solakkedi.com

B

ir þarap þiþesinin önünüzde durduðunu tahayyül
edin. Bu hayalî gösteri için kendi favori þarabýnýzý
seçebilirsiniz; derin, parýltýlý, koyu kýrmýzý rengi olan
bir þarap... Ve önünüzde iki kadeh var. Biri en zarif
desenlerle bezenmiþ bir altýn kadeh. Diðeri ise
kristalden, köpük kadar ince ve saydam. Kadehe
doldurun ve için; ve kadeh tercihinize göre, sizin bir þarap
uzmaný olup olmadýðýnýzý söyleyebilirim.

Eðer þu ya da bu þekilde þaraba iliþkin bir
duyarlýlýðýnýz yoksa, þarabý binlerce
poundluk bir kaseden içme duygusunu
isteyeceksinizdir. Ama iyi bir þarap içme
meraklýsý iseniz kristal olaný seçersiniz,
çünkü kristal içerisine konan güzel þeyi
saklamak yerine onu ortaya çýkarýr.
Bu mecazý benimle birlikte izleyecek
olursanýz, kusursuz bir þarap kadehinin
hemen bütün meziyetlerinin tipografiyle
paralellik taþýdýðýný göreceksiniz. Kasenin
üzerinde parmak izlerinin oluþmasýný
önlemek için uzun, ince bir ayak vardýr.
Niye? Çünkü gözünüzle sývýnýn ateþli kalbi
arasýna hiçbir bulut girmemelidir. Kitap
sayfalarýndaki kenar boþluklarý benzer bir
þekilde yazýlý sayfayý ellemeyi önlemek için
deðil midir? Yine: cam renksizdir veya
kaseye en fazla belli belirsiz bir renk verir.
Çünkü þarap uzmanýnýn þarabýn kalitesine
karar verdiði noktalardan biri de þarabýn
rengidir. Ve þarap uzmaný, þarabýn rengini
deðiþtiren hiçbir þeye tahammül göstermez.

Tipografide porto þarabýný kýrmýzý veya yeþil
su bardaðýna koymak kadar saygýsýzca ve
keyfî olan çok sayýda gereksiz aþýrýlýklar
görebilirsiniz. Bir kadehin tabaný yere
saðlam oturmasý için gerekenden çok daha
küçük görünüyorsa, ne kadar akýllýca
dengelenmiþ olursa olsun kadehin
devrileceðinden endiþe duyarsýnýz. Satýrlarý
yeterince iþ görecek kadar alt alta
koymanýn yollarý vardýr ama okuyucuyu
bilincinde olmaksýzýn satýrlarý tekrarlama üç
kelimeyi tek bir kelime olarak okuma
vesaire korkusuyla endiþe altýnda tutarsýnýz.
Þarabýný tutmak için kil veya metal yerine
camý seçen ilk kiþi kullanacaðým anlamda
bir “modernist”ti. Yani bu önündeki belli
nesne hakkýndaki sorduðu ilk þey “Bu nasýl
görünmeli?” deðil ama “Bu ne yapmalý?”
sorusuydu. Ve bu kapsamda bütün iyi
tipografi modernisttir.
Þarap çok ilginç ve etkili bir þeydir. Bir
yanda dinin merkezî ritüeli olarak

kullanýlýrken, diðer yanda ise içilmesi hoþ
karþýlanmamýþtýr. Ýnsanlarýn zihinlerini ayný
ölçüde karýþtýran ve deðiþtiren tek bir þey
vardýr ve bu da düþüncenin anlaþýlýr bir
þekilde ifade edilmesidir. Bu insanýn en
büyük mucizesidir ve yalnýzca insana
özgüdür.
Dünyanýn öbür ucundaki adýný sanýný
bilmediðiniz biriyle kaðýt üzerindeki siyah
iþaretler yoluyla tek-taraflý bir konuþma
yapabiliyor olmam bir mucizeden baþka bir
þey deðildir. Konuþma, yayýn yapma, yazma
ve basma düþünceyi iletme yollarýdýr. Ve
insan uygarlýðýnýn oluþmasýndaki belki de
en büyük etken zihinde olanlarý iletme ve
alma yeteneði ve istekliliðidir.
Eðer buna katýlýyorsanýz, þu temel fikre
katýlýyorsunuz demektir: basýmdaki en
önemli þey bir zihinden diðer zihinlere
düþüncelerin ve imgelerin aktarýlmasýdýr.
Bu önermeye tipografi biliminin ön kapýsý
diyebilirsiniz. Ýçerisinde yüzlerce oda
bulunmaktadýr; ama basýmýn özgül ve
anlaþýlýr fikirlerin aktarýlmasý olduðunu
varsayarak baþlamadýðýnýz sürece kendinizi
büsbütün yanlýþ bir evde buluvermeniz çok
kolaydýr. Bu önermenin bizi nereye
götüreceðini sormadan önce, bunun bizi
nereye götürmeyeceðini görelim. Eðer
kitaplar okunmak için basýlýyorsa,
okunabilirlikle bir gözlükçünün okunaklýlýk
diyebileceði þey arasýnda bir ayrým

yapmamýz gerekir. 14 punto Bold Sans ile
dizilmiþ bir sayfa, laboratuvar testlerine
göre 11 punto Baskerville ile dizilen bir
sayfadan daha okunaklýdýr. Bir topluluk
önünde konuþan kiþi, bu anlamda,
baðýrdýðýnda daha iyi “iþitilebilir”dir. Ama
iyi bir konuþma sesi ses olarak iþitilebilir
olmayandýr. Ýþte yine saydam kadeh! Eðer
bir ptatformdan gelen bir sesin yükselip
alçalmalarýný ve konuþma ritimlerini
dinlemeye baþladýðýnýzda uykuya
dalacaðýnýzý söylememe gerek yok.
Bilmediðiniz bir dilde söylenen bir þarký
dinlediðinizde, zihninizin bir yaný gerçekte
uykuya dalar ve akýlyürütme melekeleriniz
sizi tümüyle ayrý olan estetik
duyarlýlýklarýnýzla baþbaþa býrakýr. Güzel
sanatlarýn yaptýðý budur, ama bu basýmýn
amacý deðildir.

“Ýyi kullanýlan yazý,
yazý olarak görünmez olandýr,
týpký kusursuz konuþma sesinin
kelimelerin ve fikirlerin iletildiði
farkedilmeyen bir vasýta
olmasý gibi.”

Ýyi kullanýlan yazý, yazý olarak görünmez
olandýr, týpký kusursuz konuþma sesinin
kelimelerin ve fikirlerin iletildiði,
farkedilmeyen bir vasýta olmasý gibi.
Öyleyse, basýmýn birçok sebeple hoþ
olabileceðini söyleyebiliriz, ama bu, her
þeyden önce bir þey yapmanýn yolu olarak
önemlidir. Bundan dolayý basýlý bir eseri
özellikle güzel sanat olarak adlandýrmak
yanlýþtýr: çünkü bu, ilk varolma amacýnýn
duygularý okþamak için ve kendi baþýna bir
güzellik ifadesi olduðunu imler. Kaligrafi
bugünlerde büyük ölçüde bir güzel sanat
olarak düþünülüyor, çünkü temel ekonomik

ve eðitsel amacý kalmamýþtýr. Ama Ýngilizce
basým, bu dil artýk sonraki nesillere fikirleri
aktarmýyor olmadýkça ve basýmýn kendisi
saðladýðý faydayý henüz tahayyül
edemediðimiz ardýlýna devretmedikçe bir
sanat olarak nitelenemez.
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ipografide uygulama
labirentlerinin sonu yoktur, ve
basýmýn bir aktarýcý olduðu
yolundaki bu fikir, size bu
labirent içerisinde yol
gösterecek ipucudur. En
azýndan, konuþma ayrýcalýðýna
eriþtiðim bütün büyük tipograflar için
bunun böyle olduðunu gördüm. Zihnin bu
temel alçakgönüllüðüne sahip olmayan
ateþli tasarýmcýlarýn tümüyle yanlýþa
saplandýklarýný, aþýrý bir heveskarlýkla
olmayacak gülünç hatalar yaptýklarýný
gördüm. Ve bu ipucuyla, zihninizin
gerisindeki bu amaçsallýkla, en görülmedik
þeyleri yapmanýz mümkündür. Basit
temellere gitmek ve onlardan hareketle
akýl yürütmek bir zaman kaybý deðildir.
Kiþisel sorunlarýn telaþý içerisinde, sanýrým
soyut prensipleri içeren bir genel ve basit
fikirler dizisi üzerine yarým saat
harcamakta bir mahzur görmezsiniz.
Bir keresinde, reklamlarda kullanýlmak
üzere çok hoþ bir yazý karakteri tasarlamýþ
olan biriyle konuþuyordum. Ona
sanatçýlarýn belli bir problem üzerine ne
düþündükleri hakkýnda sordum ve o da

güzel bir jestle karþýlýk verdi: “Ah, madam,
biz sanatçýlar düþünmeyiz, hissederiz!”
Ayný gün bu sözü tanýþýk olduðum bir diðer
tasarýmcýya aktardým. Ve o daha az þairane
bir þekilde þöyle mýrýldandý: “Sanýrým bugün
pek iyi hissetmiyorum.” Haklýydý, düþündü;
düþünen bir kimseydi, ve bundan dolayý da
iyi bir ressam olarak o kadar iyi deðildi ve
bana göre akla uygun olan herhangi bir
þeyden içgüdüsel olarak kaçýnan kiþiden on
kat daha iyi bir tipograf ve yazý karakteri
tasarýmcýsýydý.
Bir kitaptan basýlý bir sayfayý alýp duvara
asmak için çerçeveleten tipografik þevk
sahibi kiþilere hep þüpheyle bakmýþýmdýr;
çünkü bu kiþiler bana göre duyumsal zevki
tatmin etmek adýna sonsuzcasýna daha
önemli bir þeyi sakatlamaktadýr.

“Saydam bir sayfa
basit veya sýkýcý deðildir.
Bayaðý gösteriþ, disiplinden
çok daha kolaydýr.”

Þimdi kitap tipografisi üzerine vardýðým
sonuçlardan söz edeceðim, çünkü bu bütün
temelleri içeriyor, ve sonra reklamcýlýk ile
ilgili birkaç noktaya deðineceðim.
Kitap tipografýnýn iþi odanýn içerisindeki
okuyucuyla yazarýn kelimelerinden oluþan
manzara arasýnda bir pencere açmaktýr.
Þahane bir güzellikte renkli camdan bir
pencere yapabilir, ama bu bir pencere
olarak baþarýsýzdýr; yani, okuyucunun
bakacaðý ama okuyup geçmeyeceði text
gothic gibi zengin ve görkemli bir yazý
karakteri kullanabilir. Ya da benim saydam
veya görünmez tipografi dediðim þeyi

kullanabilir.
Evimde tipografisi hakkýnda hiçbir görsel
hatýraya sahip olmadýðým bir kitabým var;
bu kitabý düþündüðümde bütün gördüðüm
Paris sokaklarýnda bir aþaðý bir yukarý
dolanan Üç Silahþör ve yoldaþlarý. Üçüncü
tür pencere camýn görece küçük cam
parçalarýna ayrýlmýþ olaný; ve bu bugün
“güzel baský” dediðimiz þeye karþýlýk geliyor.
Bunda en azýndan orada bir pencere
olduðunun ve birinin bunu inþa etmekten
keyif aldýðýnýn bilincindesiniz. Bilinçaltý
zihnin psikolojisiyle ilgili bir durum
sebebiyle bunda itiraz edilecek bir þey yok.
Burada zihinsel göz yazý karakterinin
üzerine odaklanmayýp, onun yoluyla
yazarýn söyledikleri üzerine odaklanýr.
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erhangi bir keyfî eðip bükmeler
veya ölçüsüz renk kullanýmýyla,
iletilecek zihinsel resmin
arasýna giren bir yazý karakteri,
kötü bir yazý karakteridir.
Bilinçaltýmýz her zaman için
hata yapmaktan (mantýksýz
yerleþtirme, sýkýþýk aralýk, satýr
aralarý anterlinsiz satýrlar bizi bu duyguya
yönlendirebilir), sýkýntýdan ve çokbilmiþlikten
korkar. Bize baðýrmayý sürdüren aralýksýz
baþlýk, tek uzun bir kelime gibi duran satýr,
küçük aralýklar olmaksýzýn birbirine yapýþmýþ
büyük harfler — bütün bunlar bilinçaltýnýn
þaþýlaþmasý ve zihinsel odaðýn kaybolmasý
anlamýný taþýr.

“Bir kitaptan basýlý bir sayfayý
alýp duvara asmak için
çerçeveleten tipografik þevk
sahibi kiþilere hep þüpheyle
bakmýþýmdýr; çünkü bu kiþiler
bana göre duyumsal zevki
tatmin etmek adýna
sonsuzcasýna daha önemli bir
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asým alçakgönüllü bir zihin
gerektirir. Bunun olmadýðý güzel
sanatlarýn birçoðu þimdi bile
kendinden menkul ve cývýk
deneyler içerisinde bocalayýp
duruyor. Saydam bir sayfa basit
veya sýkýcý deðildir. Bayaðý
gösteriþ disiplinden çok daha
kolaydýr. Çirkin tipografinin asla kendini
göstermezlik etmediðini farkettiðinizde,
güzelliði, týpký bilge kiþilerin mutluluðu bir

baþka þeyi hedefleyerek yakalamasý gibi
yakalayabilirsiniz. “Hünerli tipograf”
okumaktan nefret eden zenginlerin
maymun iþtahlýlýðýný öðrenir. Týrnak ve harf
aralýklarýnda uzanan uzun soluklar onlar
için deðildir, ince aralar koymanýzýn kadrini
bilmeyeceklerdir. Diðer ustalarý bir kenara
býrakacak olursak, hiç kimse ustalýðýnýzý
takdir etmeyecektir. Ama, bu þekilde,
yýllarýnýzý insan zihninin þarabýný tutmaya
deðecek kristal kadehi tasarlamakla
geçirmiþ olacaksýnýzdýr.

Beatrice Warde’un 1932 yýlýnda
Eric Gill'in Perpetua yazý karakterini
kullanarak dizayn edip bastýðý
ünlü manifestosu
“Burasý Bir Basýmevi”
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þeyi sakatlamaktadýr.”

Ve kitap basýmý hakkýnda söylediklerim
doðruysa, reklamcýlýk konusunda elli kat
daha doðrudur. Çünkü reklamcýlýkta, bir
yeri satýn almanýzýn tek amacý bir mesaj
iletmektir, okuyucunun zihninde bir istek
oluþturmaktýr. Bir reklamda, basit ve
zorlayýcý olan mesajý kitap-yazýsýnýn klasik
makuliyetine rahatsýz edici bir þekilde
yabancý olan bir yazý tarzýyla ortaya koyarak
okuyucunun ilgisini umursamamak trajik bir
biçimde kolaydýr. Eðer reklam nüshasýnýn
mal satma aracý olarak yarayýþsýz olduðunu
düþünüyorsanýz, baþlýðýnýzla dilediðinizce
dikkat çekebilir ve dilediðiniz yazý karakteri
resimleri yapabilirsiniz. Ama gerçekten
güzel bir nüsha yapmak sizi mutlu ediyorsa,
binlerce insanýn güçlükle kazanýlmýþ
paralarýný sakin bir þekilde dizilmiþ kitap
sayfalarýný okuma ayrýcalýðý için
harcadýklarýný ve ancak sizin en hoyrat
hünerlerinizin insanlarý gerçekten ilgi çekici
bir metni okumaktan alýkoyabileceðini
hatýrlatmanýzý istirham ederim.

BURASI
BÝR BASIMEVÝ
Medeniyetlerin buluþma noktasý. Zamanýn
yýkýcýlýðýna karþý bütün sanatlarýn sýðýnaðý.
Fýsýldaþan söylentiye karþý korkusuz hakikatin zýrhý. Sanatýn kesintisiz trompeti. Bu
yerden kelimeler ses dalgalarý üzerinde
yokolmaksýzýn ve yazarýn elinde deðiþmeksizin zaman içerisinde sabitlenmiþ ve
delille doðrulanmýþ olarak uzaklara uçabilir. Arkadaþým, kutsal bir yerde duruyorsun,
Burasý bir Basýmevi.
Beatrice Warde

