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Yaklafl›k 75 y›ld›r Swiss Grafik Tasar›m› bir isim tamlamas›ndan
çok bir marka haline geldi. Dünyan›n Almanca konuflulmayan ülkeleri
bu markay› Swiss Tipografisi olarak tan›yor. 1920’lerden 1980’lere
kadar ‹sviçre’den ç›kan tasar›mlar›n ço¤unda ayn› tipografik disiplin
ve düzen var. Yeni Swiss tasar›mc›lar› ise bu disiplin ve düzeni
yokederken ayn› zamanda kendi tarzlar›yla devam ettiriyorlar. ‹flte
bu yaz›da konumuz günümüz Swiss Grafik Tasar›m›.

Maksimuma
indirgemek
GÜNÜMÜZ SWISS GRAF‹K TASARIMI

Grafik, grafik tasar›m, Swiss
tasar›m›, görsel iletiflim:
Tek kelime veya objeyle tan›mlanamayacak bir
alan› anlatmak için kullan›lan farkl› yak›flt›rmalar,
gerçekte sadece objenin içinde gözükebilece¤i
olas› flekil alternatiflerinin ne oldu¤unu
gösterebilir. Çok farkl› ve kar›fl›k aç›lardan olaya
yaklafl›labilir. Ama de¤iflmeyen bir tek fley vard›r:
Bir objeyi görünür yapmak, ona hayat vermek.
Yani obje de onu görünür yapma ifllemlerinden
etkilenir. Bir objeyi anlatman›n hayal
edemeyece¤imiz kadar çok yolu vard›r. Üstelik
bu yollardan sadece baz›lar› grafikle tasar›mdan
geçer.
Jan Tschichold, Max Bill ve Theo Ballmer gibi
tipografinin öncülerinden Richar Paul Loshe ve Joseph
Müller-Brockman’in yeni tipografisine; Armin Hofmann,
Emil Ruder ve Wolfgang Weingart’›n Basle Okuluna
kadar ço¤u tasar›mda Swiss tipografisini görmek
mümkün. Ayn› terimi 1990’lar ile 2000’ler aras›nda
yap›lan tasar›mlar için kullanmak ise ya bir çeliflki ya
da bir provakosyon olurdu. Muhtemelen her ikisi de
do¤ru ve hiçbirisi do¤ru de¤il. ‹nsan eski Swiss
tasar›mc›lar›n›n devam›n› hem de onlara karfl› ç›kan
bir hareketi görmek istiyor.

Bu çeliflki ‹sviçre’nin en iyi tasar›m stüdyolar›ndan
biri olan Büro Destruct’›n isminde de var. Yok etme
anlam›na gelen Destruct kelimesi, düzen ve sistemi
hat›rlatan Büro kelimesiyle çelifliyor. Nitekim burada
verilen Swiss tasar›m örneklerinde de yaz›, görsel ve
hizalar›n bir zamanlar dokunulmaz olan hiyerarflileri
yokediliyor. Yine de okunabilirlik ve basitlik gibi
Swiss tasar›mc›lar› taraf›ndan tap›n›rcas›na paylafl›lan
özellikler genç Swiss tasar›mc›lar› taraf›ndan da
uygulan›yor. Ama yeni Swiss tasar›mc›lar›
büyüklerinden çok farkl› flartlarda çok farkl› konularla
ilgilenerek varl›¤›n› sürdürüyor. Bir kere daha büyük
ve kar›fl›k bir dünyada yafl›yoruz art›k. Ve bu yeni nesil
Swiss tasar›mc›lar›n›n eskilerin tarafs›z kalma tav›rlar›n›
tekrar gözden geçirmelerine neden oluyor. 1999 yaz›nda
Basle’de kurulu olan Muller+Hess tasar›m
stüdyosundan Eye dergisine görsel bir makaleyle
katk›da bulunmalar›n› istedim. Küreselleflmenin

ekonomik ve kültürel olarak en etkili güç oldu¤u bir
zamanda herhangi bir ülke veya tasar›m ak›m›n›n nas›l
tarafs›z bir tav›r sergileyece¤i hakk›nda görüfllerini
istedim. Muller+Hess görüfllerini bu makale için
yaratt›klar› Letraset benzeri bir görsel alfabeden
oluflturduklar› tek cümleyle belirtti: “Tarafs›z kalman›n
imkans›zl›¤›.” Bu cümleyi ‹sviçre Alpleri gibi klifle
‹sviçre görsellerinin tam tersi görsellerle oluflturduklar›
alfabeyle yazd›lar. Papa’dan pornografiye, politikadan
spora çok çarp›c› foto¤raflar... Ortaya ç›kan cümle
görsel alfabenin anlam›n› çözme derdine düflmeyenlere
bile tüm dünyay› etkileyen kaotik, kontrolsüz sistem
hakk›nda bir fleyler söylüyor. Tipografisi titizlikle
haz›rlanm›fl ve en önemlisi tipografiyi görsel bir mesaj
vermek için kullanan bir tasar›m. ‹flte burada Swiss
tasar›m›n›n özüne inmifl oluyoruz. Sadece içinde yap›sal
bir düzen hissi oldu¤u için bile bir tasar›ma tipografik
diyebiliriz. Tipografik demek için baflrolde mutlaka
yaz›n›n olmas› gerekmiyor. En önemlisi denge ve
oranla ilgilenmesi. Eski tipografi ustalar›n›n baflucu
kitab›nda yer alan bu kavramlar günümüzde çok farkl›
flekilde yorumlan›yor. Denge art›k hem yaz› karakteri,
hem de görsel içindeki metin ve görsel elemanlar
aras›nda. Oran ise art›k bir kompozisyon kural› yerine
kavramsal bir rehber. Mathias Schweizer’in Ikea fontu
bu konuya iyi bir örnek. Tabi ki bu da görsel alfabe.
Yaz›n›n icad›ndan beri yap›lan görsel bir oyun olan,
çok farkl› objelerde alfabenin harflerinin görülebilmesi
üzerine kurulmufl.
Ikea harfleri mobilyan›n tafl›nabilir olma özelli¤ini
hem abart›yor hem de yok etmeye çal›fl›yor. Yine de
harflerin ayr› ayr› okunmas›nda dikkatli bir denge
sa¤lan›yor. Bu da yapt›¤› göndermeleri kaybetmeden
anlatmak istedi¤ini anlatan düzensiz bir font olmas›n›
sa¤l›yor. Fonta flekilsel bir dil olarak bak›ld›¤›nda ise
düzenli ve oranl›.
Baflka bir oran da flekiller ve teknolojik veya kültürel
yap›lar aras›nda var. Burada flekilsel disiplin ve
kavramsal bir ironi görüyoruz. Özellikle de elektronik
medya ve gençlik kültürü için yap›lan tasar›mlarda.
Noktal› matrix karakteri ve 1991 y›l›nda yapt›¤› “Ay
Üssü Alfa” fontuyla Cornell Windlin bu alan›n
önderlerinden. Benzer bir ironi Elekrosmog’un Storno
ve Norm’un Normetica fontlar›nda da var. Bu iki
rasyonel ve fonksiyonel fontta da sistemli olarak
karakterlerin normalli¤ini yokeden küçük detaylar var.
Dikkatli bak›ld›¤›nda Normetica’n›n da monospace
bir makine karakteri (Geneva/Chicago) ile küçük
flekilsel oyunlar üzerine temellendirilmifl ultra-hip
fontlar›n bir k›rmas› gibi oldu¤u görülüyor. Örne¤in
“gyro” kelimesi yaz›ld›¤›nda fontun bozukluklar›
görülebiliyor. Bu ve di¤er örneklerde eski okulun
anlad›¤› flekilde bir orant› yok. Ama orant›sall›k baflka
bir yerde var, ben buna “anlamsal orant›sall›k” diyorum.
Gençlik ve müzik kültürlerinde yer alan bu tasar›mlar,
içlerinde hala eskiden kalma bir anlafl›labilirlik, yap›sal
basitlik ve teknolojik olarak uygunluk kayg›lar›n›
tafl›yor. Hatta baz› oyunlu tasar›mlarda bile tablolar,
kutular ve çizelgelere duyulan hayranl›kla konunun
sistematik bir biçimde ifllendi¤i görülüyor. Ama kurulan
bu düzen ço¤u kez rahats›z ediliyor, düzenle alay

ediliyor. Tasar›mlarda sistematik tipografi ve tablo
dünyas›na olan hayranl›¤›n› aç›kça belli eden Alex
Sonnderegger flöyle diyor: “Ben eskilerin ayak
izlerini takip etmek gibi bir fleyin peflinde de¤ilim;
ben onlar›n peflinde oldu¤u fleyin peflindeyim.”
Ço¤u bat› ülkesinde oldu¤u gibi görsel dillerde
yap›lan bulufllar gençlik kültürü, tekno müzik, dj
ve vj kültürleri alanlar›nda ifade biçimleriyle
ba¤lant›l›. Aç›klamas› zor ama dünyan›n herhangi
bir yerindeki bir tasar›mc› için Normetica çok geçerli
bir font. E¤riler, eski tasar›m ikonlar›na yap›lan
göndermeler, tutars›zl›klar... Tam 90’lar›n sonu.
Öyle bir görsel dil ki, yapt›¤› göndermeler
anlafl›lmasa bile görsel kültüre sahip bir kitle için
yap›lm›fl “cool”, geçerli bir font. Örne¤in
Sparkplug’›n “fazeaction” posterinde Max Bill’e
veya Grafiksalon’un “substrat” flyerlar›nda “Neue
Grafik” göndermelerini kaç›rm›fl olabilirsiniz. Ama
e¤er hedef kitledeyseniz tasar›mlar›n ‘cool’lu¤unu
kaç›rmazs›n›z. Kaç›rsan›z bile en az›ndan ne
anlat›ld›¤›n› kesinlikle kaç›rmazs›n›z.
Genel olarak bak›ld›¤›nda genç Swiss tasar›mc›lar›
Amerikan, ‹ngiliz ve hatta Hollandal› meslektafllar›na
göre çok daha düzenliler. Belki bu benim tarafl› bir
görüflüm olabilir. Ama kimse Swiss grafik tasar›m
e¤itiminin pratik ve ustal›¤a verdi¤i önemin etkilerini
gözard› edemez.
Swiss tasar›m›n›n bir baflka ortak özelli¤i de her
tasar›mc›n›n kendi kavramsal ve teknolojik s›n›rlar›n›
en uç noktaya kadar zorlamas›. Örne¤in, tipografinin
befli¤i olan bu ülkede ayn› zamanda yaz› okunulmaz
hale gelmeden bozulabilece¤i en uç noktaya kadar
bozuluyor. Max Bill’in tipografik deneyleri ve
Armin Hofmann’›n 1950’lerde yapt›¤› tasar›mlar
bunun en iyi örnekleri. Tabii, karakteri bozma
deyince akla gelen bir baflka isim de Wolfgang
Weingart. Nicolas Bourquin ise ayn› fleyi
foto¤raflarla yap›yor. Bir foto¤raf anlafl›labilirli¤ini
kaybetmeden ne kadar deforme edilebilir? Onun
küçük resimlerde yar›m tonlarda yapt›¤› dramatik
azaltmalar görselin bilgisayar ortam›nda daha az
yer kaplamas›n› sa¤l›yor. En önemlisi estetik olarak
düflük çözünürlüklü sunum buluflunu getiriyor.
Burada da yine anlafl›lmaz hale gelmeden görseli
en soyut hale getirme çabas› var. Swiss tasar›mc›lar›
bu maksimuma indirgeme tarz›n› farkl› stil ve
yaklafl›mlarla en iyi flekilde yapmay› baflar›yor. Ve
hepsi de temel flekillere karfl› büyük bir ilgi duyuyor.
Belki de bu nedenle vektörel grafikler Swiss
tasar›m›nda oldukça s›k kullan›l›yor. François Chalet
veya Yves Netzhammer’›n bilgisayar ç›k›fll›
tasar›mlardaki gibi kullan›lsa bile düz, temiz çizgiler
de çok kullan›lan bir ö¤e. Belki bu çizimler
uluslararas› görsel kültürle sofistike Swiss tasar›m›n›
bir araya getiriyor.
Manga’n›n Max Bill’le bir araya gelmesi. Chalet’in
vinyetlerinde kulland›¤› kolayca anlafl›labilen
konular› ile dekoratif stili onu tüm dünyada ilgi
gören Japon Manga çizgi romanlar›na yaklaflt›r›yor.
‹sviçre Alplerinin d›fl›na yap›lan göndermeler Swiss

tasar›m› için asl›nda yeni bir fley. Foto¤raf ise Swiss
tasar›m› taraf›ndan neredeyse yok say›lm›fl bir dünya.
‹llüstrasyon amaçl› veya fon olarak kullan›lmas›
d›fl›nda neredeyse hiç foto¤raf yok. Foto¤raf›n görsel
bir mesaj vermek için kullan›lmas› pek görülmüfl
bir fley de¤il. Yaz›, renk, çizgi ve kullan›lan fon
yeterliyken niye resim kullan›ls›n ki? Ama HansRudolf Lutz’un 1970’lerde “Typografiscehe
Monatsblatter” için yapt›¤› kapaklar bu konuda bir
istisna say›labilir. Onun kapaklar›, zaman›n›n tarafs›z
tasar›m anlay›fl› içinde farkl› bir sesti. Çizgi romanlar
ve Playboy Dergisinden esinlenerek yapt›¤›
tasar›mlar kendi kendine göndermeler yapan, görsel
iletiflim ile fikirler içeriyordu. Lutz tasar›m›n görsel
dilinin anlam›na dikkat çeken ilk tasar›mc›lardan
biri oldu. Tasar›mc› ve ö¤retmen olarak yeni nesil
tasar›mc›lar üzerinde çok büyük bir etkisi oldu.
Swiss tasar›m›n›n
kökünde olan flekil,
fonksiyon ve içerik
tekno ve dans
kültürlerinde kullan›lan
1950’ler, 1960’lar ve
1970’lerden görsellerle
bir araya gelince
bambaflka bir fley ortaya
ç›k›yor.

Kronoloji,
derinlik, sayfa
düzeni:
‹ki ve üç boyutlu
ortamlarda ve zaman
içinde iflaretlerin
bulunmas›, bir araya
getirilmesi. Burada;
oran, perspektif, s›ra
ve ritmin önemi
büyüktür. Ayn› çizgide
ve kronolojik (bir
kelimenin ard›ndan
di¤eri) olan
konuflman›n aksine
görsellefltirme süreci,
sürecin (sayfa düzeni)
bir parças› olarak
kendi yap›s›n› kendi
oluflturur.

ElektronikCurry’nin
“Retro-Futurizm”
dedi¤i bu tarzda o
zamanlar›n›n en kötü
illüstrasyonlar› al›n›yor
ve bunlar her taraf›ndan
‘hip’lik akan ikonik
görsellere; parti, konser
poster ve flyerlar›na
dönüflüyor. 1960’lar›n
müzik aletleri, otomobil
ilanlar›ndan al›nan
outline grafiklerin, drop
shadow’lar›n, el yap›m›
harflerin, Letraset ve
Mecanorma taraf›ndan 1970’lerde toplanan görsel
stok koleksiyonlar›n›n farkl› kullan›mlar› sayesinde
görsel ile yaz› aras›ndaki s›n›r gittikçe görünmez
oluyor. Görsel art›k yaz› gibi kullan›l›yor. ‹çeri¤i
çizmek veya süslemek de¤il, konuyu anlatmak için
kullan›l›yor. Bunun flöyle bir post-modern boyutu
da var: ‹çerik nedir? Art›k içeri¤in tan›m›n› yapmak
da kolay de¤il. Tarihi, zaman ve yeriyle formüle
edilmifl bir mesaj m›? Yoksa daha soyut, bilinçalt›na
yönelen, ortak hayat tarzlar›n› hedef alan
göndermeler mi? ‹kincisi tüm dünyada gittikçe
yayg›nlaflan bir e¤ilim. Ama belki de genç Swiss
tasar›mc›lar› kelime ve görsellerin sürekli yer
de¤ifltirdi¤i bu kültür için oldukça haz›rl›kl›. Tasar›m
e¤itimleri, kültürlerinden miras kalan düzen
anlay›fllar› ve tipografideki ustal›klar› Swiss
tasar›mc›lar›n›n tüm medya araçlar›nda görülen
kaotik görsel ve kodlar havuzunun kontrolü için
büyük silahlar›.

