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Beatrice Warde, iyi bilinen
makalesi Kristal Kadeh’te
metnin mutlak şeffaflığı ve
mesajın anlaşılabilirliğini
sağlamak için baskı
işleminin görünmez olması
gerektiğini savunmuştu.
Ancak görsel iletişimin
hizmetinde bir araç
olarak kullanılan tipografi
bu ütiliter vizyonunun
sınırlarını aşar ve bir
markanın, ürünün veya
hizmetin şahsiyetini veya
karakterini oluşturan
değerleri ve özellikleri ona
kazandırır.
Dünyayı kültürel çeşitlilik
üzerinden düşünmek
Günümüz toplumunun yüzleştiği
sınavlardan birisi çokkültürlülüktür.
Bunun yazılı iletişimdeki
yansımasıysa çokdillilik, yani
toplumların, organizasyonların ve
bireylerin gündelik hayatlarında
birden fazla dil kullanma veya
temas etme becerisidir.
Erişilebilir alanlar olarak temsil
edilen grafik arayüzler sayesinde,
giderek daha da küreselleşen
dünyamız artık daha küçük ve
daha evcil. Rahat bir divana uzanıp,
Google Earth gibi uygulamaların
sunduğu uydu görüntüleri
arasında gezinebilir, bunca
çeşitlilik barındıran gezegenimizi
yapılandıran farklı ülkeleri ziyaret
edebiliriz. Böyle programlarla
görsel açıklaması yapılan küresellik
nosyonu somut dünyada kendisini
gösteren sosyal ve kültürel
gerçekliği hesaba katmaz: ki bu
dillerin, kültürlerin, geleneklerin,
inançların çeşitliliğiyle, tüm
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küreselleşme vizyonlarının gözden
kaçırdığı son derece zengin ve girift
bir gerçekliktir.
Gerçek ve temsili dünya arasında
bir yerde yaşıyoruz. Gerçekliğin
basitleştirilmiş tahminine
dayanan bir dünya burası. Dünya
vizyonumuz büyük oranda onu
ölçmek, temsil etmek ve yönetmek
için tasarladığımız araçlara bağlı, ve
dolayısıyla biçimi bozulmuş, ya da
en azından terzi elinden çıkmış bir
vizyon.
Geçtiğimiz yüzyıllarda
Batı’nın dünya vizyonu diğer
bakışları ve kültürleri hâkimiyeti
altına aldı. Ancak dünya tek bir
vizyon kapsamında özetlenemez.
Bizimki üniter bir kültür değil –
çokkültürlülük dediğimiz şey farklı
ifadelerin birbiriyle kaynaştığı bir
eritme potası yaratıyor. Ve bu eritme
potasında diller kilit öneme sahiptir.
Yalnızca düşüncenin dile gelmesini
sağladıkları için değil. Bir cemiyet
içinde sosyal uyumun sağlanması
ve ilişkilerin yürütülmesi açısından
da diller çok güçlü araçlardır.
UNESCO Genel Direktörü Koïchiro
Matsuura’nın 2003’te yaptığı
açıklamada ifade ettiği gibi: “İnsan
yaratıcılığının tüm çeşitliliğiyle
ifadesi dillerle mümkündür. İletişim
araçları olarak algı ve düşünce de
dünya görüşümüzü şekillendirir;
geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek
arasında köprü oluştururlar.1
Adına küreselleşme dediğimiz
olgu, ülkeler ve ülkelerin kültürleri
arasında daha fazla etkileşime
yol açmakla kalmamış, aynı
zamanda birbirleriyle kaynaşma
eğilimini de mutlaka pekiştirmiştir.
İndirgemeci ve üniter dünya
görüşü bir yana, küreselleşme
“diğer” kültürlere dair büyüyen bir
farkındalığı da beraberinde getirir.
Başkalarını eşitlik adına bizim
gibi davranmaya zorlamak yerine,
onlara eşitimiz olarak yaklaşmamız
söz konusudur. Böylece çağdaş
dünyanın gerçekliğine yaklaşımımız
önemli bir değişime uğrar. Postmodernizmin gayri-merkeziyetçi
vizyonu felsefe, kültür ve plastik
sanatlarda bu prensibe dair
anlayışımızı geliştirmiştir.
Sosyal ve teknolojik
çokkültürlülüğe doğru
Başka kültürel gerçekliklerle
iletişim veya ilişki kurmamız

gerektiğinde, ilk engeli genelde
diller oluşturur. Günümüzde
kendimizi tek bir dilde ifade
edebilmek yeterli değildir.
Ekonomik küreselleşme bizi
piyasalara saygıyla yaklaşmaya
zorluyor. Şayet bir ürün başarıyla
hayatta kalmayı umut ediyorsa,
kendisini yerel ortam ve kültüre
özgü karakteristiklere saygılı bir
pozisyonda konumlandırmalıdır.
Kültürel olmayı amaçlayan
(örneğin yayımlanacak bir ürün)
ve yerel bağlamının ötesine
geçmek isteyen her türlü ifadenin
çokdillilik konusuna hakiki
bir gereklilik olarak eğilmesi
gerekiyor. Bahsettiğimiz bu
ifadelerin bir çoğu (dijital ve
kâğıda baskı) metinsel içeriklerini
iki veya daha fazla dilde aktaran
yayınlardır. Çokkültürlü bir
alanın içinde ortak bir varoluş
gerçekleştirme çabası bir dizi
sorun yaratabilir. Bu noktada
tasarım, insan ilişkilerine her
anlamda yardımcı olabilir: çeşitli
etnik kökenden gelen insanların
paylaştığı ortak alanlarda
işaretlendirme yapılabilir, yiyecek
maddeleri marketlere konulmadan
önce etiketlendirilebilir, kozmetik
malzemeleri ambalajlandırılabilir
veya ilaç prospektüsleri yapılabilir.
Tasarım açısından ortaya çıkan
zorluklar tipografiyle kısmen
çözülebilir. Çünkü tipografi
yalnızca kompozisyon sorunlarına
değil, aynı zamanda çokdilli
metinler için tipografik karakter
tasarımı gibi çokdillilik eksenli
meselelere de geçerli yanıtlar verir.
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde
teknolojik sanayi, sosyal ve
ekonomik değişimlerin etkisiyle
canlandı ve yükselen piyasalar
sayesinde de ticari kapasitesini
artırdı.
Bilgisayar bilimleri alanında,
bu yükselen ülkelerin bazılarının
yazı sistemleri teknolojiye erişimi
kısıtlayıcı engeller oluşturmaya
başladı. Bu ülkelerde bilgisayar
araçları, kendilerini İngilizce
veya Latin alfabesi temelli başka
dillerle ifade edenlerin kullandıkları
şekilde kullanılamıyordu. Yakın
zamana değin, (Çince ve Arapça
gibi) bazı sistemlerde mevcut olan
çok fazla sayıda farklı karakter,
dijital teknolojinin küreselleşmiş
dünyanın başka bölgelerine doğru
genişlemesinin önündeki başlıca
engellerden biriydi.
Bilgisayara girilen her türlü
metinsel bilgi belirli bir dilde
ifade edilir. Birçok bilgisayar
teknisyeni çokdillilik “problemini”
bazı özel karakterlerin mevcut
olmaması şeklinde yorumlamıştır.
Şayet durum bundan ibaret
olsaydı, problem ekranda veya
basılı olarak temsil edilen diller
için gerekli olan tüm karakterlerin

bulundurulmasıyla çözülebilirdi.
Ancak bu MS-DOS ortamlarında
ya da Mac OSX öncesi işletim
sistemlerinde başarılamadı. Çünkü
kullanılabilir karakterlerin kapsamı,
dijital kaynaklardan dataların
depolandığı standart formatlı
(PostScript or TrueType) 256
karakterlik bir sete indirgenmişti.
Bu rakam dünya dillerinin bir
çoğunda metin oluşturmak için
yetersizdi çünkü birçok yazı sistemi
256 karakterden daha fazlasını
gerektirir.
Yirminci yüzyılın son birkaç
senesi ve özellikle yirmi birinci
yüzyılın ilk on senesinde, yazılım
ve ağır aksam geliştirmecileri
çokdilliliği bilgisayar ortamlarında
uygulamak için çalıştılar. İlk
başarı hikâyelerinden biri karakter
kodlaması için bir standardın
geliştirilmesi oldu. Unicode adlı
bu standart, her tür yazılım ve
üründe metinlerin simgelemesini
belirlemek için standart bir model
(Unicode standardı) geliştirilmesini
destekleyen Unicode
Consortium’un2 kuruluşunu
takiben tesis edildi. Amaçlarından
biri kullanıcılar arasında çokdilli
doküman alışverişini sağlamaktı.
Unicode Consortium’u, tüm
yazılım imalatçıları tarafından
tanınan standart bir kodlama
tesis etmek için var olan tüm
yazı sistemlerini ve işaretleri
tanımlayacak evrensel bir karakter
haritası tasarlamak adına büyük
çaba sarf etti.3
Sonraki bir dönüm noktası dijital
fontlar için yeni bir standard olarak
tabir edilen OpenType formatının
geliştirilmesi ve pazarlanması
oldu. OpenType tek bir font
içerisinde 65.536 glif ve sembole
yer verdiği için, üslup olarak
ortak özelliklere sahip birçok
yazı sisteminin aynı çerçevede
birlikte var olması mümkün oldu.
Yeni milenyumun başında hayat
bulan bu yeni formatın sunduğu
büyük avantajlardan birisi de
yaygın olarak kullanılan birçok
işletim sistemiyle (Macintosh, PC
Windows) uyumlu olmasıydı –
ki bu kullanıcıların, özellikle
de grafik endüstrisinin, en çok
talep ettiği özelliklerden biriydi.
Dolayısıyla İngilizcenin halen
teknolojinin “lingua franca”sı
olması gerçeğine rağmen, yeni
dillerin ve yazı sistemlerinin
pazarın genişlemesi için “ahlaki”
koşul haline geldiği, giderek
küreselleşen bir dünyada OpenType
formatının belirli bir ihtiyacı
karşılamak üzere yaratıldığını
düşünebiliriz.
Tasarımcı ve de çoklu dilli
ortamlar konusunda uzman
John Hudson’un görüşüne göre,
tipografik tasarım milenyumun
başında uluslararası çapta bir

ihtiyaç, tasarımcıları giderek
daha küreselleşen bir dünyanın
taleplerini karşılayabilmek için,
Latin harfleri kullanılmayan
dilleri derinlemesine incelemeye
sevk etti. Dijital font yaratımı ve
dağıtımına odaklanan şirketlerin
Küresel bir dünya için
en önemlileri güncelleştirmeye
tasarım:
ve diğer yazı sistemlerine ait
Çokdillilik ve tipografi
karakterler içeren fontları dahil
Küresel bir dünya için tasarım
etme çabasına giriştiler. Ve bunlar
yapmak kültürel çeşitliliği ve
yalnızca Yunanca ve Kiril alfabesi
iletişimde kullanılan farklı yazı
gibi Avrupa Birliği’nde iş araçları
sistemlerini hesaba katmak
olarak tanınan yazı sistemleri
anlamına geliyor. Hudson’a göre,
değildi. Arapça, Devanagari,
bugün tipografik tasarım bilgisayar
Çince ve Japonca
Diller metinleri görme biçimimizi, spesifik renklerini ve verili bir miktar metin (uzunluğu) için ne kadar alana ihtiyaç duyacağımızı etkilerler. Latin alfabesi
gibi, şu anda
kullanılan dile göre farklı dokular sunabilir. Böyle bile olsa, renk ve dokudaki değişiklikler farklı yazı sistemleri kullanıldığında daha belirgin hale gelir.
küresel ekonomi
Örnekler G. Sadek ve M. Zhukov’un Typographia polyglotta (ATypl / The Cooper Union, New York, 1997) adlı kitabından alınmıştır.
üzerinde etki eden
diğer kültürlere
ait sistemler
de bunların
arasındaydı.
Doksanların
ortalarında, Latin
alfabe kapsamındaki
çokdilli fontlara
olan talep yazıtipi
tasarımcılarının
ve büyük
dağıtımcıların
karakter setini
genişletme ve başka
dillerdeki metinleri
Avrupa bağlamında
düzenlemek için
gereken
tüm
Çekçe
Fince
İngilizce
karakterleri dahil
etme ihtiyacının
farkına varmasını
sağladı. Katalanca
ve İspanyolca bir
metin hazırlarken,
bir aksanın ve
virgülün olmaması
yüzünden belirli
bir yazıtipini
kullanamamak gibi
zorluklarla kaç kere
karşılaşmışızdır?
Bazen (İngilizcede
fazla kullanılmayan)
diyakritik
karakterlerin
dikkatsizce
aralıklanması çirkin
Yunanca
İbranice
Rusça
görünümlü metinler
doğurmaktaydı.
Milenyumun
başında tipografik
repertuvarlara yeni
yazı sistemlerinin
girmesiyle bu
farkındalık
güçlendi. Teknolojik
gelişimler sayesinde
yazıtipi tasarımcıları
grafik tasarım ve
kullanıcılarının
günümüzde
ortaya koydukları
ihtiyaçlara cevap
verebilir hale
Çince
Hintçe
Arapça
geldiler.

yeniden diriliş deneyiminden
geçiyorsa, bunun sebebi bilgisayar
endüstrisinin ürünlerini başka
dillerin konuşulduğu ülkelerde
konumlandırma arzusudur.4

teknolojisinin uluslararası çapta
uyumlanma süreciyle yakından
bağlantılı. Bu anlamda yazıtipi
tasarımcıları, küreselleşme
hareketinin ekonomik, sosyal
ve kültürel gelişimine doğrudan
dahil oldukları için, belirli bir
sorumluluk üstlenme durumundalar.
Hudson’un ifadesini yorum katarak
açıklayacak olursak, küreselleşme
(dijital font tasarımı da dahil)
yazılım üreticileri için yalnızca
ticari fırsatları temsil etmesinin
ötesinde, aynı zamanda kültürler
arası bir buluşma, uygarlıklar arası

diyalog, kültürel mirasa ve dünya
üzerindeki vatandaşların haklarına
ve emellerine saygı gibi değerleri de
içermeli.5
Kısacası, yazıtipi tasarımı
tarihsel süreci içerisinde kültürün
ve en nihayetinde yazılı iletişimin
hizmetinde olmuştur. Dolayısıyla
yeni fontlar yaratan tasarımcılar,
sundukları iletişim araçlarıyla,
yazılı kültürün gelişiminde kilit rol
üstlenirler.
Multi-script içeren, yani birden
fazla yazı sisteminden semboller
barındıran fontlara duyulan
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Multi-script font tasarımına
yönelik ilgi teknolojinin sunduğu
olanaklarla da pekişmiş oldu.
Ancak böyle bir faaliyetin
gerektirdiği teknik ve kültürel
bilgi böyle bir tasarımı son derece
benzersiz bir pratik yapmaktadır.
Yazıtipi tasarımcılarının çokdilliliği
benimsemeleri nispeten yeni
gerçekleşti. Profesyonel ve
akademik dünyanın uzmanlık
alanlarında son on yıl içinde
konu üzerine üretilen fikir
tartışmalarında bu doğrulandı.
Geçtiğimiz aylarda Codex’te
yayımlanan bir makalede, tasarımcı
David Březina çokdilli yazıtipi
aileleri tasarlarken karşılaşılan
bazı problemlere dikkat çekti.
Březina yazıtipi tasarımcılarının
“dilbilimi, tipografi ve bilgisayar
bilimlerinin kesiştiği alanda”6
çalıştıklarına inanıyor. Halihazırda
bu profesyoneller farklı alfabeleri
tipografik sistemlere veya belli
destek mekanizmalarının getirdiği
sınırlara uyarlarken önemli
zorluklarla karşılaşıyorlar.
Yazıtipi tasarımı (genel
anlamda) ve onun toplumsal etkisi
arasında bağlantı kurmaya çalışan
çok fazla düşünce akımı veya
çalışma bulmak mümkün değil.
Benim görüşüme göre, çokdilli
tipografi alanında çalışmak ve
multi-script fontlar üretmek
tasarımın toplumsal yanıyla
doğrudan temas kurmaktır.
Multi-script tipografi
Yeni formlara dayalı yeni bir anlam
sistemini anlamak ve ona alışmak
multi-script fontların yaratımında
karşılaşılan başlıca zorluktur.
Yazı sisteminden bağımsız olarak,
yazıtipi tasarımı geleneksel, teknik
ve kültürel açıdan önemli birkaç
yönü dikkate almalıdır. Tasarımcı
Gerard Unger’e göre, bazı yönler
uzun zaman içerisinde çok az
değişim göstermiştir ve sabit
oldukları düşünülebilir. Harflerin
formları ve orantıları bazı
geleneklere göre şekil alır ve onları
tasarlamak için kullanılan araçlar
tarih boyunca sağlamlaştırılmıştır.
Günün sonunda, harfler dili
temsil eder ve bu da bir gelenektir.
Phil Baines “tipografların dilin
özelliklerini anlamaya başlamasının
ve aynı zamanda notasyonu için
gerekli kuralları ve röprodüksiyonu
için gerekli teknik süreci
öğrenmelerinin önemini”7 savunur.
Kâğıttan ekrana geçişte tecrübe
edilen değişimlere rağmen, okuyup
yazarken gözlerimiz ve beynimizin
işleyişiyle alakalı, yeni okuma
alışkanlıklarını zaman içerisinde
geliştirdik. Unger alışkanlıkların
konfigürasyonunun tipografi
üzerinde hatırı sayılır bir etkisi
olduğuna ve bunun da harflerin
şekillerini kuvvetle etkilediğine
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inanıyor. Aksine, en fazla sıklıkla
okunan basım harfleri okuyucuların
kendi alışkanlıklarıyla
pekiştiriliyor.8 Kurallar yok, fakat
gelenekler (Unger’in tanımıyla
sabitler) tüm tipografik tasarım
projelerinde dikkate alınmalıdır.
Geleneklerin ve alışkanlıkların
nasıl şekillendiğini ve bütün
bunların yazıtipi tasarımını ve
kullanımını nasıl etkilediğini
incelemek için referanslar veya
örnekler bulmak istediğimizde
tarih sadık bir rehberdir. Stanley
Morison’a göre, gelenek nosyonu
deneme yanılma yöntemiyle
tesis edilmiş belli basit ve eski
özellikler konusunda fikir birliği
ifade etmenin bir başka yoludur:
experientia docet.9
Gerrit Noordzij diyor ki:
“geleneklere uygun hareket etmeyen
şekiller yazı değildir”.10 Yazı,
farklı okuma yönlerinden, aracın
hareketinden ve hatta harflerin
şekillerinden etkilenir. Tipografinin
yazı ile dolaysız bir ilişkisi vardır.
Onun en sanatsal ifadesi olan
kaligrafi ile ilişkisiyse o kadar
dolaysız değildir. Harflerin şekilleri
yazıyı temel aldıkları için, yüzyıllar
içerisinde yazının geçirdiği evrim
sonucunda türemiş gelenekleri takip
ederler. Dahası diller, metinleri
görme şeklimizi, onlara ait özel
tonları ve nüansları ve belli bir
miktar metin için (uzunluk) ne
kadar alana ihtiyacımız olduğunu
belirlerler. Bazı spesifik harf
kombinasyonları bir dilde
diğerlerinde olduğundan daha
sıklıkla belirirler, dolayısıyla her
dil okuma sürecini etkileyen kendi
görsel geleneklerini tanımlar.

Yazı ve onun biçimsel
varyasyonları kullanılan
enstrümandan da (iskarpela, tüy
kalem, fırça, mürekkepli kalem
vb.) etkilenmiştir. Açı ve yön
seçimleri boyut, ağırlık, eğim,
derinlik ve harflerin kalitelerini
karakterize eden diğer biçimsel
özelliklerde farklar yaratır. Farklı
araçlar, harfler aynı bile olsa,
farklı şekiller doğururlar. Ayrıca,
kullanılan yüzey de (taş, ahşap,
kâğıt, parşömen, ekran) elde
edilen sonuçları etkiler. Teknoloji
ortaya çıkan şekillerin sınırlarını
ve olasılıklarını tanımlar. Tüm
tasarım süreçleri karşılaşılan
çeşitli zorlukların üstesinden
gelecek yeterli teknolojik bilgiyi
içerirler. Tipografik tasarımda bu
teknik bilgi kültürel ve dilbilimsel
bilgiyle de birleştirilmelidir.
Her yazı sistemi, ister alfabetik
olsun ister olmasın, belli bir
evrim sürecinin sonucudur, kendi
yapısına ve orantı sistemine
sahiptir. Dolayısıyla, bir veya
daha fazla alfabe aynı fontta
birleştikleri zaman, her biri kendi
orantılarını korumalıdır. Çünkü
bu onların okunaklılığını ve
kültürel özgünlüğünü etkileyen
bir unsurdur. Farklı sistemleri
birbirleriyle uyumlu hale
getirmenin zorluklarına rağmen,
bu prensibe saygı duyulması
önemlidir.
Latin alfabede çalışan tipografik
tasarımcılar yeni harf tipleri
tasarlarken orantıları tanımlamak
için az sayıda kılavuz kullanırlar. Bu
alfabenin orantılarını diğer yazılarda
zorlamak, doğal olarak adapte
olmadıkları takdirde (Latin ve Kiril

alfabelerinin birleşiminde olduğu
gibi), hatalı olur. Örneğin, Arapça
yazı kendi alfabemize tamamen
yabancı olan başka orantılar
gerektirir ve aynı şey Yunanca,
Çince veya Devanagari gibi diğer
sistemler için de geçerlidir. İki veya
daha fazla sistemi birleştiren multiscript yazıtipleri tasarladığımız
zaman, onları metin içinde
birbirleriyle uyumlandırmaya
çalışırken, orantılarını korumaya
çalışmalıyız.
Renk, orantı ve doku
Farklı yazıtiplerini birleştirirken
akılda tutmamız gereken iki önemli
öğe bunların metne verdiği renk ve
dokudur. Metinsel kompozisyon için
harf tipleri tasarlarken, paragrafın
görünümü kritik önem taşır. Harf
tasarımındaki herhangi bir küçük
ayrıntı genel tonu etkileyebilir.
Alfabeleri karıştırmakla ilgili
konuşan Robert Bringhurst’e göre,
metinler farklı alfabelerde ne kadar
yakın dizilirlerse, “biçimsel olarak
yüzeyde ne denli farklı olsalar
da, renk ve boyut açısından yakın
olmaları”11 o kadar önemli olur.
Yazı sisteminin metinlerin renk ve
dokusunu etkilemesi gibi, kullanılan
dil de etkiler. Březina’nın işaret
ettiği gibi, diller karakter setlerinin
kompozisyonunun görünümünü,
harflerin sıklığını, belli harflerin
kombinasyonunu ve diakritik
imlerin kullanımını belirler.12
Latin alfabesi kullandığımız dile
göre farklı dokular sunabilir –
İspanyolca, İngilizce veya Almanca
gibi değildir. Farklı yazı sistemleri
kullanıldığında doku ve tondaki
değişimler çok daha belirgindir.

Multi-script uygulamalarına bir örnek. Pradell yazıtipi Latin yazı sistemi (Pradell Roman) ve Arapça yazı sistemini birleştirir.
İki yazı sisteminin en iyi şartlarda uyumlanması, her bir alfabeyi tanımlayan özelliklere saygı duyduğumuzda gerçekleşebilir.

Renk çizginin kalınlığı ve
karakterlerin hafiflik derecesi, yani
ağırlıklarından etkilenir. Arap ve
Latin alfabelerinde ağırlık farklı
şekilde dağıtılır: ilki, birbirine
bağlanan harfleriyle, yatay
çizgilerindeki ağırlık düşüşleri için
daha net bir yatay taban çizgisi
sunar. Latin alfabedeyse düşüş dikey
çizgilerdedir. Harfler arasındaki
kontra şekiller ve aralıklar da
metinlerin rengini etkiler.
Latin alfabesi kullanmayan
tipografinin incelenmesi karmaşık
bir meseledir ve belki de akla gelen
ilk sorulardan biri kendinizinkinden
farklı bir yazı sistemi için nasıl
yazıtipi tasarlanacağı sorusudur.
Lehçe, Çekçe ve hatta Türkçe
metinleri dizmek için karakter
çizmek, (Arapça veya Çince bir
kenarda dursun) Kiril veya Yunan
alfabesi için karakter tasarlamakla
kıyasladığımız zaman basit bir
egzersizdir. Benim görüşüme
göre, bu sistemlere saygı ve yeterli
bilgiyle yaklaşmalıyız.
Fiona Ross “en iyi pratiğin sağlam
araştırma temeli üzerinde inşa
edileceğine”13 inanıyor. Daha önce de
söylediğim gibi, yazıtipi tasarlarken,
seçilen yazı sistemi ne olursa olsun,
geleneklere aşina olmalıyız. O
yazı sisteminin araçları ve tarihsel
süreci boyunca şekillerinin geçirdiği
evrim konusunda iyi bir temel
bilgiye sahip olmak sistemin özgün
karakteristiklerine dair içgörü
geliştirmemizi sağlar.
Dalton Maag’da çalışan yazıtipi
tasarımcısı Pilar Cano harflere
farklı gözlerle bakmamız, nasıl
okuduğumuzu ve okunaklılığı

korumak için hakikaten önemli
olanın ne olduğunu anlamamız
gerektiğini söylüyor.14 Ross’a
göre “İster anadilinizde okuyor
olun, ister yabancı bir dilde,
yeni bir yazıtipinin tasarımında
uyumluluk ve de ayrışmanın nasıl
başarılabileceğini anlamak için
yapılan yakın gözlem, metinsel
iletişimin tüm modlarının – ister
geçmişe, ister şimdiye ait olsun,
ister elle, ister kalemle, sivri
uçla veya fırçayla, ya da dijital
teknolojiyle yapılsın – analizinden
etkilenir. Bunu yaparken,
tasarımcı harf formlarının
orantılarına dair duyarlı bir
algı kazanabilir – onlardan ne
kadar uzaklaşabileceğini, harf
formlarının tanımlanmasında
hangi öğelerin anahtar niteliğinde
olduğunu algılayabilecek bir bakış
geliştirir – hangi uygulamaların
muğlaklığa yol açabileceğini kavrar.
Hangi harf formu özelliklerinin
ortak olduğunu ve dolayısıyla
metinsel uyum sağlamak için
hangilerinin aynı uygulamadan
geçirilebileceğini saptayacak kadar
bilgiye sahip olur.”15 Ross kültürel
duyarlılıklara dair bir farkındalığın
tasarım sürecinin temel bir bileşeni
olduğunu da sözlerine ekliyor.16
Tarih boyunca Latin olmayan
alfabelerin çoğunun Latin kökenli
tasarımcılar tarafından geliştirilmiş
olması her ne kadar şaşırtıcı olsa
da, unutmamalıyız ki, matbaa ve
harf tiplerinin tasarımı ve yapımına
ilişkin teknolojinin büyük bir
kısmı Batılı icatlardır. Tipografi
öğretimi de Batı dünyasında
birkaç yerde yoğunlaşmıştır. Ancak

Pradell Al-Andalus harflerine bir örnek. Andreu Balius, 2009–2013.

başka kültürlerden tasarımcılar da
kendi yazı sistemleriyle giderek
daha fazla çalışmakta, piyasaya
sunulan kaliteli fontların kapsamını
genişletmektedirler.
Sonuç
Multi-script yazıtipi ailelerinin
tasarımı, yazıtipi tasarımcılarının
gelecekte karşılaşacağı belli başlı
ödev olacak. Yirminci yüzyılın son
yıllarında ortaya çıkan ilk meydan
okuma çokdilliliği Latin alfabesine
uyarlamak ve dolayısıyla metin
kompozisyonuna daha az yaygın
olan diller için karakter eklemek
(doğu Avrupa dilleri için karakter
eklentileri), yirmi birinci yüzyılda
karşılaştığımız ikinci büyük sınav
farklı yazı sistemlerini tek ve aynı
yazıtipi ailesine dahil etmektir. Bu
hakikaten de yazıtipi tasarımcılarını,
günümüz küresel dünyasının talep
ettiği şekilde, daha yüksek bir bilgi
seviyesine ulaşmasını gerektiren bir
değişime işaret ediyor.
İdeal bir estetik ve biçimsel
birlik gibi karakteristik özellikleri
olan çokdilli metinler dizmemizi
mümkün kılacak multi-script
fontların varlığı giderek artan bir
ihtiyaç olarak kendisini gösteriyor.
Ama, daha önce de tartışmaya
açtığım gibi, multi-script yazıtipi
tasarımı yalnızca pratik ihtiyaçlara
cevap vermekle kalmıyor – diğer
dillerin ve kültürlerin tipografiyle
temsil edilme olasılığı hem
toplumsal uyuma ulaşmak, hem de
insanlığın içinde yaşadığı çevreyi
şekillendiren farklı kültürler
arasında diyalog köprüleri kurmak
için güçlü bir araç sunuyor. V
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