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ÖZ
Sessiz veya sözsüz grafik romanlar, sessiz sıralı illüstrasyonların bir alt türüdür. Diğer
sessiz sıralı anlatı örnekleri gibi, metin içermeyen, yalnızca resimlemelerle anlatının
kurulduğu grafik romanlardır. Sessiz grafik romanlar, kendine özgü kurgu anlayışı ile aktif
bir

okuma

deneyimi

sunmakta;

okuyucuyu

kendi

hikâyelerini

yaratmaya

yönlendirmektedir.
Birinci bölümde, genel olarak iletişimin nasıl sağlandığı ve sözel iletişim ile görsel
iletişimin

hangi

yönleriyle

benzer

olup

hangi

açılardan

birbirinden

ayrıldığı;

illüstrasyonları ve dolayısıyla sessiz grafik romanları, sözel iletişimden farklı olarak,
evrensel kılan özellikleri incelenmektedir.
İşitsel dili oluşturan ögeler sözcükler, sözcüklerden oluşan cümleler ve cümlelerden
meydana gelen daha büyük anlatı birimleri iken; illüstrasyonun dili renk, çizgi, doku vb.
ögelerden oluşmaktadır. İkinci bölümde bu ögeler ayrı ayrı ele alınarak, illüstrasyonun
sanatsal dil bilgisi araştırılmaktadır.
Tekil illüstrasyonlar, belli bir sırada bir araya gelerek anlatıyı meydana getirmektedir.
Üçüncü bölümde, sıralı illüstrasyonlar, görsel anlatının yapısı ve sessiz sıralı anlatılar
incelenmektedir. Dördüncü bölümde, yapılan araştırmalar doğrultusunda oluşturulan sessiz
grafik roman uygulamasının çözümlemesi yer almaktadır.
Sessiz kitap ve grafik romanlarda, başlık dışında anlamı sabitleyecek dilsel bir iletinin
bulunmaması nedeniyle, anlamlama sürecinde okuyucuya her zamankinden fazla rol
düşmektedir. Farklı yorumlara açık olmalarıyla birlikte, yapılabilecek yorum sayısının
sınırlı olduğu; başka bir ifadeyle, anlatının okuyucuya açık bir şekilde iletilebildiği ortaya
konmaya çalışılmıştır. Böylece, yalnızca illüstrasyonlarla kurulan bir anlatının, yazılı
anlatılar kadar etkili bir biçimde iletişim kurabileceği gösterilmeye çalışılmaktadır.
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ABSTRACT

Silent or wordless graphic novels are a subtype of silent sequential illustrations. Like other
silent sequential narrative examples, they are graphic novels that do not contain text and
the narration is established only with illustrations. Silent graphic novels offer an active
reading experience with their unique sense of fiction; it directs the reader to create their
own stories.

In the first chapter, communication process in general is researched. Which aspects of
verbal communication and visual communication are similar and in which aspects they
differ from each other are examined. The features that make illustrations (thus silent
graphic novels) universal are analyzed.

While the elements that make up the verbal language are words, sentences consisting of
words, and larger narrative units consisting of sentences; the language of the illustration
consists of elements such as color, line, and texture. In the second chapter, artistic grammar
of the illustration is examined by considering these elements separately.

The individual illustrations come together in a certain order and form the narrative. In the
third chapter, sequential illustrations, the structure of the visual narrative and silent
sequential narratives are examined. In the fourth chapter, there is a review of the silent
graphic novel application created in line with the research.

In silent books and graphic novels, the reader has more than ever a role in the process of
understanding, as there is no linguistic message to anchorage the meaning other than the
title. It was attempted to reveal that although they are open to different interpretations, the
number of comments that can be made is limited; in other words, the narrative can be
clearly communicated to the reader. Thus, it is tried to be shown that a narrative
established with only illustrations can communicate as effectively as written narratives.
iii
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TEŞEKKÜR
Desteğiyle grafik ve illüstrasyon alanına yönelmemde büyük etkisi olan, katıldığım ilk
illüstrasyon dersinden bu yana katkılarını hiç esirgemeyen, çalışmanın hazırlanma
süreci boyunca değerli bilgileri ile beni yönlendiren danışmanım Sayın Doç. Elif
Ergen'e bana ve bu çalışmaya kattığı her şey için teşekkür ederim.
Yüksek lisans eğitimim boyunca bilgisini ve desteğini esirgemeyen, değerli
yorumlarıyla çalışmaya katkıda bulunan Sayın Doç. Müge Burcu Şen'e ve değerli
önerileriyle çalışmayı geliştiren Sayın Doç. Armağan Gökçearslan'a tüm katkıları için
teşekkürlerimi sunarım.
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GİRİŞ
Sessiz veya sözsüz kitaplar, her yaşa hitap eden ayrı bir edebi tür olarak
değerlendirilmektedir (Dowhower, 1997, s. 58). Metin içermeyen, anlatının yalnızca
illüstrasyonlarla

kurulduğu

kitaplardır.

Bununla

birlikte,

çoğunlukla,

başlık,

yazar/illüstratör adı, telif hakları bilgisini vb. gösteren sözcükler içerirler. Ayrıca,
illüstrasyonlarda tabela, işaret, etiket veya dekorun parçası olarak kelimelerin yer
alabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle Serafini (2014, s. 24), sözsüz resimli kitapların
içermediklerinden ziyade (sözcükler), içerdikleriyle (görsel olarak oluşturulmuş anlatılar)
daha iyi tanımlanabileceğini ifade etmektedir.
Üçüncü bölümde açıklanacağı gibi, sözcüklerin yokluğu resimli kitaplarla grafik
romanların arasındaki ayrımı bulanıklaştırmaktadır. Araştırma kapsamında sessiz grafik
roman, sessiz resimli kitabın daha karmaşık ya da gelişmiş bir biçimi olarak ele
alınmaktadır. Bu bağlamda, sadece illüstrasyonlar ile anlamın aktarımı ve anlatının inşası
hem resimli kitap hem grafik roman örnekleri ile desteklenerek açıklanmaktadır.
Sessiz sıralı anlatılarda, okuyucunun/izleyicinin aktif katılımı istenmektedir. Anlatının
takip edilebilmesi için, illüstrasyonlardaki kodların deşifre edilmesi ve bir görüntüden
diğerine bağlantıların kurulması gerekmektedir. Görüntülerin anlamlarının sözcüklere göre
daha açık uçlu oluşunun ve ayrıca bu tür kitaplarda sunulan zengin görsel deneyimlerin,
yavaşlamayı ve illüstrasyonların ayrıntılarına dikkat etmeyi gerektirdiği belirtilmektedir.
Tekrarlanan okuma ile, bu tür anlatıların izleyiciye sunduklarının büyüyeceği ifade
edilmektedir.
Sessiz kitapların okuyucuyu kendi hikâyesini yaratmaya yönlendirdiği düşünülmektedir.
Anlamı sabitleyen sözcüklerin olmayışı, farklı yorumlara olanak sağlamaktadır. Bununla
birlikte iyi kurgulanmış bir anlatıda, izleyicinin görsel okuma bilgi ve becerisine bağlı
olarak, illüstrasyonların aktardığı temel anlamın aşağı yukarı aynı olacağı söylenebilir. Bu
çalışmada, tek ve sıralı illüstrasyonların anlam aktarma araçları ve yöntemleri incelenirken,
izleyicinin hayal gücüne bırakılan boşlukları en aza indirgemenin yolları da araştırılmıştır.
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1. BÖLÜM: GÖRSEL İLETİŞİM VE İLLÜSTRASYON
Sessiz kitapların anlatıyı izleyiciye nasıl aktardıklarının ve bu tür kitapları yazılı
kitaplardan ayıran yönlerinin anlaşılabilmesi için, iletişim sürecinin bilinmesi önem
taşımaktadır. Bu bölümde, gösterge dizgelerinin yapısını ve kodların anlamlandırılma
süreçlerini inceleyen göstergebilim bağlamında, imgelerin nasıl iletişim kurduğu, sözel dil
ile karşılaştırmalı olarak açıklanmaya çalışılacaktır.
1.1. İletişim
İletişim hayatımızın merkezindedir. İşitsel, yazılı, resimlenmiş veya sözsüz el-kol-baş
devinimleri ve ifadelere kadar birçok farklı biçimde ve toplumsal hayatın tüm alanlarında
kendini gösterir. Bir bebeği gülümsetirken, bir futbol takımına tezahürat ederken veya bir
hikâyeyi insanlara aktarırken iletişim faaliyeti deneyimlenmektedir. İletişim, insan
topluluklarını bir arada tutar; o olmadan, insanların bir arada yaşayıp birlikte çalışması
mümkün değildir (Hall, 2011, s. 58).
İletişim, Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıyla, "duygu, düşünce veya
bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması"dır.
Bir başka tanımla iletişim, "belirli bir kültürdeki insanların yaşadıkları gerçeğe karşılık
olarak anlamlar yaratıp değiş tokuş ettikleri bir sosyal aktivite"dir (alıntılayan Hall, 2011,
s. 58); (aktaran Gill ve Adams, 1999).
Duygu ve düşüncelerin aktarımında ağırlıklı olarak görsel ve işitsel duyulardan
faydalanılır. İletişimde kullanılan en gelişmiş dizge işitsel duyuya dayanan dildir. Bununla
birlikte, dil yardımıyla kurulan iletişim kişinin bildiği diller ile sınırlı kalmaktadır. Uçar'ın
ifade ettiği gibi; "dünya üzerinde pek çok dil ve diyalekt olduğu göz önünde
bulundurulursa, görsel iletişim belki daha sınırlı, ancak iletişim açısından daha evrensel
boyutlara sahiptir." (Uçar, 2017, s. 16)
Görsel iletişim, görüntüler aracılığı ile yapılan bildirişimdir. Berger'in (2014, s. 7) ifade
ettiği gibi, görme konuşmadan önce gelmiştir. Nesneler, olaylar ve durumlar önce görerek
tanımlanır.
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M.Ö. 15.000'li yıllara ait mağara resimleri görsel iletişimin ilk örnekleri sayılmaktadır.
Yazılı iletişim ise, çok daha yakın bir zamanda keşfedilmiştir. Uçar'ın (2017, s. 21)
ifadesiyle; "günümüzden 17.000 yıl önce çizmeyi, şekil ve sembollerle iletişim kurmayı
bilen insanoğlu, seslere işaret vererek oluşturduğu ilk alfabeyi kullanmak için 12.000 yıl
beklemiştir."
1.1.1. İletişim Süreci
Mesajın başarıyla okuyucuya/izleyiciye iletilebilmesi için iletişim sürecini oluşturan
unsurlar ve bu unsurların birbiri ile ilişkisinin anlaşılması önem taşımaktadır. Görsel
iletişim ve illüstrasyon bağlamında bu dört unsur veya aşama şu şekilde açıklanabilir:
1. Gönderici: İletinin yaratıcısı, kodlayıcısı; illüstratör.
2. İleti: Gönderici tarafından kodlanan 'düşünce' ve bu düşünceyi açıklamak için kullanılan
kod. İllüstratörlerin kullandığı kod görsel bir koddur. Renk, boşluk, doku, ton vb.nin
betimlenme ve bu ögelerin bir araya getiriliş biçimi bu genel koda katkıda bulunur.
3. İletişim kanalı: Kodun taşındığı fiziksel araç ve ortam türü. Örneğin; gazete, dergi, kitap,
internet, televizyon vb. Mesajın iletilmesinde en etkili kanalın belirlenmesi ve mesajın bu
kanalın özelliklerine uygun biçimde hazırlanması gerekmektedir.
Crow (2003, s. 9), mesajların içeriğinden bağımsız olarak, farklı kanalların farklı anlamlar
taşıdığını belirtmektedir. Yazar, bir konuşmacıya karşı tavrın, çoğu zaman konuşma
biçimine karşı olan tavırla mantıksız bir biçimde ilişkili olduğunu örnek göstermektedir:
"'Konuşma' biçimimiz kullandığımız dil sisteminden ayrılabilir ve birçok durumda mesajın
önemli kısmı bu 'ses'tir."
4. Alıcı: İletinin kodunu çözen kişi veya grup; izleyici. Mesajın etkin bir biçimde
iletilebilmesi için, hedeflenen alıcının özelliklerinin iyi bilinmesi ve dikkate alınması
gerekmektedir. İletişimin çift yönlü, aktif bir süreç olduğu ve kodu çözme işleminin
mesajın yaratılması kadar önemli olduğu belirtilmektedir. Hall (2011, s. 74), illüstrasyonun
uygulandığı tüm alanlarda ˗ reklam ve kurumsal çalışma, editoryal, çocuk kurgu ve

3

kurgusal olmayan, yetişkin kurgu ve kurgusal olmayan, eğlence veya müzik olsun ˗ kodun,
mesajın amaçlanan alıcılarından etkilendiğini ifade etmektedir.
İletişimin gerçekleşmesi, yani anlaşmanın sağlanması ancak ortak bir dizge ile
sağlanabilmektedir. Aksan (2003, s. 44), bu konuda radyo yayını örneğini vermektedir:
Ancak vericinin yaydığı radyo dalgaları alıcının alabileceği türden ise bir yayının verilip
alınması mümkündür. Eğer verici çok kısa dalgadan yayın yapıyor, alıcı da o dalgadan
verilen yayını alamayacak yapıda ise vericinin yayını o alıcı ile dinlenemez.
Benzer şekilde; illüstratör Christoph Niemann, 2018 tarihli TED konferansında,
tasarımcının hitap ettiği kitlenin görsel ve kültürel dil dağarcığına hâkim olmasının
önemini vurgulamaktadır. Bu konuda, "The New Yorker" dergisi için hazırladığı kapak
tasarımını örnek göstermektedir (Görsel 1). Çalışma, Atina'daki olimpiyatlar üzerine bir
yorumdur. Niemann, bu çalışmayı tasarlarken, The New Yorker okuyucusunun Yunan
sanatı hakkında ön bilgiye sahip olduğunu varsaydığını aktarır. Aksi halde, görselin
mesajını iletemeyeceğini belirtir.

Görsel 1. Christoph Niemann'ın tasarladığı, Ağustos 2004 The New Yorker kapağı.
http://bit.ly/2YKI9zB

Becer (2015, s. 14), bu dört unsur dışında geri-bildirim aşamasından da söz etmektedir
(Görsel 2). İletinin alıcı tarafından algılanıp yorumlanması olan bu aşama, mesajın
alıcısının tepkisini öğrenerek, yeni stratejiler geliştirmeye imkân tanımaktadır. Bunun yanı
sıra, bilimsel araştırmalar için de önemli veri oluşturduğu belirtilmektedir.
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Görsel 2. İletişim süreci. (Becer, 2015, s.14)

Becer (2015, s. 14), iletişimin hangi türünde olursa olsun, sözü edilen unsur ve
aşamalardan

herhangi

birinin

işlevini

yerine

getirmemesi

durumunda

sürecin

tamamlanamayacağını ifade etmektedir.
Sanatçı ve tasarımcıların, imge ve sözcüklerin bir araya gelerek anlamı nasıl oluşturduğunu
kavramaları önem taşımaktadır. Görsel sanatları oluşturan uygulamaların imgelerin
yorumlanmasına ilişkin kendi teorileri bulunmamaktadır. Görsel iletişimi açıklamak için
kullanılan teori ve terimler göstergeleri inceleyen göstergebilim ve dili inceleyen dilbilim
alanlarındaki çalışmalardan alınmıştır. Aşağıda, bu terim ve teoriler açıklanmaya
çalışılacaktır.
1.2. Dil veya Göstergeler Dizgesi
Yukarıda, iletişimin ancak ortak bir dizge ile gerçekleşebileceği belirtilmişti. Bu ortak
dizgelerden gelişmiş olanları "dil" olarak tanımlanabilir: "Dil, düşünce, duygu ve
isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan
yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, çok gelişmiş bir dizgedir."
(Aksan, 2003, s. 55) Türk Dil Kurumunca yayınlanan Güncel Türkçe Sözlük'te dil;
"insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle
yaptıkları anlaşma, lisan, zeban," ve bir diğer anlamıyla, "düşünce ve duyguları bildirmeye
yarayan herhangi bir anlatım aracı" olarak tanımlanmaktadır.
İsviçreli dil bilimci Ferdinand de Saussure'e (1857-1913) göre, insan için doğal olanın
sözlü dilyetisi değil, bir dil kurma; ayrı ayrı kavramların karşılığı olan ayrı ayrı
göstergelerden örülü bir dizge yaratma yetisidir. Saussure, konuşma sırasında ortaya çıkan
biçimiyle dilyetisi işlevinin baştan başa doğal bir nitelik taşıdığının, bacakların varlık
nedeninin yürümek olduğu gibi ses aygıtının da konuşmak için var olduğunun
ispatlanmadığını ifade eder (Saussure, 2001, s. 39):
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Örneğin, dili öbür toplumsal kurumlara benzeten Whitney'e göre, dil aracı olarak ses
aygıtını kullanışımız rastlantı ürünüdür: Kolayımıza gelmiş, ses aygıtını seçmişiz! El, kol,
baş devinimlerini de seçebilir, işitim imgeleri yerine görsel imgeler kullanabilirdik.
Kuşkusuz, çok kesin yargılı bir sav bu; dil her bakımdan öbür toplumsal kurumlara
benzeyen bir kurum değildir. Üstelik Whitney ses örgenlerini seçişimizi rastlantıya
bağlarken de çok ileri gidiyor. Doğa bizi bu örgenleri seçmeye neredeyse zorlamıştır.
Ama en önemli noktada Amerikalı dilbilimci bize haklı görünüyor: Dil bir sözleşme, bir
uzlaşımdır ve üstünde anlaşmaya varılan göstergenin öz niteliği önemsizdir. (Saussure,
2001, s. 39)

Saussure'ün bu yorumundan yola çıkılarak söylenebilir ki; iletişim için sözcükler zorunlu
değildir. Saussure'e göre, dil, kavramları belirten bir göstergeler dizgesidir (Saussure,
2001, s. 45) ve birimlerin karşıtlığına dayanır. Saussure, dilbilimi; göstergebilimin bir
bölümü olarak değerlendirmektedir.
Fransız felsefeci ve göstergebilimci Roland Barthes (1915-1980) ise, Saussure'ün bu
görüşüne karşı çıkmaktadır. Barthes'e göre, dilbilim, genel göstergeler biliminin bir
bölümü değil, göstergebilim dilbilimin bir bölümüdür. Barthes, toplumbilimsel derinliği
olan dizgeler söz konusu olduğunda yine sözel dille karşılaşıldığını ifade etmektedir.
Nesnelerin, görüntülerin ve davranışların anlam taşıyabildiği ama bunu hiçbir zaman
bağımsız bir biçimde gerçekleştirmedikleri görüşündedir. Barthes'e göre, her gösterge
dizgesi sözel dille karışmaktadır. Görsel iletişimde de, anlamın her zaman (söze dayanan)
dilsel bir bildiriyle pekiştirildiğini (sinema, reklam, çizgi resimler, basın fotoğrafları vb.)
örnek göstermekte; görüntüsel bildirinin hiç değilse bir bölümünün, dil dizgesiyle yapısal
bir yineleme ya da yerini alma bağıntısı içinde olduğunu belirtmektedir. Barthes'e göre,
"yalnızca adlandırılmış anlam vardır, gösterilenler dünyasıysa dilin dünyasından başka bir
şey değildir" (Barthes, 1993, s. 24).
Halbuki, ilerleyen bölümlerde görüleceği gibi, görsel bilgiyi tamamlayan ya da yineleyen
herhangi bir sözel ileti taşımayan anlatılar kurmak mümkündür. Sessiz sinema, pandomim,
sessiz kitaplar (silent books), sözsüz grafik romanlar (wordless novels), pandomim çizgi
bantlar (pantomime comics) buna örnek verilebilir.
Barthes (1993, s. 23), görüntülerin "dil" değil, fakat "anlamlama dizgesi" oluşturduklarını
ifade etmektedir. Bununla birlikte, bu tez kapsamında, görsel dil, yukarıda geçen "dil,
düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır" tanımına uygun
olarak, görsel bir kod sistemi olarak ele alınmaktadır.
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1.2.1. Dil ve Söz Ayrımı
Saussure'ün yaklaşımına göre, genel dil olgusu "dil" ve "söz" olarak iki ana faktörden
oluşmaktadır:
Dil: Göstergelerin karşıtlıklarına dayanan sistem. Toplumsaldır ve bireyden bağımsızdır.
Söz (parole): Bireysel seçme ve gerçekleştirme eylemi. Fiziksel niteliklidir.

Saussure (2001, s. 49-50), toplumsal kurum olarak dili, her beyinde bulunan bir izler
bütünü olarak tarif eder ve birbirinin eşi örnekleri bireylere dağıtılmış bir sözlüğe benzetir.
Dilin bir sözleşme olduğu; iletişim kurmak istendiğinde, bu sözleşmeye tamamen uyulması
gerektiği belirtilmektedir. Dolayısıyla dili öğrenme zorunluluğu söz konusudur. Fakat bu
durumun özellikle işitsel dil için geçerli olduğu söylenebilir. Görsel dil söz konusu
olduğunda, her ne kadar kültürel farklılıklar tanımaya ve anlama etki edebilse de, sözel
dildeki gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Dil olgusunun ikinci faktörü olan söz ise, Saussure'ün tanımına göre (2001, s. 50),
bireylerin söylediklerinin toplamıdır. İstence bağlı bireysel birleştirmeleri ve bu
birleştirmelerin gerçekleşmesi için zorunlu olan yine istençli fiziksel edimleri (işitsel dil
için sesleme edimleri) kapsar.
Bu kavramlar görsel dil için düşünüldüğünde; dil, tüm görsel gösterge koleksiyonunu ifade
eder. Söz ise bu koleksiyona ait birimlerin bireysel olarak seçilip düzenlenmesidir. Fiziksel
olarak sonuçlanmış her görsel eser söz olarak değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle görsel
bir eser, sanatçının görsel dil bütününden işaretler kullandığı ve bunları belirli bir şekilde
düzenlediği, bireye özgü bir iletişim birimidir.
Dil ve söz kavramlarının birbirine bağlı olduğu belirtilmektedir. Barthes'in ifadesiyle, "dil
yetisi düzleminde, sözün denemediği hiçbir şey dile bağlanamaz; ama, bunun tersine, dilin
'hazinesi'nden alınmamış hiçbir söz de olanaklı değildir (bir başka deyişle, bildirişim
işlevini yerine getirmez)" (Barthes, 1993, s. 36). Kısacası, sözün oluşumu için dil; dilin
yerleşimi için söz –bireysel kullanımlar– zorunludur. Bu durumun, dilin karar verici bir
çevre tarafından oluşturulmadığı diğer gösterge dizgelerinde de geçerli olduğu ifade
edilmektedir.
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1.2.2. İletinin oluşturulması: Gösterge, Gösteren, Gösterilen
Göstergenin yapısını anlamak, bir göstergeden nasıl anlam çıkarıldığını anlamak için
gereklidir. Daha önce değinildiği gibi, göstergeleri inceleyen bilim dalı göstergebilim
olarak adlandırılır.
Göstergebilim; metni (bu bir resim, fotoğraf, film veya dans olabilir) oluşturan işaret ve
kodların okunma ve anlamlandırılma süreçlerini sosyal bağlamda inceleyen bir bilim
dalıdır. Bu bilim dalı, 1900'lü yılların başında Ferdinand de Saussure tarafından
önerilmiştir.
Göstergeler, "nesneleri, olgu, durum, düşünce ve duyguları, birer simgeyle dile, söze
dönüştüren bir şifreleme, bir kodlama işleminin parçalarıdır." (Aksan, 2003, s. 157)
Saussure (2001, s. 106-109), gösterge kavramını; gösteren ve gösterilenin birleşiminden
oluşan, "iki yönlü, anlıksal bir kendilik" olarak açıklar. Gösteren ve gösterilen beyinde
çağrışım yoluyla birbirine bağlanmaktadır.

Görsel 3. Gösterge. (Saussure, 2001, s. 167)

Saussure (2001, s. 107), (sözel) dil göstergesinin bir nesneyle bir adı birleştirmediğini; bir
kavramla bir işitim imgesini birleştirdiğini belirtir. Barthes (1993, s. 43) de, gösterilenin öz
niteliğine, "gerçeklik" derecesine ilişkin tartışmaların bulunduğunu; fakat bütün bu
tartışmalarda, gösterilenin bir "nesne" değil, "nesne"nin zihinsel bir tasarımı olduğunun
vurgulandığını ifade eder.
İllüstrasyon alanı söz konusu olduğunda, gösteren çizimdir (söz gelimi bir sandalyenin
çizimi) ve gösterilen, gösterenin (sandalye çizimi) izleyicinin zihninde oluşturduğu
anlamdır (üç boyutlu sandalye tasarımı) (Hall, 2011, s. 62).
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Gösterge ile ilgili yukarıda sözü edilenlere ek olarak, göstergenin özelliklerine
değinilebilir. Bu özellikler; göstergenin nedensizliği veya nedenliliği, değişebilirliği ve
(anlam içermenin yanı sıra) bir değer taşıması olarak sıralanabilir. Saussure, ayrıca,
gösterenin çizgiselliği özelliğine değinmektedir. Gösterenin çizgisel bir yayılım
göstermesi, işitsel dil için geçerli olan bir durumdur. Bu nedenle bu konu "Gösterenin
Yayılımı" başlığı altında ele alınmıştır.
Gösterenin Yayılımı
İşitimsel olan gösterenin, yalnız zaman içinde yer alarak gerçekleştiği ve zamandan
kaynaklanan bir yayılım gösterdiği ifade edilmektedir. Bu yayılımın bir tek boyutta, çizgi
olarak ölçülebilir olduğu belirtilmektedir. Saussure, bu durumu "gösterenin çizgiselliği"
olarak tanımlar. Çizgisellik iki ögenin aynı anda söylenilmesini olanaksız kılar. Bu ögeler
birbiri ardınca sıralanarak bir zincir oluşturur (Saussure, 2001, s. 112-113).
Görsel gösterenlerin ise, farklı olarak, birçok boyutta birden eş zamanlı olarak dallanıp
budaklanabildiği belirtilmektedir. Görseli oluşturan her bir öge belli bir sıra olmadan
birlikte algılanmakta ya da izleyicinin seçiciliğine göre değişen bir algılama sırası meydana
gelmekte ya da bir ölçüde bu algılama sırası illüstratör veya tasarımcı tarafından
yönlendirilebilmektedir.
Resimli kitap [ve grafik romanlarda] sözel ögelerin çizgisel yayılımları nedeniyle zamansal
bilgileri aktarmakta daha büyük bir potansiyele veya uygunluğa sahip olduğu; diğer
taraftan resimlerin uzamsal bilgileri aktarmada daha iyi olduğu belirtilmektedir. Bununla
birlikte Nodelman, sözcüklerin yalnızca doğrusal ve resimlerin yalnızca uzamsal olduğu
görüşünün aşırı basit olduğunu ifade eder. Okumanın kendisinin bir görme eylemi
olduğunu; sözcükleri okuyabilmek için onları temsil eden görsel sembolleri çevirmemiz
gerektiğini hatırlatır. Bunun yanı sıra, bütünün algılanması için, sadece sözcüklerin sırayla
anlaşılması değil, gerçekleşen olayların eş zamanlı bilinci gerekmektedir. Öte yandan,
resimli kitap ve grafik romanlarda illüstrasyonlar neden-sonuç ilişkisi yaratan bir sıra
oluşturmaktadır (Nodelman, 1988, s. 199); (Winters, Figg, Lenters ve Potts, 2017, s.102).
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Sonuç olarak, tek başına değerlendirildiğinde illüstrasyonun uzamsal olduğu söylenebilir.
İllüstrasyonlar neden-sonuç ilişkisi içerisinde belli bir sırada dizildiklerinde ise, anlatı hem
doğrusal ilerlemekte hem de bütünsel bir değerlendirme gerektirmektedir (3.Bölüm).
Göstergenin Nedensizliği / Nedenliliği
Saussure'e göre (2001, s. 109), göstereni gösterilenle birleştiren bağ nedensizdir; keyfîdir.
Örneğin, "kitap" kavramının, göstereni olan k-i-t-a-p ses dizilişiyle nedenli bir bağıntısı
yoktur. Saussure (2001, s. 110), başka herhangi bir dizilişin de kavramı aynı oranda
gösterebildiğini ifade eder. Farklı dillerde, göstereni oluşturan ses dizilişlerinin farklı
olması bu görüşü desteklemektedir. "Kitap" gösterileninin göstereni İngilizcede 'book'
iken, Fransızcada 'livre', Almancada 'Buch'tur.
Görsel dil söz konusu olduğunda ise, gösterge nedenlidir. Görsel kod sisteminde, gösterge
ve nesne arasındaki benzerliğe dayanan bağ, göstergeye doğal bir temel kazandırır.
Perry Nodelman'a göre (1988, s. 6), tasvir ettikleri nesnelere benzeyen "gerçekçi"
görüntüleri anlama süreci, keyfî bir koda aşinalıktan çok, gerçek dünyadaki nesnelere olan
benzerliklerinin tanınması meselesi gibi görünmektedir.
Benzerliğe dayanmayan soyut sanatta bile, göstergelerin bir dereceye kadar nedenlilik
taşıdığı söylenebilir. Bu tür eserlerde de, benzerliğe dayanan görüntülerde olduğu gibi,
verilen her biçimsel karar (renk, biçim, doku, vd.) anlamı tamamen değiştirebilmektedir (2.
Bölüm). Dolayısıyla görsel göstergelerin hiçbir zaman tümüyle nedensiz olmadığı ve
birbirinin yerini alamayacağı ifade edilebilir.
Barthes, nedensizlikten ayrı olarak düşündüğü "keyfîlik" özelliğini göstergebilim alanında
ele alırken; bu özelliği, göstergeyi oluşturan topluluk açısından değerlendirir.
Göstergebilimciye göre, bir dizge, göstergeleri sözleşme uyarınca değil de tek yanlı karar
gereğince yapay bir biçimde saptanmış olduğunda keyfîdir. (Barthes, 1993, s. 48).
Barthes'in bu teorisine göre değerlendirildiğinde, görsel dilin keyfî olmadığı söylenebilir.
Görsel anlamlama dizgeleri, tarih boyunca toplumsal yapı ile ilişkili olmuştur. Kodlar belli
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bir grup tarafından değişikliğe uğratıldığında bile, bu, siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik,
yasal veya çevresel etkenlere bağlı olarak gerçekleşmektedir.
Görsel iletişimdeki kodların değişim süreci ile ilgili olarak, Hall (2011, s. 70), dışavurumcu
sanatların her birinde yeni kodlar geliştirmek isteyen öncülerin var olduğunu; bu
yenilikçilerin dünyada yaşanan değişikliklere cevap vererek, bu değişiklikleri yansıtacak
şekilde yeni kodlar formüle ettiğini ifade eder. Hall, bu duruma Birinci Dünya Savaşı'nın
neden olduğu Dadaizmin doğuşunu örnek vermektedir. Uluslararası bir sanatçı grubu
tarafından başlatılan akım, savaşın anlamsızlığını protesto ederek, "dünyanın deliliğini
yansıtmayı" amaçlamıştır. Dadaizm akımının çağdaş sanat ve illüstrasyonun yönü üzerinde
kalıcı bir etkisi olmuştur (Hall, 2011, s. 71).
Görsel göstergenin nedenliliği ve keyfî olmayışı, nesne ile benzerliğinin tanınabilirliğine
bağlı olarak, onu dil, kültür, yaş farkı gözetmeksizin anlaşılabilir kılar (Bu konu 1.2.3.'te
daha detaylı ele alınacaktır). Bu bakımdan, görsel göstergelerin evrenselliğinin, özellikle
nedenliliğe dayandığı söylenebilir.
Göstergenin Değişebilirliği
Saussure'e göre, işitsel dildeki göstergelerin nedensizliği, kuramsal bakımdan, işitim
imgesi ile kavram arasında herhangi bir bağıntı kurabilme özgürlüğüne yol açmaktadır.
Saussure, bunun sonucunda, gösteren ve gösterilen ögelerinin kendi özel yaşamlarını
sürdürdüğünü; bu nedenle de dilin, bazen sesleri, bazen de anlamları ilgilendiren tüm
olguların etkisi altında kalarak zaman içinde evrim geçirdiğini ifade etmektedir. Dil bilimci
bu evrimin kaçınılmaz olduğunu belirtir: "Evrime karşı koyabilen dil görülmemiştir"
(Saussure, 2001, s. 120). Dildeki bu bozulma ya da evrim, gösterilenle gösteren arasındaki
bağın çözülmesi, ilişkinin değişime uğraması olarak açıklanmaktadır.
Görsel dilde ise, göstergenin nedenliliğiyle ilişkili olarak, anlamı anlaşılmaz kılacak ya da
anlamayı güçlendirecek ölçüde bir değişikliğin söz konusu olmadığı; gösterilen ve gösteren
arasındaki bağıntıların bir ölçüde varlığını sürdürdüğü söylenebilir.
Örneğin, güncel sanat veya güncel illüstrasyon söz konusu olduğunda, herhangi bir
dönemde etkin olan görsel kod veya üslup farklı bir anlam üretmek üzere
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kullanılabilmekte, uyarlanabilmektedir. Bu durumda, geçmiş zamana ait kod bozulmadan,
bütünü meydana getiren anlam katmanlarından birini oluşturmaktadır.
Göstergenin Değeri
Saussure'ün yaklaşımına göre, (işitsel dildeki) gösterge bir dizgenin parçasıdır ve bu
nedenle, bir anlam içermenin yanı sıra bir değer taşımaktadır. Dil bilimci, değerin anlamın
bir ögesi olduğunu ifade eder ve anlamın değere bağlı olmasıyla birlikte, bu ikisinin aynı
şey olmadığını belirtir (Saussure, 2001, s. 167, 169).
Saussure'e göre (2001, s. 168), değer her zaman şu unsurlardan oluşmaktadır:
1. Söz konusu ögeyle değiştirilebilir benzemez bir öge,
2. Söz konusu ögeyle karşılaştırılabilir benzer ögeler.
Saussure, dildeki bir ögenin değerinin, yalnızca öbürlerinin de eş zamanlı varlığından
doğduğunu ifade eder. Dilbilimci, gösteren ve gösterilen arasındaki dikey oklarla belirtilen
bağıntıyla birlikte (bknz. Görsel 3, sayfa 8) (Bölüm 1.2.2.), göstergeler arasında yatay
oklarla gösterilen bağıntıların (Görsel 4) bulunduğunu belirtmektedir (Saussure, 2001, s.
168-169). Bu bağıntılardan ilki anlamlama, ikincisi ise değerdir.

Görsel 4. Göstergeler arasındaki bağıntı. (Saussure, 2001, s. 168)

Değer açısından dil, birbirini sınırlandıran parçalardan oluşan mozaik bir yüzeye
benzetilmektedir. Bu alan içindeki her kavramın değeri, kapladığı alanla belli olmaktadır
(Aksan 2003, s. 161). Başka bir ifadeyle, "aynı dil içinde, yakın kavramlar belirten bütün
sözcükler karşılıklı olarak birbirini sınırlandırır" (Saussure, 2001, s. 169). Örneğin;
araştırmak, incelemek, soruşturmak sözcüklerinin değerleri, birbirleriyle olan ilişkileri ya
da birbirlerinden ayrımlarıyla belirlenir. Yakın anlam taşıyan sözcüklerden birinin
olmaması durumunda (ör. soruşturmak), onun tüm içeriğinin diğerlerine (ör. araştırmak
sözcüğüne) geçeceği ifade edilmektedir.
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Böylece, her bir sözcüğün değeri, onu çevreleyen diğer sözcükler tarafından
belirlenmektedir. Bu nedenle, farklı dillerdeki iki sözcük aynı anlama gelebilse de aynı
değeri taşımadığı belirtilmektedir.
Saussure (2001, s. 166), ses dilimini bir kavrama bağlayan seçme eyleminin baştan başa
nedensiz olmaması durumunda, değer kavramının da özelliğinden bir şeyler yitireceğini
ifade etmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak, hiçbir zaman tümüyle nedensiz olmayan
görsel göstergeler için değer olgusunun farklılık taşıdığı söylenebilir.
Görsel iletişimde gösteren (imge); renk, biçim, çizgi, doku gibi farklı türde unsurlardan
oluşmaktadır. Bu nedenle, görsel dilde değer konusu ele alınırken her bir unsur ayrı ayrı
değerlendirilmelidir. Örneğin, renk dizgesindeki her bir öge, belli bir kavrama karşılık
gelmektedir (değiştirilebilir şey; anlamlama). Bununla birlikte, bir rengin detaylı olarak
tanımlanabilmesi için diğer renklerle karşılaştırılması gerekir. Bu amaçla renk özü,
doygunluk ve ışıklılık değerleri kullanılır.
1.2.3. Dilde Çeviri Sorunu ve Görsel Dilin Evrenselliği
1.2.2.'de, "Göstergenin Nedensizliği / Nedenliliği" bölümünde değinildiği gibi, sözel dilde
göstereni gösterilenle birleştiren bağ nedensizdir. Bu durum sözel bir göstergenin
anlaşılabilmesi için o dilin öğrenilmesini ya da bilinen bir dile çeviriyi mecbur kılar.
Bir önceki bölümde, farklı dillere ait iki sözcüğün aynı anlama gelse bile aynı değeri
taşımayacağına değinilmişti. Dilin ögelerindeki bu değer farklılıklarından dolayı, anlamın
olduğu gibi, eksiksiz bir biçimde bir dilden diğerine aktarılmasında güçlük yaşanmaktadır.
Özellikle kalıplaşmış sözlerin, deyimlerin, şiirlerin çevrilmesi kimi zaman olanaksızdır.
Crow'a göre (2003, s. 20), "diller, önceden kategorilere ayrılmış olan nesnelerin ve
fikirlerin adlarını bulmaz; diller kendi kategorilerini tanımlar." Söz gelimi, İngilizcede 'key'
sözcüğü, bir kilidi açmak için kullanılan, yazmak veya bir piyanoyu çalmak için basılan ya
da önemli bir fikir veya ânı temsil eden şey için kullanılır. Bu sözcük Türkçeye çevrilmek
istendiğinde, bir dizi farklı sözcük kullanılacaktır (anahtar, tuş, temel, esas, önemli, ... vd.).
Benzer şekilde, bir dilden diğer dillere doğrudan çevirisi olmayan sözcükler vardır.

13

Her ne kadar, Esperanto gibi tüm ulusların aynı dille anlaşmasını amaçlayan, yapay dil
veya dünya dili denen diller geliştirilip yaygınlaştırılmaya çalışılsa da; dil ve kültürün
birbirine bağlı olması nedeniyle bu tür dillerin dünyaca benimsenmesinin mümkün
olmadığı görüşü hâkimdir (Aksan, 2003, s. 77).
Ayrıca, yine 1.2.2.'de, "Göstergenin Değişebilirliği" bölümünde söz edildiği gibi,
göstergenin nedensizliğine bağlı olarak, her (sözel) dil zaman içerisinde değişime
uğramakta, evrim geçirmektedir. Bundan dolayı, ana dilde yazılmış bir eserin bile, o dili
konuşan toplum tarafından anlaşılması zamanla güçleşmektedir.
Öte yandan, görsel kod sisteminde gösterge nedenlidir. Gösteren ve gösterilen arasındaki
benzerliğe dayanan bağlantı, dil, kültür, yaş ve çağ farkı gözetmeden tüm insanlıkla
iletişim kurabilmeyi sağlar. Bu nedenle, Uçar'ın değindiği gibi (2017, s. 21); ayrı dil ve
kültürden insanların bir arada bulunduğu havaalanları, olimpiyat organizasyonları gibi
uluslararası ortamlarda, görsel iletişim elemanlarına başvurulmaktadır.
Bunun yanında, piktogramlar ve grafik işaretlerle ortak bir dil yaratma çabaları olmuştur.
Kökleri milattan birkaç bin yıl önceki resimsel simgelerden oluşan iletişim sistemlerine
dayanan Isotype (1936) (Görsel 5 ve 6), Semantografi (1949) (Görsel 7) ve LoCoS (1964)
(Görsel 8 ve 9) projeleri evrensel boyutta görsel dil oluşturma çalışmalarına örnektir. Bu
kod sistemlerinde, işaretlerin birçoğunun anlamları ilk bakışta anlaşılabilirdir.

Görsel 5. Otto Neurath (1882-1945) ve ekibi tarafından geliştirilen Isotype görsel iletişim sistemi.
http://bit.ly/2H0hN6y
Görsel 6. Isotype görsel iletişim sistemi ile hazırlanan, doğum ölüm istatistiklerini gösteren grafik.
http://bit.ly/2KhcLoc
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Görsel 7. Charles K. Bliss (1897-1985) tarafından tasarlanan Semantografi veya diğer adıyla Blissymbolics
görsel iletişim sistemi. http://bit.ly/2z3UDbf

Görsel 8 ve 9. Grafik tasarımcı Yukio Ota (1939-) tarafından tasarlanan LoCoS görsel iletişim sistemi.
http://bit.ly/2ZWWSsy

Görsel kod sistemi ile dünya üzerindeki tüm insanların yanı sıra, diğer gezegenlerdeki
başka medeniyetlerle de iletişim kurulabileceği varsayılmıştır. Bu olasılığa dayanarak,
Pioneer 10 ve 11 araçlarına (1970'lerin başında uzaya fırlatılan gözlem araçları), üzerinde
kadın ve erkek figürü, güneş sisteminin haritası ve hidrojen atomunun iki temel
durumunun şeması yer alan bir plaka yerleştirilmiştir. Erkek figürün eli iyi niyetli bir jestle
yukarı kaldırılmıştır (Görsel 10).
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Görsel 10. Dr. Carl Sagan ve Dr. Frank Drake tarafından tasarlanan ve Linda Salzman Sagan tarafından
çizilen Pioneer Plakası. https://go.nasa.gov/2Tr3oFi

Bununla birlikte, resimsel tanımada kültürün etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı
kültürel geçmişe sahip insanların resimsel algıları konusundaki çalışmalara göre, tasvir
edilen nesnelerin çoğu tanımlansa da, nesnelerin birbiri ile ilişkilerini yorumlama
noktasında kültürel farklılıklar artmaktadır (alıntılayan Nodelman, 1988, s. 10); (aktaran
Kennedy, 1974). Örneğin;
Batılı gözlemcilerin bir pencerenin önünde ve altında oturan genç bir kadın olarak
anladıkları bir resim gösterilen Doğu Afrikalılar, kadının içeriden ziyade dışarıda
oturduğunu hayal etmiş ve “pencere”nin [kadının] kafasında taşıdığı bir teneke kutu
olduğunu varsaymışlardır. Batılılar için, birinin kafasında teneke kutu taşıması fikri, resmi
bu şekilde yorumlamamıza engel olacak kadar gariptir — tıpkı bir pencerenin altında
oturmanın, görünüşe göre dışarıda oturmayı tercih eden Doğu Afrikalılar için garip
olabileceği gibi (Nodelman, 1988, s. 10).

Bu bilgiler, resimsel tanımanın "bir ölçüde öğrenilmiş bir yeterlilik" olduğunu
göstermektedir (Nodelman, 1988, s. 7). Fakat diğer açıdan, resimlerle aktarılan bilginin en
azından bir kısmının nasıl anlaşılacağının öğrenilmesi gerekmediği söylenebilir. Küçük
çocuklar bile imgeleri özel olarak öğretilmeden tanımlayabilir. Nodelman, konuyla ilgili
psikolog Julian Hochberg ve Virginia Brooks'un deneyini aktarır. Deneyde, psikologlar bir
çocuğu hayatının ilk on dokuz ayında resimsel temsillerden yoksun bırakmıştır. Daha sonra
ona bilinen nesnelerin ana hat çizimlerini gösterdiklerinde, hepsini tanımış ve
adlandırmıştır. Bu bulgulardan hareketle, araştırmacılar, resimsel tanıma için bazı doğal
insan yeteneklerinin olması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, araştırmalara göre,
sadece insanlar değil, aynı zamanda maymunlar, güvercinler ve hatta belki örümcekler bile
çizgisel çizimlerden bilgi elde edebilmektedir (Nodelman, 1988, s. 6).
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Sonuç olarak, kültürel farklılıklar imgenin nasıl yorumlandığına etki etse de bu durumun
öğrenilmenin kesin bir zorunluluk olduğu işitsel dilden farklı olduğu görülmektedir. Görsel
iletişim sisteminin, tüm insanlıkla iletişim kurabilmenin en kolay yolu olduğu söylenebilir.

1.2.4. Dizim ve Dizge (Syntagm & Paradigm)
Saussure, dil durumunda her şeyin bağıntılara dayandığını ifade etmektedir. Dilsel ögeler
arasındaki bağıntı ve ayrılıklar, her biri kendine özgü değerler üreten iki düzlemde
gerçekleşir. Bunlardan birincisi dizim düzlemidir. Dizim, dayanağı uzam olan göstergeler
birleşimleridir (Saussure, 2001, s. 178-179).
İkinci düzlem, dizgesel ya da paradigmatik ya da Saussure'ün terimiyle çağrışımsal
düzlemdir. Söylem (dizimsel düzlem) dışında, aralarında ortak bir yan bulunan ögeler,
çağrışım yoluyla bellekte birbirine bağlanır ve çeşitli bağıntılar içeren öbekler oluştururlar
(Saussure, 2001, s. 179). Çağrışım, gösterenlerin ya da gösterilenlerin benzerliğine
dayanabilir.
Crow (2003, s. 42), çağrışımsal düzlem ya da dizgenin iki temel özelliği olduğunu ifade
eder: 1. Takımdaki birimlerin ortak bir noktaya sahip olması. 2. Her birimin açıkça
takımdaki diğerlerinden farklı olması.
Barthes'e göre (1993, s. 53), "çağrışımsal düzlem, bir dizge olan "dil" ile sıkı bir ilişki
içindedir. Dizim ise söze daha yakındır."
Örneğin, tipografide FF Din Regular'ın, FF Din ailesini oluşturan bir dizgenin parçası
olduğu söylenebilir. Bu yazı karakteri ailesi de, sans-serif paradigmasının bir parçasıdır
(Crow, 2003, s. 42). Söz gelimi bir poster tasarımında, bu yazı karakteri paradigmasından
seçimler yapılarak, karakterlerin bir araya getiriliş biçimi dizimdir.
Grafik tasarım ve görsel sanatlar alanında dizimin kompozisyon (Bölüm 1.3.1.) olduğu
söylenebilir. Bir görsel ögenin değeri, bir arada bulunduğu diğer ögelere ve nasıl bir arada
bulunduklarına bağlıdır (dizimsel bağıntı). Örneğin, bir rengin ne kadar parlak algılandığı,
bitişiğindeki renklere bağlı olarak değişir. Ya da, bir nesnenin ne kadar büyük veya küçük
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algılandığı o nesnenin kompozisyondaki diğer nesnelerle ilişkisine bağlıdır (Görsel 11 ve
12).

Görsel 11 ve 12. Shaun Tan'ın Uzak isimli kitabından detaylar. (Tan, 2014)

Benzer şekilde, bir illüstrasyondaki ögelerin anlamları da dizimsel bağıntılara göre
değişebilir. Hall, bu konuda örnek olarak küçük bir kızın bir kaplana bakan görüntüsünü
iki farklı sahne ile ele almaktadır. "İlk resimde, kız bir hayvanat bahçesinde, açık alanla
çevrili iken, kaplana kafesinin parmaklarının arasından bakmaktadır." İkinci resimde, aynı
küçük kız aynı kaplana bakmaktadır, ancak bu kez, kendi yatak odasında, doğrudan ona
bakan kaplan ile karşı karşıyadır. "Her iki resim de aynı temel ögeleri içermesine rağmen,
bu ögelerin (bazılarına ek olarak) yeniden sıralanması anlamlarını kökten değiştirir: Bir
senaryoda, kız güvenli ve mutludur; diğerinde ise tehlikede ve (muhtemelen) dehşete
düşmüştür" (Hall, 2011, s. 63).
Grafik roman ve benzeri sıralı anlatılarda ise dizim, (kural veya sözleşme gereği)
panellerin soldan sağa (mangalarda sağdan sola) ve yukarıdan aşağıya sıralanmasıyla
oluşturulur (Bölüm 3.1). Böylece, her bir kare öncelikle değerini kronolojik olarak,
kendisinden önce ve sonra gelen karelerle karşıtlığından alır. Ancak bunun yanı sıra,
panellerin sayfa üzerinde eş zamanlı birlikteliği söz konusudur. Collins'e göre, sürekli
değişen düzenleme biçimlerinde konuşlandırılmış farklı boyutlardaki karelerin yan yana
getirilmesi ile tüm sayfa anlatı birimi hâline gelir. Böylelikle, "anlatı, sayfa boyunca
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dizimsel olarak ilerlerken, aynı zamanda aynı sayfadaki ya da bitişik sayfalardaki imgeler
arasındaki dizgesel ilişkileri de okumaya zorlar" (Collins, 2017, s. 160).
Crow (2003, s. 41), dizgelerden seçimler yaparak dizimleri oluştururken, belli sözleşmelere
veya kurallara uyduğumuzu belirtmektedir. Bu sözleşme, yazarken dil bilgisi, giyinirken
beğeni ya da moda, grafik tasarımda ise temel tasarım ilkeleri olarak tanımlanabilir.

1.2.5. Peirce'in Terminolojisi
Göstergelerin anlamlandırılması üzerine farklı yorumlar da mevcuttur. Amerikalı filozof ve
göstergebilimci Charles Sanders Peirce (1839-1914), Saussure'ün iki yönlü iletişim
modeline alternatif geliştirerek, üçlü (üç taraflı bir denklem) modeli önermiştir. Peirce'in
modeli,

işaret

(representamen);

işaretin

gönderme

yaptığı

nesne

ve

işaretin

yorumlayıcısının (interpretant) ilişkisini gösterir. Interpretant ögesi işaretin okuyucusu
üzerindeki etkisi olarak açıklanmaktadır. Peirce, bu süreci tanımlamak için semiosis
terimini kullanır.

Görsel 13. Charles Sanders Peirce'in gösterge modeli. (Hall, 2011, s 63)

Kullandıkları terminoloji farklı olsa da, hem Peirce hem Saussure, öncelikle göstergenin
yapısı ile ilgilenmiş; göstergenin anlamını, bileşenleri arasındaki ilişkinin oluşturduğu
görüşünü paylaşmıştır. Bununla birlikte, çalışmaları arasında önemli farklılıklar da vardır.
Saussure öncelikle dil ile ilgilenmiş; Peirce'in modelinin önemli bir parçası olan
okuyucunun süreç içinde oynadığı rol ile fazla ilgilenmemiştir (Crow, 2003, s. 15).
Peirce'in işareti (representamen) Saussure'ün göstereniyle benzerdir. Crow (2003, s. 24),
bu ögeyi, göstergenin fiziksel kanıtı olarak tanımlar; bu bir sözcük, bir fotoğraf, bir resim
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veya bir dans figürü olabilir. Crow, Peirce'in modelindeki interpretant ögesini ise
Saussure'ün teorisindeki gösterilene benzetmektedir. Interpretant, işaretin okuyucusunun
kültürel deneyimine dayanarak zihninde oluşturduğu kavramdır (Crow, 2003, s. 24-25).
Interpretant ögesinin karşılığı sabit olmayıp göstergenin okuyucusuna bağlı olarak
değişmektedir. Örneğin, "yılan" göstergesine verilen duygusal tepki, alıcının deneyimlerine
göre farklılık gösterecektir. Mitolojiyle ilgilenen biri için, yılanın sembolik anlamlarına
dayanan pozitif bir yanıt olabilecekken, geçmişinde bir yılan tarafından ısırılmış biri için
negatif olabilir.
Peirce tarafından tanımlanan bu üçgen süreç, bir başlangıç noktasından başlayarak bir
kereden fazla gerçekleşebilir. İlk işaretten (representamen) zihinde sonuçlanan interpretant
daha sonra başka bir işaret durumuna gelebilir. Böylece, bir kesitteki yorumun bir sonraki
kesitte işaret hâline geldiği sonsuz bir ilişki zinciri tetiklenebilir. Bu olgu "sınırsız
semiosis" olarak adlandırılır (Crow, 2003, s. 36) (Görsel 14).

Görsel 14. Sınırsız semiosis. (Crow, 2003, s. 37)

1.2.6. Kategoriler: İkon, Belirti (Index) ve Sembol
Peirce, üç gösterge kategorisi tanımlamıştır. Bunlar ikonik gösterge, belirtisel gösterge ve
sembolik göstergedir.
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İkonik Gösterge
Yunanca eikenai sözcüğünden gelen ikon (icon), "gibi olmak" veya "görünmek" anlamına
gelir (Lester, 2013, s. 53). İkon, temsil ettiği nesneye yakından benzer. Bu nedenle
yorumlanması en kolay olan gösterge türüdür. Söz gelimi 'sandalye' nesnesini gösteren bir
sandalye çizimi; tarih öncesinde mağara duvarlarına çizilen hayvan resimleri; tuvalet
girişlerindeki, izin verilen cinsiyeti belirten yalın kadın ve erkek figürleri ikonik birer
göstergedir. Bir kişinin ya da nesnenin fotoğrafı yine ikonik bir gösterge olarak
tanımlanabilir. İkonlar, küçük bir çocuğun bile anlayabileceği kadar basit işaretlerdir.
Hall, bir illüstratörün öncelikle ikonik ve sembolik gösterge türleri ile çalıştığını ifade
etmektedir. Bunların ilki olan ikonik göstergeler, en fazla sayıda insanla en etkili şekilde
iletişim kuran gösterge türüdür (Hall, 2011, s. 64).
İkonik gösterge, herhangi bir uzmanlık bilgisine dayanmaz; anlaşılması için, sadece
yorumlayıcı tarafından karşılaşılması ve hatırlanması gerekir (Hall, 2011, s. 64).
Bu nedenle figüratif sanat, kodlanmış görsel bilginin en popülist biçimlerinden biridir
(yani, kendi yaşamları hakkında mümkün olan en geniş kitleyle konuşur). Örneğin, sürekli
olarak propaganda yapmak için bir kod olarak kullanılmış ve faşist ve komünist
hükümetler tarafından ideolojilerini kitlelere ulaştırmak için kullanılmıştır - bu sanatsal
kod “Sosyal Gerçekçilik” olarak adlandırılmaktadır. (Hall, 2011, s. 64)

Bunun yanında, "yalınlaştırılmış ikonik semboller, uluslararası işaretleme sistemlerinde,
önemli bilgilerin mümkün olan en geniş kitleye hızlı ve net bir şekilde iletilmesi için"
kullanılmaktadır (Hall, 2011, s. 64). Grafik tasarım alanında 'ikon' sözcüğü, daha çok bu
kullanımla ilişkilendirilerek; "genelde ne olduğu hemen tanınabilen bir nesnenin yalın bir
indirgemesi" (Ambrose ve Harris, 2013a, s. 142) olarak tanımlanmaktadır.

Görsel 15. Belirttiği nesne ile benzerliği açısından Apple şirketinin logosu ikonik bir göstergedir.
http://bit.ly/2QG46PY
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Belirtisel Gösterge
Belirtisel göstergeler, temsil ettikleri şey veya düşünce ile doğrudan bir bağlantıya sahiptir.
Günlük yaşam deneyimleri ile öğrenilirler. Örneğin; gri bir bulut, gelecek olan yağmura
işarettir. Karın üzerindeki ayak izleri, onları bırakan kişiyi temsil eder. Duman, ateşin
belirtisidir.
Hall, sanatçı Antony Gormley'in 2007'de Londra Hayward Galerisi'ndeki enstalasyon
çalışmasını belirtisel gösterge örneği olarak ele almaktadır. Bu çalışmada Gormley,
galeriyi gerçeğine benzetilmiş [simüle edilmiş] bulutlarla doldurmuştur (Görsel 16 ve 17)
(Hall, 2011, s. 65-66).

Görsel 16 ve 17. Gormley, Antony. Blind Light, 2007. http://bit.ly/2ZecqXR

Hall, belirtisel göstergelerin doğal olarak oluştuğunu ifade eder. Hall'e göre, bu tür
göstergeler, illüstratörler tarafından yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bununla birlikte,
aynı yazar, belirtisel bir göstergenin illüstratör tarafından ikonik bir göstergeye
dönüştürülebileceğini belirtir; resmedilmiş gri bir bulut, yürürken gri bir buluta rastlamakla
aynı şeyi — yağmurun geldiğini — önerebilir (Hall, 2011, s. 64).
Örneğin, Görsel 18'de gösterilen "sigara içilmez" işaretindeki sigara ikonik bir göstergedir.
Sigaranın yanmakta olduğunu belirten duman figürü ise, belirtisel bir göstergeden ikonik
bir göstergeye çevrilmiştir.
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Görsel 18. "Sigara İçilmez" işareti. http://bit.ly/2O63e5o

Sembolik Gösterge
Sembol, temsil ettiği nesne veya kavramla arasında görsel ya da mantıksal bağlantısı
olmayan bir göstergedir. Örneğin, yeşil renk, kıskançlığın sembolü olarak kullanılır. Ancak
yeşil rengin, kıskançlığın zihinsel durumu ile hiçbir bağlantısı yoktur (Hall, 2011, s. 64).
Gösteren ve gösterilen arasındaki bağ keyfîdir. Anlaşılabilmeleri için öğrenilmeleri
zorunludur. Bu nedenle, sosyal ve kültürel etmenler sembolleri büyük ölçüde etkiler
(Lester, 2013, s. 55). Harfler, sözcükler, rakamlar, bayraklar, kostümler, dinsel imgeler bu
tür göstergelere örnektir. Görsel 18'deki daire şeklindeki kırmızı çerçeve ve yasaklamayı
belirten kırmızı bant sembolik birer göstergedir.
Mısır hiyeroglifleri, ikonik göstergeden sembolik göstergeye geçişin bir örneğidir; bu
kodda kullanılan işaretler, ikonik göstergeler olarak başlayıp sembolik göstergelere
dönüştürülmüştür (Hall, 2011, s. 65).
Uçar, "semboller kullanılarak yapılan iletişimin, diğer doğrudan iletişim biçimlerine göre
çok daha farklı, derin ve algılama seviyelerine göre şekillenen zengin bir boyutta"
gerçekleştiğini ifade eder. Uçar'a göre, bu nedenle sembolizm resim, din, edebiyat gibi
alanlarda yoğun şekilde kullanılmıştır (Uçar, 2017, s. 25).
Semboller genellikle belirli bir grubun kültüründe derin köklere sahiptir. Dolayısıyla,
anlamları bir nesilden diğerine geçerken, sembolik göstergeler, ikonik veya belirtisel
göstergelerden daha fazla anlam ifade eder. Bir ülkenin ulusal bayrağını protesto hareketi
olarak yakmak, güçlü bir meydan okuma ve öfke sembolüdür. Bu, sadece bir kumaş
parçasının yanmasıyla ısı oluşturma hareketi değildir (Lester, 2013, s. 55).
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Vladimir Chaika'nın (Görsel 19), "Dialogue of Other Worlds" başlıklı afiş çalışması
sembolik göstergelerin görsel iletişimde kullanımına örnektir. Dinî semboller gülümseyen
bir yüz oluşturacak biçimde bir araya getirilmiştir. Afişin okunabilmesi için kullanılan bu
sembollerin anlamlarının bilinmesi gerekmektedir.

Görsel 19. Chaika, Vladimir. Dialogue of Other Worlds, 2002. http://bit.ly/35Fr3aj

Çalışma kapsamında ayrı ayrı ele alınmış olan ikonik, belirtisel ve sembolik göstergeler,
birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış değildir. Bir gösterge, aynı anda birden fazla
kategoride yer alabilir. Örneğin, ışıklı işaret cihazı levhası (Görsel 20), fiziksel olarak
temsil ettiği şey gibi göründüğü için ikonik bir göstergedir. Anlamı belli bir anlaşma gereği
belirlendiği, keyfî olduğu için semboliktir. Aynı zamanda bu işaret bir yolun kenarına
yerleştirildiğinde, ışıklı işaret cihazları ile kontrol edilen kavşaklara yaklaşıldığını belirten
belirtisel bir gösterge olur (Crow, 2003, s. 34).

Görsel 20. Işıklı işaret cihazı levhası. http://bit.ly/2z9Nw0J
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Sözü edilenlere ek olarak, sembol kavramını Peirce'in kategorileri dışında inceleyen kimi
kaynakların yaklaşımına değinilebilir. Bu kaynaklar, sembollerin işaretlerden farklı
olduğunu ifade etmektedir:
İşaretler, bir durumu, eylemi ya da bir olayı işaret eden görsel elemanlardır. Sembollerden
en belirgin ve ayırt edici farkı; işaretlerin mesajının doğrudan ve tanımlanmış bir boyutta
olmasına karşın, sembollerin ardında bir öykü ya da bir olayı barındırıyor olmasıdır.
İşaretler doğrudan ve kesin çözümlemelerle mesajını iletir, bunun yanı sıra sembollerin
üzerine yüklendiği anlam, derin ve kapsamlı açılımlara sahip olabilir. Bu iki kavram kimi
zaman birbirlerinden ayrılması güç şekilde, iç içe geçmiş olarak yer alabilir. Hatta bir
işaret bir sembole dönüştürülebilir veya kullanım yerine göre sembolik bir nitelik
taşıyorsa sembol olarak değerlendirilebilir (Uçar, 2017, s. 23).

Uçar'a göre (2017, s. 25), "yaygın ve etkin iletişimi hedefleyen işaretlerin aksine"
semboller daha kapalıdır; "izleyenin niteliklerine, bilgi ve kültürüne, deneyimlerine ve algı
gücüne göre şekillenirler."
Carl Gustav Jung da, "İnsan ve Sembolleri" kitabında, işaret ve sembol ayrımından söz
eder. Jung'a göre (2017, s. 16), "kendi başlarına bir anlamları olmamasına karşın yaygın bir
şekilde kullanılmaları ve önceden düşünülmüş bir amaç taşımaları nedeniyle" anlam
kazanmış olan UN, UNICEF, UNESCO gibi kısaltmalar, tanınmış ticari markalar, nişanlar,
rozetler vb. sembol değil, yalnızca işarettir. Jung, bu tür göstergelerin, ilgili oldukları
nesneleri işaret etmek dışında bir işlevleri olmadığını belirtir.
Bizim sembol dediğimiz şey ise günlük hayatta aşina olabileceğimiz, ancak bilinen ve
açık anlamına ek olarak belirli bir yan anlama da sahip olan bir terim, isim, hatta bir
resimdir. Sembol, muğlak, üstü kapalı, karışık, bilinmeyen veya bizden gizli bir şeyleri
ima eder. Mesela Girit anıtlarının pek çoğunun ayırt edici özelliği üzerlerinde çift balta
resminin bulunmasıdır. Balta, bizim bildiğimiz bir nesnedir, ancak biz onun sembolik
olarak neye gönderme yaptığını bilmeyiz (Jung, 2017, s. 16).

Jung'a göre (2017, s. 16), bir sözcük ya da bir imge, "kendi açık ve ilk bakışta anlaşılabilen
anlamının ötesinde bir şeyleri ima ettiğinde sembolik hale gelir." Jung, tanımlanamayan ya
da bütünüyle kavranamayan kavramları temsil etmek üzere sembolik terimlerin
kullanıldığını ifade eder. Psikiyatra göre, "bütün dinlerin sembolik dil veya imgeler
kullanmasının nedenlerinden biri de budur" (Jung, 2017, s. 17).
Yukarıda ikonik bir gösterge olarak değinilen Apple logosu (Görsel 15) bu açıdan
değerlendirildiğinde, aynı zamanda semboliktir. Yalnızca ısırılmış bir elmayı göstermekle
kalmaz. Elma imgesi, Isaac Newton'a ve dolayısıyla bilime gönderme yapar. Aynı
zamanda bilginin sembolüdür.
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Görüldüğü gibi, bir göstergenin ikonik, belirtisel ya da sembolik olmasına göre
okuyucunun rolünün önemi değişmektedir. İkonik işaretlerin yorumlanması kolayken,
sembolik göstergelerin anlamı daha fazla bilgiye dayanan, kültürle ilişkili ve büyük ölçüde
kişiseldir. Bu nedenle, Hall'ın da ifade ettiği gibi (2011, s. 65), bir illüstratör olarak,
[özellikle] sembollerle çalışırken, interpretant ögesinin akılda tutulması önem taşır.
İnsanlar çok farklı kültürlerde yaşadıkları ve yaşamlarında farklı deneyimlere sahip
oldukları için, interpretant ögesi ve dolayısıyla illüstrasyonun anlamı kişiden kişiye
farklılık gösterecektir.
1.2.7. Düz Anlam ve Yan Anlam
Roland Barthes, göstergenin okunmasında okuyucunun rolünü dikkate alarak, iki farklı
anlamlama düzeyi tanımlamıştır: düz anlam (denotation) ve yan anlam (connotation). Tüm
göstergeler, hem düz hem yan anlama sahiptir. Örneğin, "kalem" sözcüğü ya da imgesi,
düz anlam düzeyinde "yazı yazmaya ya da çizim yapmaya yarayan araç" anlamına
gelirken; yan anlam düzeyinde, kullanıldığı bağlama göre, eğitime, idari makamlara ya da
edebiyata işaret edebilir.
Düz anlam düzeyinde, gösteren ve gösterilen arasındaki bağıntı basit, açık ve doğrudandır.
Aksan (2003, s. 171), "temel anlam ögesi" olarak adlandırdığı denotation terimini "bir
gösterenle dile getirilen ilk ve temel tasarım" olarak tanımlamaktadır.
Yan anlam (connotation) kavramı ise, yorumlayıcının bir göstergeye kendi deneyimlerini
ve duygularını temel alarak eklediği öznel anlamlardır. Kim'e göre (1996, s. 24), düz anlam
iletişimin temeli iken, yan anlam iletişimin potansiyel başarısını veya başarısızlığını
belirleyen şeydir.
Örneğin, Shigeo Fukuda'nın "Victory 1945" isimli afiş çalışmasında (Görsel 21), düz
anlam düzeyinde, fırlatıldığı topa geri dönen bir mermi görülmektedir. Bununla birlikte
afiş, yalnızca bir top ve mermiyi göstermez; ögelerin bu şekilde düzenlenmesiyle birlikte
savaş karşıtı anlam taşır. Çalışmanın başarısı yan anlam düzeyindeki bu etkili iletişimine
dayanmaktadır. Fukuda bu çalışmasıyla, en az ögeyle, dilsel ve kültürel engelleri aşarak
mesajını iletebilmektedir.
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Görsel 21. Fukuda, Shigeo. Victory 1945, 1975. http://bit.ly/2LivS1e

İmgelerin yorumlanması açısından bu iki anlamlama düzeyi yeniden tanımlanacak olursa;
düz anlam bir göstergenin neyi temsil ettiğidir; belirtilen nesnenin fiziksel gerçekliğini
ifade eder. Söz gelimi, bir çocuğun fotoğrafı, nasıl fotoğraflandığı önemli olmadan, bir
çocuğu temsil eder. Bir dizi çok farklı fotoğraflarda bile anlamlar, bu ilk anlamlama
dizgesinde özdeştir (Crow, 2003, s. 57).
Yan anlam ise göstergenin nasıl temsil ettiğidir. Bir imgenin sunum biçimine göre, aynı
imgenin yorumlanma, okunma biçimi de farklılaşır. Örneğin, imgenin siyah-beyaz renge
dönüştürülmesi, "fotoğrafı yaşlandırır ve renk uygulamasıyla sağlanabilecek bilgiyi azaltır"
(Ambrose ve Harris, 2013a, s. 71) (Görsel 22).

Görsel 22. İmgenin sunum biçimi ve yan anlam. (Crow, 2003, s. 57)

Crow'a göre, siyah-beyaz bir fotoğraf nostaljik olarak okunabilir. Negatif, fotoğraflama
sürecini ya da bir suç sahnesini akla getirebilir. Bu, Görsel 22'de ikinci karede, arkadaki
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adamın gizemli bir şekilde kırpılmış olması ile desteklenmektedir. Yakın çekim bir kırpma,
okuyucuyu fotoğrafın öznesinin duygularına odaklanmaya yönlendirir. Fotoğrafın iri
noktalarla yeniden üretilmesi ise, düşük kaliteli baskıyı ve basılı gazeteciliği ya da siyasi
kampanyaları çağrıştırabilir (Görsel 22). Bütün bu farklılıklar, yan anlam düzeyinde
gerçekleşmektedir (Crow, 2003, s. 57).
Başka bir ifadeyle, gerçekliğin benzerliğe dayalı tüm yeniden üretimlerinde (desen, resim,
sinema, tiyatro), örneksemeye dayalı içeriğin kendisi (sahne, nesne, manzara) düz anlamlı
iletiyi oluşturur. Bu içeriğin yeniden üretiminin biçemi ise yan anlamlı iletiyi meydana
getirir (Barthes, 2017, s. 11). Benzerliğe dayanan illüstrasyonlar için de aynı şeyi söylemek
mümkündür.
Crow'un ifade ettiği gibi (2003, s. 57), okuyucu, imgenin dizgesel kodlaması konusundaki
bilgilerine başvurarak, yan anlam düzeyinde rol oynamaktadır. Okuyucunun, "benzer
imgelere ve imgelerin yerleştirme bağlamlarına ilişkin önceki deneyimleri" söz konusu
imgeyi nasıl yorumladığına etki eder (Ambrose ve Harris, 2013a, s. 70). Bununla birlikte,
Barthes'e göre (2017, s. 36), imgenin "dil"inin, bireysel kullanımlardan, sözlüklerden ya da
alt-kodlardan oluştuğu kabul edilirse, "okumaların değişkenliği bu dil için tehdit sayılmaz."
Özetle, illüstrasyon bağlamında düz anlam, resmedilen nesnelerin fiziksel gerçekliği iken;
illüstrasyonun biçemi (boşluğun tanımlanma biçimi –perspektifle ilgili geleneksel kodlar–,
içerdiği renkler, tonlaması, piksel bazlı veya vektörel oluşu, gerçekçi veya stilize edilmiş
biçimde tasviri, uygulandığı iletişim aracı vb.nin tümü) yan anlamı meydana getirir.
İllüstrasyonun yan anlam kodlarını oluşturan bu unsurlara 2. Bölüm'de detaylı şekilde
değinilecektir.
1.2.8. Görsel Anlatım Yöntemleri
İmgelerin çağrışımları ve yan anlamları kullanılarak, metafor, alegori,benzetme gibi
yöntemlerle bir fikir, durum veya kavram görsel olarak iletilebilmektedir. Özellikle genç
okurlara, yazıyla ifade etmenin güç olduğu kavramları aktarmada görsel dil avantaj
sağlayabilmektedir.
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Görsel Metonimi (Ad aktarması, metonymy)
Bir nesne veya kavramın, o nesne veya kavramla yakından ilişkili bir imge ile
betimlenmesi olarak tanımlanabilir. Örneğin yolculuğu belirtmek için valiz imgesi
kullanılabilir. Bu yöntemde izleyici, çağrışım yoluyla, imge ve anlatılmak istenen konu
arasında bağlantı kurmaktadır (Ambrose ve Harris, 2013a, s. 75).
Görsel Sinekdoş (synecdoche)
Sinekdoş, parçanın bütünü ya da bütünün parçayı temsil edecek şekilde kullanımı olarak
tanımlanmaktadır. Anlam, ana konu ile doğal olarak bağlantılı olan bir imge aracılığıyla
aktarılmaktadır. Kız Kulesi imgesinin İstanbul'u temsil etmek için kullanımı buna örnek
verilebilir.

Benzetme
Benzetme, bir şeyin farklı türden bir şeyle karşılaştırılmasını içeren bir söz sanatı olarak
tanımlanmaktadır. İzleyicinin, bu iki nesne arasında belli bir özellik bakımından bağlantı
kurması beklenilir. Örneğin, bitki imgeleri kullanılarak, bir ürünün doğal bileşenler
içerdiği, "bu bitki gibi doğal" olduğu mesajı verilebilir (Ambrose ve Harris, 2013a, s. 78).
İki nesne arasında görsel olarak da benzetme kurularak mesaj daha açık bir şekilde
iletilebilir. Örneğin Görsel 23'te, acı olma ve "yakıcılık" özelliği, biberlerin ateşe
benzeyecek şekilde konumlandırılması ile betimlenmektedir.

Görsel 23. Ogilvy tarafından KFC markası için tasarlanan reklam afişi, 2019. https://bit.ly/3ezBhhh
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Bunun yanında, aralarında belli bir karakteristik bakımından benzerlik bulunmayan iki
imge, görsel benzetme kullanılarak birbiriyle ilişkilendirilebilir.
Görsel Metafor (Mecaz)
Anlamın bir imgeden başka bir imgeye aktarımı olarak tanımlanabilir. Metonimi ve
sinekdoştan farklı olarak, imgeler arasında yakından bir ilişki olması gerekmemektedir.
Görsel metafor yoluyla, birbirinden farklı nesneleri karşılaştırarak ve aralarında bağlantılar
kurarak; geniş ve karmaşık bir durum, izleyicinin kolayca anlayabileceği, basit ve
doğrudan bir şekilde özetlenebilmektedir (Hall, 2011, s.69); (Ambrose ve Harris, 2013a, s.
75); (Wigan, 2012, 105).
Shaun Tan, depresyon, yalnızlık ve umut kavramlarını metaforik olarak anlattığı Kızıl
Ağaç (The Red Tree) kitabı ile ilgili yorumunda, birçok duygunun kelimelerle ifade
edilmesinin zor olduğunu; öte yandan illüstrasyonun, "kısmen, sözel dilin dışında olduğu
için," duyguları ve fikirleri ifade etmenin güçlü bir yolu olduğunu belirtmektedir ve bu
nedenle tamamen duygularla ilgili olan, "bir anlamda 'doğrudan kaynağa' giden" bir resimli
kitap üretmenin ilginç olacağını düşündüğünü ifade etmektedir (Tan, t. y.) (Görsel 24 ve
25).

Görsel 24. Shaun Tan'ın yazdığı ve resimlediği Kızıl Ağaç kitabından bir görüntü. İllüstrasyona eşlik eden
metin: "Üstüne bir kasvet çöker" ("Darkness overcomes you"). (Tan, 2020)
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Görsel 25. Shaun Tan'ın yazdığı ve resimlediği Kızıl Ağaç kitabından bir görüntü. İllüstrasyona eşlik eden
metin: "Ama birdenbire karşına çıkıverir parlak ve hayat dolu hep sessizce bekleyen şey". (Tan, 2020)

Alegori
Alegori, gerçek dünya sorunları ve olayları hakkındaki bir düşünceyi, izleyiciye daha kabul
edilebilir veya anlaşılabilir şekilde aktarmak için kullanılan, geniş kapsamlı bir metafor
biçimi olarak tanımlanabilir. Art Spiegelman'ın, Polonyalı bir Yahudi olan ve soykırımdan
kurtulan babasıyla röportajlarını betimlediği Maus isimli grafik romanı, alegorik hikâyelere
örnek gösterilebilir. Spiegelman, eserinde, Yahudileri fare, Almanları kedi, Polonyalıları
domuz olarak resimlemektedir (Görsel 26).

Görsel 26. Art Spiegelman'a ait Maus: A Survivor's Tale isimli grafik romanın kapağı, Pantheon Books,
1986. http://bit.ly/2v3MQeG
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1.2.9. İmgenin Üç İletisi
Barthes'e göre, imgeler (veya imge/metin kombinasyonları) üç ileti önerir: Dilsel ileti,
kodlanmış ikonsal ileti ve kodlanmamış ikonsal ileti. Dilsel ileti, diğer iki iletiden kolayca
ayrılabilse de, kodlanmış ve kodlanmamış ikonsal iletiler, gündelik okuma düzeyinde aynı
anda alınır (Barthes, 2017, s. 28).
Dilsel İleti
Dilsel ileti, metnin kendisidir. Genellikle görüntüye bir slogan ya da başlık şeklindedir
(Crow, 2003, s. 75). Önceki bölümlerde değinildiği gibi, dilsel iletiyi okumak, kullanılan
dilin bilgisine önceden sahip olmayı gerektirir. Ve ayrıca dilsel ileti, dolaylı olarak ikinci
dereceden bir gösteren de [yan anlam] taşıyabilir (Crow, 2003, s. 75). Örneğin, Barthes, bu
konuda, Panzani markasına ait bir makarna reklam görselini çözümlerken, "Panzani"
sözcüğünün yalnızca firmayı belirtmediğini, İtalyan tınısı nedeniyle, "İtalyanlık" ek
gösterileni de sunduğunu ifade etmektedir (Barthes, 2017, s. 25).
Barthes'e göre, dilsel iletinin iki işlevi vardır: Sabitleme (anchorage) ve bağdaştırma
(relay). Görüntüler çok anlamlıdır ve "sabit olmayan bir gösterilenler dizisi" barındırırlar.
Dilsel ileti, sabit olmayan gösterilenler dizisini sabitleyerek "bu nedir?" sorusuna yanıt
verir (Barthes, 2017, s. 29-30) (Görsel 23).

Görsel 27. Metlukh, Nata. Accents (Aksanlar). http://bit.ly/34hvjLX
Başlık, belki duman, buhar ya da balon gibi yorumlanabilecek olan beyaz figürlerin farklı aksanları
simgelediğini açıklamaktadır.
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Barthes (2017, s. 30), dilsel iletinin yalnızca tanımlamaya değil, yorumlamaya da yol
gösterdiğini ve yan anlamların çok fazla kişisel alanlara ya da hoşa gitmeyen değerlere
doğru çoğalmasını engellediğini ifade eder.
Metin, okuru görüntünün gösterilenlerine yönlendirir ve bazılarını ona gözardı ettirirken
bazılarını alımlatır; çoğunlukla ustaca bir sevketme yoluyla okuru, uzaktan kumanda
ederek daha önceden seçilmiş bir anlama götürür. Bütün bu sabitleme örneklerinde, dilin
kuşkusuz bir açıklama işlevi vardır; ancak bu açıklama seçicidir; ikonsal iletinin bütününe
değil de yalnızca göstergelerinin bazılarına uygulanan bir üst-dil söz konusudur. [...]
Görüntünün gösterilenlerin bağımsızlığına kıyasla metnin bastırıcı bir değeri vardır ve
bunun özellikle bir toplumun ahlak ve ideolojisinin biriktiği düzey olduğu anlaşılır
(Barthes, 2017, s. 30-31).

Örneğin, editoryal illüstrasyonlarda, illüstrasyon yazı için destekleyici bir işlev görürken;
başlık ve yazı, illüstrasyonu yorumlamaya yardımcı olur ve okuyucuyu belirli anlama
yönlendirir (Görsel 28 ve 29).

Görsel 28 ve 29. Takemasa, Ryo. Selective Excellence, 2017. http://bit.ly/2RR39ES
İllüstrasyonlar, Lippincott'ta yayınlanan " Seçici Mükemmelliğin Gücü: Hava Yolları Deneyim İnovasyonu
ile Nasıl Değer Yaratabilir?" başlıklı makaleye eşlik etmektedir. Yazı, hava yolları şirketlerinin her şekilde
mükemmelleşmeye çalışmak yerine, müşterilerinin neye değer verdiği ile uyumlu olarak belirli hizmetlerde
en iyiye odaklanması gerektiğini önermektedir. Farklı yorumlara açık olan illüstrasyonların anlamı, metinle
birlikte netleşmektedir.

Bağdaştırma işlevine (sabit görüntülerde) daha az rastlanır. Bu işlev, özellikle çizgi ve
grafik romanlarda ve karikatürlerde kullanılır (Görsel 26). Burada, metin (genellikle bir
diyalog pasajı) ve resim birbirini tamamlayan bir ilişki içindedir (Barthes, 2017, s. 31).
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Örneğin; aşağıda gösterilen (Görsel 30) "Cowboy Bebop" mangasından alınmış karede,
karakterlerin fiziksel özellikleri, kostümleri, beden duruşları, yüz ifadeleri ve bu ifadeler
aracılığıyla duygu durumları, sahnedeki konumları, eylem, yer, nesneler vb. bilgiler
tümüyle illüstrasyon tarafından sağlanmaktadır. Bununla birlikte, diyalog (metin)
illüstrasyonun göstermediği, anlatının akışını sağlayacak bilgileri içermektedir. Bu
yaklaşım bu tür sıralı anlatıların hemen hepsinde görülebilir.

Görsel 30. Hajime Yatate (yazar) ve Yutaka Nanten'e (illüstratör) ait
Cowboy Bebop mangasından bir görüntü. http://bit.ly/38wNlNA

Crow'un ifade ettiği gibi (2003, s. 76), "bağdaştırma metni, görüntülerde bulunmayan
anlamları

sağlayarak

görüntülerin

okunmasını

ilerletir."

Resimli

kitaplardaki

illüstrasyonlar ve anlatı metinleri ilişkisi için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Çoğu
zaman, metin resimlerde bulunmayan ya da resimler metinde yer almayan ek iletiler içerir.
Örneğin; Lemony Snicket'ın yazıp Jon Klassen'in resimlediği "Karanlık" kitabında,
karanlığın kitabın kahramanı Laszlo'ya ampullerin yerini gösterdiği bölümde (Görsel 31 ve
32), metin ve resim birbirinden tamamen farklı bilgiler iletmektedir. Karanlık ve Laszlo
arasında geçen konuşma metin olmadan anlaşılamayacağı gibi, Laszlo'nun karanlığa neden
teşekkür ettiğinin bilgisi yalnızca illüstrasyondan okunabilmektedir.
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Görsel 31 ve 32. Lemony Snicket (yazar) ve Jon Klassen'e (illüstratör) ait "Karanlık" kitabının karşılıklı iki
sayfasından görüntüler. (Snicket ve Klassen, 2018)

Barthes, bağdaştırma işlevi gören dilsel iletilerin, resimler gibi, daha genel bir dizimin
parçaları olduğunu ve iletinin birliğinin daha yüksek bir düzeyde gerçekleştiğini ifade eder.
Barthes'e göre bu düzey, "öykünün, anekdotun, diegesisin [öykünün geçtiği evren]
düzeyidir" (Barthes, 2017, s. 31).
Barthes, dilsel iletinin tüm resimlerde bulunduğunu iddia etmektedir:
Günümüzde, kitle iletişimi düzeyinde, öyle görünüyor ki dilsel ileti bütün resimlerde
bulunmaktadır: Başlık olarak, açıklayıcı yazı olarak, gazete makalesi olarak, film
diyaloğu olarak, fumetto1 olarak; böylece bir görüntü uygarlığından söz etmenin çok da
doğru olmadığını görüyoruz: Hâlâ ve her zamankinden çok yazıya dayalı bir uygarlığız,
çünkü yazı ve söz her zaman bilgilendirici yapıyla dolu terimlerdir (Barthes, 2017, s. 29).

Barthes, bu yorumuna "sözsüz resimle de karşılaşırız kuşkusuz, ama kimi mizah
çizimlerinde çelişkili bir biçimde; sözün olmayışı her zaman gizemli bir niyeti saklar,"
ifadesini not düşmektedir. Elbette, bu tez çalışmasının konusunu oluşturan sözsüz sıralı
anlatıların da sabitleyici işlev gören bir başlığı, yani dilsel iletisi bulunmaktadır. Fakat
anlatıyı meydana getiren her bir illüstrasyonun başlık göz önünde bulundurulmadan ya da
kendisine eşlik eden bir metin olmadan da okunabildiği söylenebilir. Ayrıca, okuyucu,
başlığın yazıldığı dilin bilgisine sahip olmasa da görselleri anlamlandırabilmektedir.
1

"İtalyan çizgi romanlardaki konuşma balonlarına verilen ad. Günümüzde İtalyan çizgi romanlarını

belirtmek için kullanılmaktadır. (ç.n.)" (Barthes, 2017, s. 29)

35

Kodlanmamış İkonsal İleti
Görüntünün ikinci iletisi, "kodlanmamış ikonsal ileti" olarak tanımlanır. Örneğin, fotoğraf,
kodsuz bir ileti olarak belirtilmektedir; basit bir şekilde iletişim aracının kendisi olarak
okunur. Bu ileti, düz anlam (denotation) düzeyinde çalışır (Crow, 2003, s. 76).
Kodlanmış İkonsal İleti
Üçüncü ileti, "kodlanmış ikonsal ileti"dir. Crow'un ifadesiyle, bu, sembolik bir iletidir ve
yan anlam (connotation) düzeyinde çalışır. 1.2.7.'de de değinildiği gibi, okuyucu, bu
düzeyde, "görüntünün sistematik kodlaması konusundaki bilgilerini uygulayarak okumada
rol oynamaktadır" (Crow, 2003, s. 75).
Barthes, kodlanmış ikonsal iletinin göstergelerinin süreksiz olduğunu; gösteren,
görüntünün bütününe yayılmış gibi göründüğünde bile, diğer göstergelerden ayrı bir
gösterge olduğunu ifade eder. Barthes'e göre, "parçaüstü [suprasegmental] olmasına
karşın, tonlama nasıl dilin ayrı bir göstereniyse, hemen hemen tonlama gibi
"kompozisyon" da kendi içinde bir estetik gösterilen taşır." (Barthes, 2017, s. 35-36)
Her biri ayrı göstergeler olan bu ögelerin sanatçının sözsüz olarak iletişim kurduğu sanatsal
dil bilgisini meydana getirdiği söylenebilir.
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2. BÖLÜM: İLLÜSTRATÖRÜN SANATSAL DİL BİLGİSİ
Birinci bölümde değinildiği gibi, illüstrasyonun iletişim kurduğu dilin kodları renk, boşluk,
doku, ton vb. ögelerden oluşmaktadır. Bu bölümde, illüstrasyonun anlam aktarımını
sağlayan bu unsurlar ve bu unsurların bir araya getiriliş biçimleri görsel iletişim
bağlamında incelenecektir.
2.1. Temel Tasarım Ögeleri ve Anlam
İllüstrasyon süreci, görsel tasarım elemanlarının iki boyutlu düzlemde sanatsal olarak bir
araya getirilmesini içerir. Renk, çizgi, biçim, doku ve değer temel tasarım elemanları olarak
kabul edilir. Bunların yanında, bu bölümde, kompozisyon, mekân, çerçeve, görüş açısı,
uzaklık ve teknik unsurlarına değinilecektir.
Boşluğun, biçimin, rengin ve ışığın betimlenmesindeki gelenekler anlamlama sürecinde rol
oynar. Hall (2011, s. 20), bu geleneklerin (1.2.1. Dil ve Söz bölümünde bahsedildiği
şekliyle "sözleşme"lerin, kuralların) görsel sanatların öncüleri tarafından yüzlerce yıl
öncesinden günümüze ulaştığını ve konunun evrimi ile bütünleştiğini ifade eder.
Her bir tasarım elemanı ayrı birer gösterge olarak işlev görür ve illüstrasyonun genel
anlamına katkı sağlar. Aşağıda ele alınan tasarım unsurları, illüstratörün mesajını iletmekte
kullandığı, Hall'ın ifadesiyle (2011, s. 23) "izleyicinin farkında bile olmayabileceği"
araçlardır.

2.1.1. Renk
Rengin, gerek insan psikolojisi üzerindeki etkisi, gerekse yaptığı kültürel çağrışımlar ve bu
çağrışımların doğurduğu sembolik anlamlar ile, sözsüz iletişimin en önemli ögelerinden
biri olduğu söylenebilir. Ambrose ve Harris'e göre (2013b, s. 6), "renk, başka bir tasarım
öğesinin yapamayacağı şekilde düşünce ve duyguları temsil etmek için kullanılır."
Aynı renk, farklı coğrafya ve kültürlerde farklı sembolik anlamlara sahip olabilir.
Dolayısıyla, farklı kültürel değerlere sahip insanların aynı renge dair çağrışımları ve aynı
renge karşı verdiği tepkiler değişiklik gösterebilir. Örneğin, Batı kültüründe siyah ölümün
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sembolü iken, Doğu'daki bazı toplumlarda yas beyaz renk ile ifade edilir (Ambrose ve
Harris, 2013b, s. 105). Bunun yanında, renklerin uyandırdığı çağrışımlar ve dolayısıyla
duygular kişiye özgü de olabilir.
Ambrose ve Harris'e göre (2013b, s.106), renkler, izleyicide duygusal tepki
uyandırabilmeleri nedeniyle, "sıcak", "soğuk", "heyecan verici" veya "sakinleştirici" gibi
kelimelerle tanımlanırlar.
Bir renk birden fazla olumlu ya da olumsuz yan anlama ve etkiye sahip olabilir. Örneğin,
kırmızı; kanı, ateşi, aşkı, hızlı spor arabalarını çağrıştırır. Sıcak, enerjik, dinamik ve
heyecan vericidir. Ayrıca, tutkulu, baştan çıkarıcı, kışkırtıcı ve uyarıcı bir renktir. Aynı
zamanda, kırmızı, öfke ve tehlikeyi ifade etmek için kullanılır. Pembe, kadınsı bir renk
olarak tanımlanır. Aşk ve romantizm ile bağdaştırılır. Turuncu; sıcak, canlı, enerjik, neşeli
ve iştah kabartıcı olarak nitelendirilir. Turunçgilleri ve yaz mevsimini çağrıştırır. Sarı;
güneş ve altın ile ilişkilendirilir. Mutlu, parlak ve canlı bir renktir. Ayrıca dikkat çekici
özelliği vardır. Kahverengi; samimi ve güvenilir bir renk olarak tanımlanır. Doğallığı ve
sadeliği akla getirir. Soğuk renklerden olan mavi; huzurlu, sakinleştirici, rahatlatıcı bir
renktir. Gökyüzü ve okyanusun rengidir. Serin ve arındırıcı olarak tanımlanır. Düşler,
hayaller, özgürlük ve sonsuzluk kavramları ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda mavi,
melankoli ile bağdaştırılır. Yeşil; doğayı, çevreyi, tazeliği, iyiliği simgeler. İlkbaharı ve
böylece yaşamı, canlılığı, yeni başlangıçları çağrıştırır. Bunun yanında, kıskançlığı ifade
etmek için kullanılabilir. Mor; kraliyet ve asaletin rengidir. Yan anlamları arasında
ruhanilik, bilgelik ve aydınlanma kavramları bulunur. Kullanıldığı bağlama göre, kibir ve
zulmü de ifade edebilir. Beyazın yan anlamsal iletileri arasında; saflık, temizlik, sadelik ve
boşluk bulunur. İlahilik ve kutsallıkla ilişkilendirilir. Batı'da gelinliğin, Doğu'da yasın
rengidir. Siyah; ciddi, gizemli, güçlü; aynı zamanda zarif ve sofistike olarak nitelendirilir.
Otorite, resmiyet ve zenginlik ile de ilişkilendirilir. Bunların yanında, ölüm, yasa dışılık,
umutsuzluk veya düş kırıklığını temsil edebilir (Ambrose ve Harris, 2013b, s.108-128);
(Uçar, 2017, s.48-56). Gri; kimliksiz karakterlerle bağdaştırılan renktir. Genellikle, kasvetli
olma, yoğunluk eksikliği ve soğuk bir mesafelilik belirtir (Nodelman, 1988, s. 61).
Örneğin, Mac Barnett'in yazdığı, Jon Klassen'in resimlediği Extra Yarn ("Fazladan İplik"
— yarn sözcüğü aynı zamanda "hikâye", "masal" anlamına da gelmektedir—) kitabı
yalnızca kahverengi ve gri tonlarından oluşan bir renk paleti ile öyküye başlar (Görsel 33
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ve 34): "Soğuk bir öğleden sonra, baktığınız her yerde ya kar beyazı ya da bacalardan
kurum siyahı olan soğuk küçük bir kasabada, Annabelle her renkten iplikle dolu bir kutu
buldu" (Barnett ve Klassen, 2014).

Görsel 33 ve 34. Mac Barnett (yazar) ve Jon Klassen'e (illüstratör) ait Extra Yarn kitabının karşılıklı iki
sayfasından görüntüler. (Barnett ve Klassen, 2014)

Öyküde Annabelle, bu yün iplikle kendine bir kazak örer, köpeği Mars'a bir kazak örer
ama kutuda hâlâ ekstra iplik vardır. Kışın bile kazak giymeyen Bay Crabtree hariç (ona bir
bere örer), tüm kasaba halkı, hayvanlar, evler ve ağaçlar için kazaklar örer (ve hâlâ
fazladan iplik vardır). Böylece, tüm kasaba renklenir. Son görüntüde, mevsimin aynı
kalmasına rağmen, kasaba çok daha sıcak bir izlenim bırakmaktadır (Görsel 35 ve 36). Bu
izlenime sanatçının kullandığı yün dokusunun da katkıda bulunduğu söylenebilir. Ayrıca
bu öyküde, kırmızı, yeşil, mavi ve sarı tonların sevgi, mutluluk gibi çeşitli olumlu
duyguları simgelediği düşünülebilir. Bu renklerin katılımıyla kasabanın atmosferindeki
değişim net bir şekilde gözlemlenebilmektedir.

Görsel 35 ve 36. Mac Barnett (yazar) ve Jon Klassen'e (illüstratör) ait Extra Yarn kitabının karşılıklı iki
sayfasından görüntüler. (Barnett ve Klassen, 2014)
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Görsel 37. Mac Barnett (yazar) ve Jon Klassen'e (illüstratör) ait Extra Yarn kitabının iç sayfalarından bir
görüntü. (Barnett ve Klassen, 2014)

Renk, içerdiği yan anlamlar ile kendi başına iletişim kurabilme yetisine sahiptir. Örneğin,
İncil'in öğretilmesinde kullanılan "The Wordless Book" (Sözsüz Kitap), yalnızca düz, tekrenkli sayfalardan meydana gelmektedir. Kitapta siyah; günahı, insanlığın doğuştan gelen
günahkâr hâlini simgeler. Karanlık sayfa olarak da anılır. Kırmızı; insanlığın kurtuluşu için
döküldüğüne inanılan İsa'nın kanını ifade eder. Beyaz; kurtuluşun temizliğini ve kusursuz
doğruluğu temsil eder. Temiz sayfa olarak da adlandırılır. Yeşil; yeni yaşamda büyümeyi,
gelişmeyi ifade eder. Altın rengi; cenneti simgeler. Bazı versiyonlarda eklenen mavi ise;
vaftizi (su) veya İsa'nın yeryüzüne ikinci gelişini (gökyüzü) temsil eder (Bastian, t. y.).
Julia Kristeva'ya göre, renk, yalnızca geleneksel anlamları ifade etmez; aynı zamanda
izleyicinin bilinçaltına konuşur: "varlığın, dil ile adlandırılan ve böylece düşünülebilen
dünyanın sınırlarının dışında kalan yanı" (Nodelman, 1988, s. 59). "Sonuç olarak, renk,
[...] sansürden kaçar ve bilinç dışı, kültürel olarak kodlanmış bir resimsel dağılıma zorla
girer" (Kristeva, 1980, s. 220). Nodelman (1988, s. 59), "muhtemelen, bu nedenle, tüm
renkli resimlerin, hem bir anlamlama kodu uyandırdığını; hem de konuları, anlamın veya
amacın ötesinde tatmin edici veya rahatsız edici bir şekilde ilettiğini" ifade eder. Ancak, bu
"eş zamanlı iletişimin paradoksal sonucu" olarak; renk, diğer görsel iletişim araçlarından
daha kesin biçimde duyguları aktarabilir.
Bu nedenle, illüstrasyonun ya da anlatının konusu renk seçimine etki eder. Örneğin, Jim
Woodring "Frank" isimli pandomim çizgi romanında, hem gösterdiği olaylar hem de
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karakter ve nesnelerin tasarımı bakımından tuhaf, sürreal bir dünya sunar. Canlı, psikedelik
renk paletinin öykünün sanrıya benzer, huzursuz edici atmosferini güçlendirdiği
söylenebilir (Görsel 38 ve 39).

Görsel 38 ve 39. Jim Woodring'e ait "Frank" çizgi romanından görüntüler. http://bit.ly/2sCj5kd

Bunların yanında, uyumlu bir renk paleti, farklı çalışmaları aynı tematik çerçeve içerisine
yerleştirebilir. İllüstratör James Jean, bir röportajında "Zugzwang" ana başlıklı
çalışmalarında neden yalnızca belirli renkleri kullanmayı tercih ettiği ile ilgili; "Diziyi
tutarlı tutmanın bir yolunu arıyordum, sanki hepsi aynı atmosferde nefes alıp yaşıyorlarmış
gibi," der (Neocha, 2015) (Görsel 40 ve 41).

Görsel 40 ve 41. James Jean'in "Zugzwang" serisinden iki çalışma. http://bit.ly/36rZxgU
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Böylece renk, izleyicinin gerçekte birbirine bağlı olmayan illüstrasyonları birbiri ile
ilişkilendirmesine ve aynı anlatı evrenine dahil etmesine imkân tanıyabilir (Görsel 40 ve
41).
Benzer şekilde; farklı renk kullanımı unsurları veya kavramları ayrıştırmayı sağlar.
Örneğin Lynd Ward, Wild Pilgrimage (1932) isimli sözsüz romanında, karakterin
fantezilerini gerçekte olup bitenlerden ayırmak için görselleri iki ayrı şekilde
renklendirmiştir (Görsel 42, 43, 44). Gerçekleri siyah-beyaz resimlerken, fantezileri
turuncu mürekkeple göstermiştir. Tam tersi bir kullanımın ise (turuncu rengin gerçekler,
siyah-beyazın fanteziler için kullanımı) anlamı iletmede aynı başarıyı gösteremeyeceği ve
görsellerin çözümlenmesinde karışıklığa sebep olabileceği söylenebilir. Aşağıda daha
detaylı değinileceği gibi, rengin yokluğu nesnellikle ve dolayısıyla gerçeklerle
ilişkilendirilmektedir.

Görsel 42, 43 ve 44. Lynd Ward'ın Wild Pilgrimage (1932) sözsüz kitabından ardışık görüntüler. (Ward,
2010)

Sözü edilenlerin yanı sıra renk, illüstrasyon ve diğer örneksemeye dayalı görsel
sistemlerde; konumu, statüyü ve hiyerarşik önemi gösterir (Hall, 2011, s. 67).
Siyah-beyaz İllüstrasyon
Renk kullanımı gibi rengin yokluğu da yan anlamlar iletir ve atmosfer yaratmaya yardımcı
olur. Siyah beyaz görüntüler, genellikle, nostaljiyle ya da rengin öznelliğinin
bulunmamasından dolayı kesin gerçeklerle, belgesellerle ilişkilendirilir. Eğer ekonomik
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nedenlere dayanmıyorsa, renk kullanmamayı seçen bir illüstratörün de, çoğu zaman
iletmek istediği benzer anlamlar olduğu söylenebilir (Nodelman, 1988, s. 67).
Travis Louie'nin çalışmaları bu konuda örnek gösterilebilir. Sanatçı, Juxtapoz dergisine
verdiği bir röportajda (2009, s. 104), siyah-beyaz tercihinin izlediği sessiz filmler ve 19.
yüzyıl fotoğrafçılığıyla ilgili olduğunu ifade eder. Eski fotoğrafları çağrıştıran bu siyahbeyaz resimlerin, hem nostalji hem de nesnellik yan anlamı ilettiği söylenebilir. Böylece,
yarattığı gerçeküstü karakterler geçmişte gerçekten yaşamışlar gibi bir izlenim
oluşturmaktadır. (Bu çağrışımlarda, karakterlerin kostümleri ve kameraya poz vermiş gibi
görünen beden duruşları ve ifadelerinin de katkısı bulunmaktadır.) (Görsel 45 ve 46)

Görsel 45. Louie, Travis. The Thompson'dan detay. http://bit.ly/2s1xkPm
Görsel 46. Louie, Travis. Bill. http://bit.ly/2s1xkPm

Fakat diğer durumlarda, siyah-beyaz çizim, betimleme için iyi bir araç olmayabilir. Bu
şekilde izleyiciye daha az bilgi iletilebilmektedir.
Nodelman, siyah-beyaz illüstrasyonlarda çizgilerin şekillerden daha belirgin olduğunu
ifade eder. Böylece, enerji ve aktivite, kütle ve örüntü üzerinde baskın olmaktadır
(Nodelman, 1988, s. 71).
Sözsüz romanların (wordless novel, woodcut novel) hemen hepsinde siyah-beyaz baskı
teknikleri tercih edilmiştir. Özellikle Lynd Ward'ın eserlerinde, yalnızca siyah ve beyazın
kullanımı ile yüksek aydınlık ve karanlık karşıtlığı oluşturulduğu ve bu şekilde dramatik
bir etki yaratıldığı görülebilir (Görsel 47 ve 48).
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Görsel 47. Lynd Ward'ın Wild Pilgrimage (1932) sözsüz kitabından bir görüntü. (Beronä, 2008, s. 62)
Görsel 48. Lynd Ward'ın Vertigo (1937) sözsüz kitabından bir görüntü. (Beronä, 2008, s. 77)

2.1.2. Doygunluk ve Değer
Rengin tanımlanmasında renk özü, doygunluk ve ışıklılık değerleri kullanılır. Işığın farklı
dalga boyları ile oluşan renk özü kavramı, yukarıda, renk başlığı altında açıklanmıştır.
Renk özü gibi, rengin değeri (ışıklılık) ve doygunluğu da anlama etki eder.
Değer ya da ışıklılık (ya da ton); bir rengin ne kadar açık veya koyu olduğunu belirtir.
Hall'e göre (2011, s. 46), nesneler, görünen aydınlık ve görünen karanlık arasında ayrım
yapılarak algılanır. Diğer bir ifadeyle, nesnelere biçim veren faktör bu ayrımdır. Işıkla
oluşan ton değerleri, üç boyut algısını sağlar. Bu nedenle, bu çalışmada ayrı ele alınması
uygun görülmüş olsa da, ışık, ton ve biçim konuları birbiri ile bağlantılıdır.
Işık, (bir tiyatro sahnesindeki gibi) izleyicinin dikkatini yönlendirmek için kullanılabilir.
Ayrıca, ışık ve gölge ile sembolik anlamlar uyandırılabilir. Karanlık kötülüğü sembolize
ederken, ışık iyiliği temsil etmek için kullanılır. Birçok resimli kitapta kötü karakterlerin
gölgede, iyi karakterlerin güneş ışığında ya da üzgün kahramanların karanlıkta, mutlu
olanlarınsa aydınlıkta gösterildiği ifade edilmektedir. Nodelman'a göre (1988, s. 65), ton
farklılıkları karanlık ve aydınlık, gölge ve güneş ışığı karşıtlıklarında okuduğumuz
sembolik farklılıkları gösterir. Koyu gölgelerin kullanıldığı resimler, daha aydınlık
resimlere göre daha kasvetli görünür.
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Işık, sanatçılar tarafından, derinlik ve atmosfer yaratmak için kullanılır. İtalyan ressam
Caravaggio (1571-1610), "imgedeki aydınlık ve karanlık etkileşimi" anlamına gelen ve
"ışık ile gölgenin kontrast yaratacak biçimde kullanıldığı durumları anlatan" chiaroscuro
tekniğinin en etkili kullanıcılarından sayılmaktadır (Görsel 49) (Hall, 2011, s. 47); (Wigan,
2012, s. 59).

Görsel 49. Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun Aziz Matta'nın Çağrısı (1600) resminden bir detay.
http://bit.ly/2X2UZtJ

Hall, Caravaggio'nun çalışmalarının ışık tasarımcıları, yönetmenler ve fotoğrafçılara ilham
verdiğini aktarır. Işığın (ve karanlığın) atmosfer, gerginlik ve korku yaratmada etkili
kullanımı, özellikle sinema ve fotoğraflarda görülebilir; "başlığında, karanlığın kullanımını
özellikle belirten bir Hollywood film türü bile bulunmaktadır: film noir" (Hall, 2011, s.
47).
Bir önceki bölümde değinilen Lynd Ward'ın çalışmaları (Görsel 47 ve 48) bu konuda da
örnek gösterilebilir. Aynı şekilde, Otto Nückel'in Destiny (1930) isimli sözsüz romanında
aydınlık ve karanlık karşıtlığının anlatının atmosferine etkisi gözlemlenebilmektedir
(Görsel 50 ve 51).
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Görsel 50 ve 51. Otto Nückel'in Destiny (1930) sözsüz romanından görseller. (Beronä, 2008, s. 102, 109)

Bir başka örnek olarak; Neil Gaiman'ın yazdığı ve Dave McKean'ın resimlediği "The
Wolves in the Walls" kitabındaki kompozisyonların çoğunda, ışık ve gölgeler karakterlerin
yüzlerini ortaya çıkararak kitabın tekinsiz atmosferine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca,
öykünün başında resimler daha aydınlıkken, tehlike kendini tamamen gösterdikten sonra
—kurtlar duvarlardan çıkıp evlerine yerleştiğinde ve aile evden kaçmak zorunda
kaldığında— daha karanlık ortamlar betimlenmiştir (Görsel 52).

Görsel 52. Neil Gaiman'ın yazdığı ve Dave McKean'in resimlediği The Wolves in the Walls kitabından bir
görüntü. (Gaiman ve McKean, 2003)

Rengin tanımlanmasında kullanılan üçüncü değer doygunluktur. Doygunluk; bir rengin
saflığını veya yoğunluğunu ifade eder. Psikolog Benjamin Wright ve Lee Rainwater'a göre,
duygusal çağrışımların iletilmesinde en önemli olan renk özü ya da ton değil;
doygunluktur. Araştırmalarına göre;
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[...] mutluluk [çağrıştıran] bir atmosfer renk özünden daha çok ışıklılığa ve doygunluğa
bağlıdır; gösterişlilik neredeyse yalnızca doygunluğa bağlıdır; güçlülük rengin
koyuluğuna bağlıdır; zerafet doygunluğa ve renk özüne bağlıdır; [...] sakinlik mavilikle
ilişkili olarak koyuluğa bağlıdır. İnceledikleri nitelikler arasında, yalnızca sıcaklık
özellikle renk özüne, kırmızı oranına bağlı görünmektedir (alıntılayan Nodelman, 1988, s.
66); (aktaran Wright ve Rainwater, 1962).

2.1.3. Çizgi
Çizgi; bir noktanın sürekli hareketiyle oluşan biçimdir. Çizginin ağırlığı kalın ve ince;
keskin ve hafif arasında değişebilir. Çizgi dikey, yatay ya da diyagonal; düz ya da eğrisel;
gergin ya da gevşek olabilir. Tüm bu özellikler çizginin ilettiği yan anlamları
değiştirmektedir. Yatay çizgi durgunluk; düşey çizgi saygınlık; diyagonal çizgi canlılık;
kıvrımlı çizgi zarafet anlamını iletir (Becer, 2015, s. 57). Çizgilerin düzgünlüğü huzur ve
durgunluğu; pürüzlülüğü ise endişe ve enerjiyi çağrıştırır (Sipe, 2001, s. 29). Sipe'a göre,
çizgi, sanatçının cephaneliğindeki en güçlü ifade aracı olabilir.
Çizginin özellikleri ve dolayısıyla çağrışımları, kullanılan teknik ve araçlarla da ilişkilidir.
Örneğin, yumuşak bir fırça ve mürekkep ile oluşturulan bir çizginin etkisi, tükenmez
kalemle çizilen bir çizgiden farklı olacaktır.
Çizgi, illüstratörler tarafından tek başına da, etkili bir betimleme ve anlatım aracı olarak
kullanılabilmektedir. Doğu Asya kültürüne ait, mürekkep ve fırça ile oluşturulan sumi-e
sanatı bu konuda örnek gösterilebilir. Benzer şekilde, István Szegedi Szüts'un (1892-1939),
My War (1931) isimli sözsüz kitabındaki illüstrasyonlar, fırçanın basit hareketleriyle
oluşturulmuştur. Bu çalışmalarda, enerji ve hareket öne çıkmaktadır (Görsel 53 ve 54).

Görsel 53 ve 54. István Szegedi Szüts'un My War (1931) kitabından görseller. (Beronä, 2008, s. 180, 192)
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William Moebius, "Introduction to Picturebook Codes" başlıklı makalesinde çizgi konusu
ile birlikte, "kılcal benzeri düzensiz çizgilerin ya da demetlerin varlığı veya yokluğu"
olarak tanımladığı ve "kılcallık" olarak adlandırdığı kodu inceler. Moebius'a göre, bu tür
işaretler, canlılığı ya da enerji fazlalığını gösterir; "her bir çizgi canlı bir organizmaymış
[...] gibi, sahneyi kalabalık, gergin, meşgul yapar." Moebius, yazısında, taramaları bu kod
içerisinde değerlendirir (Moebius, 1986, s. 151). Yansıtılmak istenen duygu durumuna
göre, taramaların yoğunluğu ve karmaşıklığı artırılıp azaltılabilir.
Örneğin, Shaun Tan'ın "Taşradan Öyküler" kitabındaki "Büyükbabanın Hikâyesi"
öyküsünün resimlemelerinde, büyükbaba ve büyükannenin tehlikeli maceraları yoğun ve
düzensiz taramalarla betimlenmişken (Görsel 55), eve dönüş yolculuğunun gösterildiği
resimde daha az yoğun ve daha düzenli taramalar kullanılmıştır (Görsel 56).

Görsel 55 ve 56. Shaun Tan'ın "Taşradan Öyküler" kitabından detaylar. (Tan, 2017, s. 43, s. 55)

2.1.4. Biçim
Çizgi gibi biçim de, özelliklerine göre yan anlamlar iletir. Yuvarlak ve kavisli biçimler,
yumuşaklık ve uysallıkla ilişkilendirilir (Nodelman, 1988, s. 72), rahat ve güvende
hissettirir. Köşeli ve sivri uçlu biçimler ise keskin nesnelerle çağrışımı nedeniyle
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tehditkârdır, endişe ve korku yaratır (Sipe, 2001, s. 29). Örneğin, Charles Keeping'in bıyık,
tüy ve The God beneath the Sea ("Deniz Altındaki Tanrı") kitabındaki kan lekelerinin sert
ve sivri betimlemeleri (Görsel 57, 58, 59) "tedirgin edici" olarak tanımlanmaktadır:
"Gözlerimiz tüm bu keskin noktalara, onların üzerine oturduğumuzda bedenimizin
vereceği gibi, cevap verir" (Nodelman, 1988, s. 72-73).

Görsel 57. Golden Shadow (Garfield ve Blishen, 1975) kitabından Charles Keeping'e ait bir illüstrasyon.
http://bit.ly/2QbWCnD
Görsel 58. The Twelve Labours of Hercules (Newman, 1973) kitabından Charles Keeping'e ait bir
illüstrasyon. http://bit.ly/2NC5Ojs
Görsel 59. The God Beneath the Sea (Garfield ve Blishen, 1977) kitabından Charles Keeping'e ait bir
illüstrasyon (Prometheus). http://bit.ly/33AOa54

Aynı şekilde, Shaun Tan'ın, "Asla Neden Diye Sorma" kitabından Görsel 60'ta gösterilen
illüstrasyonun "uğursuz" atmosferinin, kompozisyonun geneline hâkim olan sivri figürlerle
güçlendiği söylenebilir.

Görsel 60. Shaun Tan'ın Asla Neden Diye Sorma kitabından, "Eve dönüş yolunu unutma." metnine eşlik eden
illüstrasyon. (Tan, 2015)
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Şekiller, nasıl konumlandıklarına göre de farklı etkiler uyandırırlar. Düz ve yatay şekiller
denge ve sakinlik duygusu verirken (Bang, 2016, s. 52); dikey şekillerin heyecan verici
olduğu ve enerjiyi çağrıştırdığı; diyagonal şekillerin ise, hareket ve gerginlik duygusu
uyandırdığı ifade edilmektedir (Sipe, 2001, s. 29). Bunun nedenini illüstratör Molly Bang
şu şekilde açıklamaktadır:
Yatay şekilleri yeryüzünün yüzeyi veya ufuk çizgisi ile ilişkilendiririm—zemin, çayır,
sakin bir deniz ile. Biz insanlar, en çok yatay durumdayken dengedeyizdir, çünkü
düşmemiz mümkün değildir. Yatay duran şekiller de güvenli görünür, çünkü üzerimize
düşmeyeceklerdir. Bu nedenle, yatay yapıyı vurgulayan resimler çoğunlukla genel bir
denge ve sakinlik duygusu verir (Bang, 2016, s. 52).

2.1.5. Doku
Doku, "tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen" (Becer, 2015, s. 61) ile oluşur. Görsel ya da
fiziksel olabilir. Doku, [her iki şekilde de] dokunma duyusu ile ilişkilidir ve "derinin
doğrudan hissettiği bir deneyimi aktarır" (alıntılayan Smith, 2012, s. 166); (aktaran Beck
ve diğerleri, 1961). Yumuşak, sert, pürüzsüz, pürüzlü, ipeksi, tüylü, sıcak, soğuk, yapışkan
veya yağlı olabilir. Görsel sanatlarda doku, betimlenen yüzeyin/maddenin doğası hakkında
bilgi

vermesinin

yanı

sıra,

yaptığı

çağrışımlarla

birlikte

çeşitli

duygular

uyandırabilmektedir.
Dokulara verilen yanıtlar, cilde temas etmenin korkusu ve rahatsızlığı ya da hoş ve
rahatlatıcı cilt teması isteği ile ilgili olabilir. Rorschach mürekkep lekelerine verilen
psikolojik yanıtlarla ilgili araştırmasında Schachtel, bu testlerde, dokunun nasıl
algılandığına bağlı olarak (taş, cilalı ahşap, demir ya da kürk, yün vb.), temas hissinin
önemli ölçüde değiştiğini ifade eder. Sert yüzeylerle karşılaştırıldığında, yumuşak
dokularda hoş duygular daha ağır basmaktadır (Schachtel, 1966, s. 254).
İllüstrasyonda doku kullanımı ile gerçeklik hissi ve derinlik duygusu yaratılabilir. Doku da
renk gibi atmosfer yaratmaya yardımcı olur. Dave McKean'in illüstrasyonları bu konuda
örnek gösterilebilir (Görsel 61 ve 62).
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Görsel 61. McKean, Dave. Contents, 1996. http://bit.ly/2Tdv8zp
Görsel 62. McKean, Dave. "The Dreaming 33" kapağı. DC/Vertigo, 1998. http://bit.ly/36LUWX5

Sözü edilenlerin yanı sıra doku, konsept oluşturmak için de kullanılabilir. Örneğin,
Stefanie De Graef, farklı ırk, din ya da kültürün insanlarına ve geleneklerine karşı
duyguları anlatan şiirlerden oluşan "Vreemdgaan" kitabı için oluşturduğu illüstrasyonlarda,
çoğunlukla geleneksel İslam kültürüyle ilişkili dokular kullanmıştır. Sanatçının yapraklar,
arapça yazılar, eski mektuplar vb.den oluşturduğu dokuların yalnızca estetik birer unsur
olmadığı, aynı zamanda birer anlatım ögesi hâline geldiği düşünülebilir (Görsel 63 ve 64).

Görsel 63 ve 64. Geert De Kockere'nin yazdığı ve Stefanie De Graef'in resimlediği "Vreemdgaan" kitabının
iç sayfalarından görüntüler. (Kockere ve Graef, 2007)
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2.1.6. Kompozisyon
Kompozisyon, şekillerin resim düzlemindeki dizimidir (Hall, 2011, s. 48). 1.2.4.'te
dizimsel bağıntıya göre, ögelerin değerlerinin değişebileceğinden söz edilmişti. Görsel
ögeler, bir arada bulunduğu diğer ögelerin etkisinin yanında; sayfa üzerinde nasıl
konumlandığına göre de farklı anlamlar alır.
Bir diğer ifadeyle, kompozisyon; bir resimdeki karakterlerin ve olayların biçimsel
düzenlemesidir. Hall'e göre, kompozisyon, "resimdeki insanların ve yerlerin hiyerarşisini
belirtir; en önemlisi en belirgin olanı, en az önemlisi en az öne çıkanıdır" (Hall, 2011, s.
67).
Örneğin, Alicia Varela'nın resimlediği ve Gonzalo Moure'nin metinlerini yazdığı "Kırmızı
Ringa" kitabında, tersi bir yaklaşımla, kompozisyonlar okuyucunun dikkatini özellikle
herhangi bir noktaya çekmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Ögelerin her biri eş zamanlı
olarak eşit önem taşımaktadır (Görsel 65 ve 66).

Görsel 65 ve 66. Gonzalo Moure'nin yazdığı ve Alicia Varela'nın resimlediği "Kırmızı Ringa" kitabının iç
sayfalarından ardışık görüntüler. (Moure ve Varela, 2016)

Bang'e göre (2016, s. 73), şekillerin resmin üst yarısına yerleşimi, onlara özgürlük ve
hafiflik duygusu verir. Bununla birlikte, Bang, sayfanın üst kısmında yer alan nesnelerin
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daha fazla resimsel ağırlığa sahip olduğunu ifade eder; diğer her şeyin eşit olduğu bir
durumda, sayfanın üst yarısına yerleştirilerek nesneye vurgu yapılabilir. Moebius'a göre ise
(1986, s. 148), sayfanın yukarısı, kendinden geçme veya düş görme durumunu belirtebilir
ya da sosyal statü veya güç göstergesi olabilir.
Resmin alt yarısı ise, daha çok, mutsuzluk, tehlike, ağırlık ya da kısıtlanmayı belirtir.
Bang, konuyla ilgili, keyifsizliği ifade eden ve "aşağı" veya "alçak" anlamına gelen
sözcükleri içeren İngilizce deyimleri anımsatır: "feeling down", "feeling low" gibi (Bang,
2016, s. 71). Moebius (1986, s. 148), alt bölümün olası anlamlarına, olumsuz sosyal
statüyü de ekler.
Sipe (2001, s. 30), tiyatroda olduğu gibi, illüstrasyonda da sahnenin merkezinin daha
büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eder. Ayrıca, resimli kitaplarda, ögelerin sağ veya
sol sayfada yer alması da, farklı anlamlara işaret edebilir. Moebius'a göre (1986, s. 149),
sol sayfada gösterilen bir karakter, riskli bir duruma ya da maceraya girebilecek olan sağ
sayfadaki karakterden daha güvendedir.
Düzlemin "sayfa" olarak tanımlandığı ve daha çok resimli kitap illüstrasyonuna yönelik
olan yukarıdaki ifadeler, anlatının karelere bölündüğü çalışmalarda, tek bir karede yer alan
ögeler için de düşünülebilir.
2.1.7. Mekânın Betimlenmesi
Görsel dildeki önemli unsurlardan bir diğeri mekânın tasviridir. "Özünde bir yanılsama
olan" mekân betimlemesi, üç boyutlu bir görüntünün iki boyutlu bir resim düzlemine
aktarımıdır (Hall, 2011, s. 37).
Her kültür, mekânı tanımlamada kendi geleneklerine, kurallarına sahiptir. Hall'e göre
(2011, s. 37), bu durum, mekânın sanatsal betimlemesinin, renkte olduğu gibi, algısal
olduğunu gösterir.
Örneğin; Hint/Moğol geleneğinde, izleyiciye en yakın biçimler görüntünün en altına, en
uzak olanlar en yukarıya yerleştirilir. Genellikle, benzer büyüklükteki biçimler arasında
ölçekte farklılık bulunmaz; biçimler uzaklaştıkça küçülmez. "Mısır sanat geleneğinde, bir
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karakterin en tanınabilir özelliklerini vurgulamak için, insan figürünün farklı açılardan
görünüşleri bir araya getirilir; baş profilden, gövde önden ve kadın karakterlerde bir göğsü
önden diğer göğsü profilden gösterilir." Batı geleneğinde ise, (Rönesans'tan itibaren),
günümüzde aşina olduğumuz perspektif sistemi hâkimdir (Hall, 2011, s. 39-40).
Mekânı betimleme biçimi, uygulanan geleneğin ait olduğu kültüre çağrışım yapmak için
kullanılabilir.
2.1.8. Çerçeve
Yukarıda yer alan tasarım unsurları gibi, kompozisyonun bir çerçeveye alınıp alınmaması
da görsel anlamlama dizgesinin bir kodu olarak işlev görür. Çerçeve, genellikle bir sayfa
üzerindeki birden fazla illüstrasyonu birbirinden ayırmak için kullanılır. Ancak bununla
birlikte, sayfada yer alan tek illüstrasyonun çerçevelenmesi de çeşitli anlamlar iletebilir.
Resmin etrafındaki çerçevenin, resmi daha düzenli ve daha az enerjik gösterdiği ve
kısıtlama hissi yarattığı ifade edilmektedir. Ayrıca çerçeve, izleyici ile illüstrasyonda
gösterilenler arasına mesafe koyar: "Olaylara kesin olarak tanımlanmış sınırlar üzerinden
bakmak, ayrışma ve nesnellik anlamına gelir, çünkü bir çerçeve içinde gördüğümüz dünya
kendi dünyamızdan ayrıdır [ve] bakmamız için işaretlenmiştir" (Nodelman, 1988, s. 50).
Nodelman (1988, s. 51), objektif ve duygusal olmayan bir bakış açısına sahip kitaplarda,
çoğu zaman tüm resimlerin etrafında çerçevelerin bulunduğunu belirtir.
İllüstrasyonun etrafında bırakılan beyaz alanın da, çerçeve gibi görev yapabileceği ifade
edilmektedir. Bu alan ne kadar genişse, söz konusu etkilerin de o kadar fazla olacağı
belirtilmektedir. Bununla beraber, boşluk, tam tersi şekilde de işlev görebilir; "katılımımızı
gerektiren bir odak sağlayabilir." (Nodelman, 1988, s. 52-53).
Nodelman'a göre (1988, s. 51), resmin içinde yer alan bir çerçeve (bu açık bir pencere,
kapı, kemer, ağaç dalları olabilir), resmin etrafında yer alan çerçeveden farklı etkiye
sahiptir; kopma ya da nesnellik yerine, "dramatik odağı artırır, bizi resimlerin belirli
bölümlerine dikkat etmeye zorlar." Ayrıca, Nodelman (1988, s. 50), kitap kapaklarındaki
çerçeve görevi gören nesneleri "izleyicileri başka bir dünyaya davet eden girişler"e
benzetir.
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Shaun Tan'ın Kayıp Şey kitabında, kaybolan şeylerin diyarının girişinin resimlemesi
kelimenin tam anlamıyla buna örnektir. Tan, geri kalan her şeyi gölgelerle çerçeveleyerek,
bir karşıtlık yaratmakta ve okuyucuyu açık kapıdan içeriye, "Ütopya" ismini verdiği bu
başka dünyaya davet etmektedir (Görsel 67).

Görsel 67. Shaun Tan'ın "Kayıp Şey" kitabından bir görüntü. http://bit.ly/3acYpAn

Moebius'a göre (1986, s. 150), çerçeve ile, [anlatılan] dünyaya sınırlı bir bakış sağlanır.
Çerçeve olmadığında ise, illüstrasyon, bütünsel bir deneyim, o dünyanın "içinden" bir
görüntü oluşturur. Sipe (2001, s. 33), kenar boşluksuz (full bleed) çift sayfa illüstrasyonun
"içinden görüntü"nün en üst düzeyi olabileceğini ifade eder. Doonan'a göre, kenar
boşluğunun olmaması, "sayfanın sınırlarının ötesinde devam eden bir yaşam izlenimini
uyandırır; böylece izleyici, resimlenen olayların seyircisinden çok katılımcısı olur"
(alıntılayan Sipe, 2001, s. 33); (aktaran Doonan, 1993).
Sipe (2001, s. 33), "çerçevenin kırılması" [breaking the frame] olarak tabir ettiği,
illüstrasyonun bir kısmının çerçevenin dışına taşırılması tekniğinin, genellikle izleyicide
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gerilim veya heyecan uyandırdığını ifade eder. "Bir illüstrasyon çerçeveden kaçtığında
[breaks the frame], sanki çerçevenin sağladığı kısıtlamadan kurtulmaya çalışıyor gibidir."
Ayrıca; "çerçeve, illüstrasyonun yanılsaması ile fiziksel sayfanın gerçekliği arasındaki sınır
(Uspensky, 1973; Whalen-Levitt, 1986) olduğu için; çerçeveyi kırmak da illüzyon ve
gerçeklik arasındaki ayrımı bulanıklaştırmaktadır." (Sipe, 2001, s. 34) Örneğin, Dave
McKean'ın resimlediği Sleeping in Flame kitap kapağı temsili dünyadan gerçek dünyaya
geçiş (ya da kaçış) yanılsaması yaratmaktadır (Görsel 68).

Görsel 68. Dave McKean'ın resimlediği Sleeping in Flame kitap kapağı, 2003. http://bit.ly/35T0wWv

2.1.9. Görüş Açısı ve Uzaklık
Bakış açısı, izleyicinin illüstrasyondaki mekânla ilişkili konumunu belirtir (Sipe, 2001, s.
31). Başka bir ifadeyle, illüstrasyonda gösterilen olaylara hangi konumdan bakıldığıdır.
Örneğin, karakterin gözünden olaylar aktarılarak izleyici anlatıya dahil edilebilir
(edebiyattaki birinci şahıs anlatımı gibi). Ya da olağan dışı açıların kullanımı ile gerçek
üstü bir algı yaratılabilir.
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İzleyicinin illüstrasyondaki sahneye ne kadar yakın ya da uzak konumlandırıldığı da önem
taşımaktadır. Sipe'a göre, izleyici olaylara, karakterlere ne kadar yakınsa, o kadar empati
ve duygu hissedebilir. Öte yandan, olayları güvenli bir mesafeden [örneğin yukarıdan]
izlediğimiz uzak bir bakış açısı, nesnellik ve kopma ifade etmektedir (Sipe, 2001, s. 32).
Sahne aşağıdan izlendiğinde ise, konumun korku uyandıran bir küçüklük hissi uyandırdığı
belirtilmektedir (Eisner, 2008, s. n. y.).

Görsel 69 ve 70. Shaun Tan'ın “Uzak” isimli sessiz kitabından görüntüler. İzleyici sahneden uzaklaştıkça,
illüstrasyonlar daha fazla nesnellik ve kopma hissi çağrıştırmaktadır. (Tan, 2014)

Perspektifle birlikte kullanılan panel şekli de belirli duyguların çağrıştırılmasında etkili
olabilmektedir. Dar bir panelin hapsedilme hissi uyandırdığı, geniş bir panelin ise hareket
etmek veya kaçmak için geniş bir alan önerdiği ifade edilmektedir (Eisner, 2008, s. n. y.).
Bunların yanı sıra, ölçü büyüdükçe etkileyicilik ve algılanırlığın artmasına bağlı olarak; bir
illüstrasyondaki

karakter,

yakınlaştırılmış

ya

da

uzaklaştırılmış

olmasına

göre

güçlenebilmekte veya zayıflayabilmektedir (Moebius, 1986, s. 148).

2.1.10. Teknik
İllüstrasyonun uygulandığı ortam, bütünsel bir özelliktir. Çizgi, biçim, doku, ton
unsurlarının niteliklerini genel olarak etkiler.
Sipe'ın belirttiği gibi (2001, s. 32), "her sanatsal ortamın kendi potansiyelinin yanı sıra
kendi sınırlamaları vardır." Benzer şekilde, E. H. Gombrich (1980, s. 248), görüntünün
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izleyiciye ortamın taşıyabileceğinden daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade eder. Örneğin,
kolajın derinlik yaratımını engellediği, suluboyanın ışık izlenimini kolay oluşturduğu, kuru
bir fırça ile akrilik veya temperanın ise daha ayrıntılı bir tarzı mümkün kıldığı ifade
edilmektedir.
Bununla birlikte, her ne kadar bazı tekniklerde belli konuları aktarmak diğerlerine göre
daha zor olsa da, imkansız olmadığı belirtilmektedir: Ortamın özellikleri onları kullanma
biçimlerini etkiler fakat "sanatçıları zorunlu olarak belirli etkilerle sınırlandırmaz"
(Nodelman, 1988, s. 75). Nodelman'a göre sanatçılar, yaratmak istedikleri etkilere göre
medyayı seçer; fakat medyayı belli etkiler için en uygun kılan sanatçıların bu yöndeki
inançlarıdır; medyanın kendisi değildir. Aynı medya, farklı sanatçılar tarafından, farklı
etkiler için kullanılabilir.
Hangi araç veya medya birleşimi seçilirse seçilsin, bir şekilde metne ya da ifade edilmek
istenen düşünceye, duyguya uygun olması gerektiği ifade edilmektedir. Örneğin; 19201940 yıllarında yayınlanan; çoğunda ağaç baskı, linol baskı tekniklerinin kullanıldığı
sözsüz romanlar (wordless novels) için, medyaya özellikle vurgu yapan "ağaç baskı
roman" (woodcut novel) tanımı da kullanılır (Görsel 71).

Görsel 71. Frans Masereel'in "25 Images de la Passion d'un Homme" (1918) kitabından bir görüntü. (Beronä,
2008, s. 18)
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Sanatsal bir ifade olarak dönemin Alman Dışavurumcuları tarafından canlandırılan ağaç
baskılar; "agresif" siyah-beyaz görüntüsü ile, "teknolojik kültürün sosyal sorunlarını" ifade
etmek için tercih edilmiştir (Beronä, 2008, s. 10).
Bir çalışmada birden fazla tekniğin kullanımı ile, anlatıdaki farklı unsurların birbirinden
ayrılması sağlanabilir. Örneğin, Neil Gaiman'ın yazıp Dave McKean'ın resimlediği "The
Wolves in the Walls" kitabında, teknik farklılığı ile "insanların ve kurtların dünyası
ayrışmıştır" (Ergen, 2009, s.72) (Görsel 72 ve 73).

Görsel 72 ve 73. Neil Gaiman'ın yazdığı ve Dave McKean'in resimlediği The Wolves in the Walls kitabından
görüntüler. (Gaiman ve McKean, 2003)

2.2. Biçem
Biçem ya da üslup; bir sanat eserinin anlatma biçimi ya da unsurlarının bütünüyle etkisi
olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımla; biçim ve içerik ile ilgili tüm seçimlerdir.
E. H. Gombrich, Sanat ve Yanılsama kitabında, biçem farklılıklarını aynı dildeki farklı
aksanlara benzetmektedir (Gombrich, 1972, s. 364). Bu açıdan, biçemin, bir eseri
diğerlerinden ayıran özellikler olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle, sanatçının ayırt
edici görsel dilidir.
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Biçem, yukarıda sözü edilen tasarım unsurlarının tamamını kapsar. Ve bir bütün olarak,
her bir tasarım unsurunun ayrı ayrı ve birlikte ilettiği anlamlara ek anlamlar iletir.
Biçem, izleyicinin önceki deneyimleri ile ilişkili olarak, genelde birlikte kullanıldıkları
bağlamları çağrıştırır. Örneğin, sürrealistler, rüyalar ve bilinçdışı zihinden doğan motifleri
çalışmış, sonucunda yabancı ve gizemli imgeler üretmişlerdir. Buna bağlı olarak, sürrealist
illüstrasyonlar gizemli ve hayal ürünü bir atmosfer oluşturur. Hiper-gerçekçiliğin detaylı
görsel bilgi vermek için en uygun biçem olduğu söylenebilir. Nesneyi olduğu gibi aktaran
fotoğrafa benzer. Dolayısıyla, gerçekçi illüstrasyonlar bilimsel nesnellik önerir. Karikatür
ve biçimsel bozulma, siyasal hicvi temsil eder ve çağrıştırır. Halk masalları ile
ilişkilendirilen halk sanatı (folk art) ise "zararsız" bir atmosfer yaratır (Nodelman, 1988, s.
88); (Male, 2007, s. 51).
Örneğin, Shaun Tan, "Uzak" isimli kitabında, illüstrasyonlara eski fotoğraf görüntüsü
veren gerçekçi bir biçem tercih etmiştir (Görsel 74). Böylece, fantastik ögeler yer almasına
rağmen, öykünün inandırıcılığı artmaktadır. Stilize bir biçem ile belki bir masal etkisi
yaratacak öykü, sanatçının tercih ettiği biçemle beraber gerçekten bir fotoğraf
albümüymüş, bir belgeymiş gibi gerçeklik kazanmaktadır. Shaun Tan'ın, fantastik, sürreal
bir öykü resimlemiş olsa bile, farklı ülkeler ve tarihi dönemlerden göçmenler tarafından
anlatılagelen anekdotlardan esinlendiğini belirtmekte de fayda vardır (Tan, 2014).
Biçemin, böylece geçmişte yaşanan olaylara gönderme yaptığı söylenebilir.

Görsel 74. Shaun Tan'ın Uzak isimli sessiz kitabından bir görüntü. (Tan, 2014)
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Frans Masereel, Das Werk (1928) kitabında (diğer eserlerinde olduğu gibi), ağaç baskı
tekniği ile üretilmiş, siyah beyaz, sert çizgilerin ve keskin açılı biçimlerin egemen olduğu
bir biçem kullanmıştır. Her ne kadar, biçemi kitabın bütününde değerlendirmek gerekiyor
olsa da, tek bir görsel üzerinden örnek verilecek olursa, sanatçının tercih ettiği biçemin,
Görsel 75’te illüstrasyona agresif bir ifade kazandırarak, heykelin öfkesini göstermeye
yardımcı olduğu söylenebilir.

Görsel 75. Frans Masereel'in Das Werk (Çalışma) isimli sözsüz romanından bir görüntü. Canlanan dev bir
heykelin, insanların kendisini tutuklamak üzere çevresini sardığını fark edip şehri yok etmeye başladığı
sahne. (Beronä, 2008, s. 39)

İllüstratörler, kendi kişisel biçemlerini yaratabildiği gibi sanatsal akımlara (Primitivizm,
Fovizm, Kübizm, Dışavurumculuk, Fütürizm, Dada, Bauhaus, Sürrealizm, Minimalizm,
Pop Art ve diğerleri) referans da verebilir. Her akımın, kendine özgü görsel dili, kavramsal
bir konumu, ilişkili olduğu belli ideolojiler bulunmaktadır. Bu nedenle, biçemler,
öncülerinin değerlerini ifade eden göstergeler olarak işlev görürler. Böylece, illüstratör,
belli bir biçemi ödünç aldığında ya da yeniden değerlendirdiğinde bu değerleri çağrıştırır.
Bununla birlikte, farklı bağlamda yeniden ele alınan biçem, bütününde bu çağrışımları
aşarak, orijinalinden farklı anlamlar üretir (Nodelman, 1988, s. 80-84).
Örneğin, Vincent Van Gogh, kardeşi Theo van Gogh'a 15 Temmuz 1888 tarihli
mektubunda "bütün çalışmalarının bir dereceye kadar Japon sanatına dayandığını" ifade
etmiştir (Van Gogh Museum, t. y.). Görsel 76’daki "Çiçek Açan Badem Ağacı"
çalışmasında olduğu gibi, Japon sanatına, kültürüne çağrışımıyla birlikte; sanatçının bu
çağrışımların ötesinde kendine özgü bir biçeme sahip olduğu görülebilir.
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Görsel 76. Van Gogh, Vincent. Çiçek Açan Badem Ağacı, 1890. http://bit.ly/2tim8Ow

Bir başka örnek olarak; Fransız illüstratör Mcbess'in illüstrasyonlarında 1920-30'lardaki
Amerikan çizgi film karakterlerinden etkilendiği gözlemlenebilir (Görsel 77 ve 78).

Görsel 77. Mcbess'e (Matthieu Bessudo) ait bir çalışma. http://mcbess.com/mosaic
Görsel 78. Mickey Mouse, The Karnival Kid (1929) animasyonuna ait bir kareden görüntü.
http://bit.ly/2qPTTpq

Rengin yokluğu, nostalji duygusunu ve o döneme yapılan çağrışımı kuvvetlendirmektedir.
Bununla birlikte, farklı bağlam anlamı değiştirmektedir: Disney ya da Fleischer kardeşlerin
çocuklara yönelik biçemi, Mcbess'in yetişkinlere hitap eden illüstrasyonlarında yeni
anlamlar üretmektedir. O dönemden, kültürden etkilenen başka çok sayıda sanatçı
bulunmaktadır (Örneğin, Görsel 79 ve 80).

62

Görsel 79. Castillo, Victor. We Were All To Be Kings III, 2017. http://bit.ly/2PmmQTj
Görsel 80. Baseman, Gary. The Door is Always Open, 2012. http://bit.ly/2EiiTJi

Biçem ile tüm akıma ya da kültüre çağrışım yapılabildiği gibi tek bir sanatçıya da referans
verilebilir. Sipe (2001, s. 30), sanatçıların diğer çağlardan veya kültürlerden [veya başka
sanatçılardan] tanınabilir biçemleri kullanmasını "metinler-arasılığın görsel versiyonu"
olarak tanımlar.
Biçem, sanatçının kimliğini belirtir. Ancak, yukarıda değinildiği gibi, bir kimlikten
fazlasıdır; anlam ifade eder. Amacı bir metni destekleyen görsel bilgi sağlamak ya da bir
düşünceyi görsel olarak aktarmak olan illüstrasyonun, doğası gereği kişisel olmadığı
düşünülmektedir. Bu nedenle biçem, yalnızca kişisel tercihlere göre değil; yaratılmak
istenen etki, iletilmek istenen mesaj göz önünde bulundurularak seçilmelidir (Nodelman,
1988, s. 78-79). Her anlatının kendi biçemini gerektirdiği söylenebilir. İllüstratör Maurice
Sendak bu konuda, biçemin kendisi için baştan sona bir araç olduğunu ve ne kadar çok
biçeme sahip olunursa o kadar iyi olduğunu ifade etmektedir (Haviland, 1980, s. 41).
Örneğin, Görsel 81'deki Pablo Picasso'nun Natural History ("Doğal Tarih") adlı kitap için
yaptığı resimleme, konuya uygun biçimde gerçekle uyumludur. Görsel 82'deki "Horoz"
çalışmasında ise sanatçı, Gombrich'in ifadesiyle "horozun saldırganlığını, arsızlığını ve
bönlüğünü de ortaya çıkarmak" (2019, s. 26) isteğiyle, karikatür biçemini tercih etmiştir.
Her iki örnekte de, sanatçının biçemi bağlama ve amaca göre seçtiği görülebilir.
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Görsel 81. Picasso, Pablo. Tavuk ve Civcivleri, 1941-1942. http://bit.ly/38GC3GI
Görsel 82. Picasso, Pablo. Horoz, 1938. http://bit.ly/38GC3GI

Bununla birlikte, çoğu zaman bu sürecin tam tersi şekilde gerçekleştiği; biçeme uygun
konunun, bu yöndeki iş teklifleri ile sanatçıyı bulduğu söylenebilir.
2.3. Kitabın Fiziksel Ögeleri ve Anlam
Söz konusu, bir anlatı oluşturacak şekilde birbirini takip eden illüstrasyonlar ise ve bunlar
bir kitap formatında sunuluyorsa, fiziksel olarak kitabın kendisi de her bir bileşeni ile
çeşitli anlamlar iletebilir.
Kitabın bileşenleri (malzeme seçimi, kapağı, boyutu, biçimi, ön ve arkasında bırakılan boş
kâğıtları ve ciltlemesi ile) bir bütün olarak, belli bir atmosfer yaratmaya yardımcı olur ve
izleyicide anlatı hakkında belli beklentiler uyandırır. İzleyici kitabı okumaya/izlemeye
başlamadan önce bile, izleyicinin, kitabın içerdiği anlatıya yönelik tutumunu etkiler
(Nodelman, 1988, s. 41-44).
Nodelman'a göre (1988, s. 44), önceki okuma deneyimleri, kitap hakkındaki düşünceleri
etkiler. Tek renkli ciltli kitaplardan daha edebî bir eser beklenirken; parlak renkli plastik
kaplamalı kitaplardan, daha popüler ürünler beklenmektedir. "Bunun sonucunda, aynı
hikâyeye farklı formatlarda farklı tepki veririz; sert kapaklı ürünlerde tehditkâr ve saygın
görünen

şeyler,

karton

kapakta

elden

çıkarılabilir

görünmekte

ve

korkutucu

görünmemektedir."
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Sözü edilenlerin yanı sıra, kitabın bileşenleri doğrudan anlatının kurulumunda etkili
olabilmektedir. Örneğin Suzy Lee'nin Gölge isimli sessiz kitabında, sayfaların cilt
merkezleri gerçeklik ve fantezi arasında fiziksel bir sınır oluşturmaktadır (Görsel 83 ve
84). Benzer yaklaşım, sanatçının Dalga (Görsel 85 ve 86) ve Mirror (Ayna) isimli
kitaplarında da görülmektedir.

Görsel 83 ve 84. Suzy Lee'nin Gölge isimli sessiz kitabından görüntüler. http://bit.ly/2NPzVUi

Görsel 85. Suzy Lee'nin Dalga isimli sessiz kitabından bir görüntü. http://bit.ly/2RfKVMA

Görsel 86. Suzy Lee'nin Dalga isimli sessiz kitabından bir görüntü. (Lee, 2017)
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2.3.1. Kitabın Boyutu
Kitabın boyutu da okuyucunun ya da izleyicinin kitaba olan tepkisi üzerinde etkilidir.
Nodelman (1988, s. 44); büyük kitaplardan taşkın, enerjik öyküler beklenirken, küçük
boyutlu kitaplardan daha narin, zarif öykülerin beklendiğini ifade eder. Bu durum teknik
sınırlamalar ile de ilgilidir. Büyük kitaplar illüstratörlere daha büyük etkiler için izin
verirken, küçük kitaplar bir kısıtlama gerektirir. Bunların yanında Sipe (2001, s. 24), küçük
kitapların, daha kişisel ve samimi bir deneyim sunabileceğini belirtir.
Ayrıca, kitabın büyüklüğü ya da küçüklüğü, kitabın içeriğiyle bağlantılı mesajlar da
iletebilir. Örneğin, Sipe (2001, s. 24-25), Anthony Browne’un Willy, the Wimp (Pısırık
Willy) (1984) kitabının boyutlarının "iddiasızlığının", kitabın kahramanının doğasını
yansıttığını ifade eder.
2.3.2. Kitabın Biçimi
Kitabın oranları (yatay ya da dikey olması) da belli nedenlere dayanır. Sipe'e göre (2001, s.
25), yatay bir biçim, daha fazla manzara, panoramik perspektifler içeren illüstrasyonlara
izin vererek, karakterlere ve olaylara daha geniş ve nesnel bir bakış açısı oluşturur (Görsel
85 ve 86'da gösterilen Suzy Lee'nin Dalga kitabı gibi). Öte yandan, dikey bir biçim,
karaktere daha yakından odaklanmaya olanak sağlayarak, özdeşim ve empatiyi
artırmaktadır (Görsel 87 ve 88).

Görsel 87. Suzy Lee'nin Mirror isimli sessiz kitabının kapak görüntüsü. https://bit.ly/37MYolO
Görsel 88. Suzy Lee'nin Mirror isimli sessiz kitabının iç sayfalarından bir görüntü. http://bit.ly/2NPzVUi
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Bu yorumlar daha çok her sayfada tek bir illüstrasyonun bulunduğu kitaplar için geçerlidir.
Birden fazla illüstrasyonun karelerle birbirinden ayrıldığı formatlarda panel oranlarının
önemli olduğu söylenebilir.
2.3.3. Kâğıt Seçimi
Anlama etki eden bir diğer fiziksel unsur kâğıt seçimidir. Nodelman, kuşe kâğıdın,
renklere parlak bir netlik kazandırdığını fakat aynı zamanda izleyiciyi uzaklaştırdığını
belirtir. Bu tür kâğıtlarda, ışık tüm renkler üzerinde eşit parlamakta ve resmin yüzeyinde
dikkat çeken genel bir parlaklık oluşturmaktadır. Nodelman'a göre, bu nedenle, resimlenen
belirli nesnelere odaklanmak zorlaşır. Diğer taraftan, mat ve dokulu kâğıt betimlenen
nesnelerin yüzeylerine dokunmaya davet ederek, katılımı ve daha samimi bir atmosferi
desteklemektedir (Nodelman, 1988, s. 47-48).
Malzemenin opaklığı da öykünün atmosferini oluşturmada etkili olabilir. Sybille Schenker,
Grimm kardeşlere ait Hansel ve Gretel masalını yeniden kurguladığı kitabında kimi
sayfalarda kâğıt yerine asetat kullanarak katmanlar oluşturmaktadır (Görsel 89). İllüstratör,
doku ve silüet katmanlarının ormanın gizemini ve karanlığını derinleştirdiğini ifade
etmektedir (Scheibel, 2011).

Görsel 89. Sybille Schenker'ın tasarladığı Hansel and Gretel kitabından bir görüntü. https://bit.ly/31bCabY
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2.3.4. Kitabın Kapağı
Kitabın kapağındaki görsel bilgi kitabın geri kalanına verilen yanıt için bir temel
oluşturmaktadır (Nodelman, 1988, s. 49). Anlatı ön kapakta başlayalabilir ve "son sayfanın
ötesine, arka kapağa geçebilir" (Nikolajeva ve Scott, 2006, s. 241). Kapakta, kitabın
içinden tekrarlanan veya kitabın başka bir yerinde görülmeyen ve hikâyenin temel
niteliğini özetleyen illüstrasyonlar yer alabilir. Bunun yanı sıra 2.1.8.'de değinildiği gibi,
izleyiciyi öykünün dünyasına davet eden girişleri simgeleyen nesneler (kapı, pencere,
ağaç dallarının çevrelediği geçitler gibi) kitap kapaklarında sıklıkla kullanılmaktadır.
David Wiesner'ın Tuesday (Salı) isimli neredeyse sessiz kitabının kapağında, yaklaşık
20:58'i gösteren bir saat, havadaki kurbağaların gölgeleri ve kurbağaları izleyen bir köpek
gösterilmektedir. Wiesner, kuş bakışı bir perspektif kullanımı ile, "okuyucuları,
kurbağalara uçuşlarında eşlik edecek şekilde konumlandırmaktadır" (Pantaleo, 2018, s.
40). Öyküde, bir salı günü, akşam sekiz civarında kurbağaların nilüfer yapraklarının
üzerinde havalanarak, kasabada çeşitli maceralar yaşamaları ve gün doğumunda göle,
normal yaşamlarına geri dönmeleri anlatılmaktadır. Anlatılan doğaüstü olayların yalnızca
belli bir günde ve belli bir saatte gerçekleşiyor olması nedeniyle, yakın açıdan gösterilen
saat figürü zaman bilgisine dikkat çekmektedir. Kurbağaların baş kısımlarının görüş
alanına girmeyecek şekilde sahnenin kırpılmasının gizemli bir atmosfer yarattığı
söylenebilir. Bununla birlikte, gölgeler, nilüfer yaprakları ve kurbağaların kadraj içerisinde
kalan uzuvları izleyiciye gerekli ipucunu vermektedir (Görsel 90).

Görsel 90. David Wiesner'ın Tuesday isimli kitabının kapak görüntüsü. (Wiesner, 1991)
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Çizgi ve grafik romanlarda, resimli kitaplardan farklı olarak, kapak illüstrasyonu ayrı bir
sanatçıya ait olabilmektedir. Bu durumda, kapak, anlatı metnini doğru ve etkili bir şekilde
yansıtsa bile, okuyucuda, içeriğin karşılamayacağı bir beklenti oluşturabilmektedir (Görsel
91 ve 92). Bir sıralı anlatının illüstrasyonlardan soyutlanarak ele alınamayacağı
söylenebilir ve 2.2.'de değinildiği gibi, illüstrasyonların biçemi de çeşitli yan anlamlar
ileterek anlatıyı etkileyebilmektedir.

Görsel 91. The Highest House isimli çizgi romanın ilk sayısı için Yuko Shimuzu'nun tasarladığı kapak
görüntüsü. https://bit.ly/3dwGIMy
Görsel 92. Mike Carey'nin yazdığı ve Peter Gross'un resimlediği The Highest House isimli çizgi romanın ilk
sayısının iç sayfalarından bir görüntü. https://bit.ly/3dwGIMy

2.3.5. Yan Kâğıtlar (Endpapers, end sheets)
Kitabın ön ve arkasında yer alan yan kâğıtlar da öykünün atmosferini oluşturmaya
yardımcı olur. Sipe, sanatçı ve illüstratör Will Hillenbrand'ın yan kâğıtları oyunun sahne
perdesine benzettiğini aktarır: Bu sayfalar, "seyircinin tiyatroya girdiğinde ilk gördüğü
şey" ve "oyun bittiğinde en son gördüğü şeydir" (Sipe, 1988, s. 26).
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Yan kâğıtlar, iletilmek istenen kavramı yansıtan düz bir renk olabilir; öykü için önem
taşıyan bir motifin tekrarından oluşan bir örüntü (Sipe, 1988, s. 26) ya da anlatının
öncesinden ve sonrasından tam sayfa illüstrasyonlar içerebilir.
Örneğin, Jon Klassen'in I Want My Hat Back (Şapkamı Geri İstiyorum) kitabının yan
kâğıtlarında, kitap içerisinden ögeler bir örüntü oluşturmaktadır. Öyküyle uyumlu olarak,
başlangıçtaki yan kâğıtlarda kitabın ana karakteri olan ayı şapkasız resimlenmişken,
sondaki yan kâğıtlarda kırmızı şapkasıyla gösterilmiştir (Görsel 93 ve 94).

Görsel 93 ve 94. Jon Klassen'in I Want My Hat Back kitabının yan kâğıtlarından detaylar. (Klassen, 2011)

Shaun Tan'ın "Ağustosböceği" kitabında ise; başlangıçtaki yan kâğıtlarda, beton binaları
temsil eden düz gri kutular ve ancak dikkat edilince fark edilen küçük bir ağustos böceği
figürünün yer aldığı bir illüstrasyon bulunur (Görsel 95). Sonda ise, empresyonist resimleri
çağrıştıran, canlı yeşil tonlarının hâkim olduğu bir orman görüntüsü yer alır (Görsel 96).
Kitap, Ağustosböceği'nin çok zor şartlar altındaki çalışma hayatıyla başlar. Emekliliği
ardından çalıştığı gri yüksek binanın tepesine çıkması, orada yeşil kabuğunu yararak
kırmızı bir ağustos böceğine dönüşmesi ve göğe doğru uçmasıyla biter. Gri renkli
gökyüzünde onun gibi onlarca kırmızı ağustos böceği vardır. Öykünün kendisi gibi, yan
kâğıtlarda yer alan illüstrasyonlar da farklı okumalara açıktır.
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Görsel 95. Shaun Tan'ın "Ağustosböceği" kitabı, öndeki yan kâğıtlar. (Tan, 2018)

Görsel 96. Shaun Tan'ın "Ağustosböceği" kitabı, sondaki yan kâğıtlar. (https://bit.ly/3fWhwku)

Yukarıda ayrı ayrı ele alınmış olan her bir unsur, Sipe'ın ifade ettiği gibi (2001, s. 27),
anlamlı bir deneyim için birlikte çalışmakta ve uyumlu bir bütüne kendi katkılarını
sağlamaktadır.

2.4. Karakter ve Nesneler
Nodelman'a göre (1988, s. 101), üslup gibi illüstrasyonun genel nitelikleri daha çok ruh
hâlini ve atmosferi ifade ederken anlatı bilgilerinin çoğu tasvir edilen belirli nesnelerden ve
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bu nesnelerin birbiri ile ilişkisinden gelir. Bu bilgiler doğrudan veya dolaylı olabilir.
Nesneler, "yürürlükteki çağrışımların işaretleri" (kütüphanenin "entelektüel"e karşılık
gelmesi gibi) ya da daha kapalı bir biçimde, gerçek simgeler de olabilir (Barthes, 2017, s.
15).
Nodelman (1988, s. 9), göstergebilimsel çalışmaların gösterdiği gibi, bağlam ve yan
anlamların her yerde olduğunu, nesnelerin daima gerçek kendiliklerinden daha fazla şey
anlattığını ifade eder. Nodelman'a göre, gerçek nesneler kültürel çağrışımlar bakımından
bu kadar zengin konuşmaktaysa, resimlerde tasvir edilen nesneler de öyle olmalıdır.
Barthes, fotoğraf üzerinden, nesnelerin iletebileceği yan anlamları şu şekilde
örneklemektedir:
Bir nesne "düzenlemesi" örneğin: Kiremit çatılara, bir bağ manzarasına açılan bir pencere;
pencerenin önünde bir fotoğraf albümü, bir büyüteç, bir vazo dolusu çiçek; demek ki
kırda, Loire'ın güneyindeyiz (bağlar ve kiremitler), bir burjuva konutundayız (masadaki
çiçekler), yaşlı ev sahibi (büyüteç) anılarını yeniden yaşıyor (fotoğraf albümü): Bu
Malagar'daki François Mauriac'tır (Paris-Match'ta); yananlam bütün bu gösteren
birimlerden bir biçimde "çıkıyor", ama bu birimler sanki doğrudan ve kendiliğinden, yani
önemsiz bir sahne söz konusuymuş gibi "yakalanmışlar"; Mauriac'ın toprağa ilgisi
konusunu işleyen metinde bunun görünür kılındığını görüyoruz. Nesne belki artık bir güç
taşımıyor, ama kesinlikle bir anlam taşıyor. (Barthes, 2017, s. 15-16)

Konuyu daha spesifik olarak ele almak mümkündür: Sahne; olayların gerçekleştiği,
karakterlerin içinde yaşadığı, doğal veya insan yapımı mekândır. "Dönemi, mal varlığını,
statüyü ve konumu belirtir." Kostüm; "dönemi, mesleği, mal varlığını, sosyal grubu,
statüyü, yaşı, karakteri, cinsiyeti ve durumu belirtir." Karakter; "ırk, yaş, meslek, tavır ve
kişiliği gösterir." Karakterlere ait nesneler; "mesleği, karakteri, kişiliği, durumu, konumu
ve dönemi gösterir." Karakterlerin beden dili ise; "zihinsel durumu, niyeti, fiziksel cesareti,
karakteri, psikolojik durumu, statüyü ve yaşı belirtir" (Hall, 2011, s. 67).

2.4.1. Beden Dili
Beden dili, sözlü ve sözsüz iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Mağara resimlerinden bu
yana görsel anlatıda yer almaktadır. Jest ve mimikler kullanılmadan oyuncuları insanlar
olan bir anlatının izleyiciye iletilmesinin neredeyse imkânsız olduğu söylenebilir. Böyle bir
durumda, ifadesizlik yine bir beden dili, bir "ifade" olarak başka anlamlar iletebilir.

72

Beden dili, sözlü iletişimde anlamı tamamlar, güçlendirir. Tiyatroda bu yönüyle etkili
biçimde kullanılmaktadır. Bunun yanında ses tonu gibi işlev görerek, metnin, diyaloğun
anlamını etkileyebilir ve hatta değiştirebilir (Görsel 97).

Görsel 97. Yüz ifadesinin metin ("üzgünüm") üzerindeki etkisi. (Eisner, 2008a)

Duyguların doğrudan dışa yansıması olan beden dili, sözsüz anlatının ise belki de en
önemli aracıdır. Sözsüz grafik romanlar ve sessiz çizgi bantlarda (pantomime comics)
iletişimin etkili olabilmesi için yüz ifadeleri ve jestler abartılabilir.
Beden dili tek başına da bir iletişim aracı olabilir. Pandomim, yalnızca beden dilini
kullanan bir anlatı sanatıdır.
Beden dilinin ögeleri jestler, bedenin duruşu ve yüz ifadeleridir. Jestler, genellikle dar bir
hareket aralığıyla sınırlıdır ve anlamı en son pozisyon verir (Eisner, 2008a, s. n. y.).
Nedensiz olan diğer göstergeler gibi kullanıldığı toplum tarafından kabul görmüş bir
sözleşmeye dayanır. Bu nedenle genellikle kültürden kültüre farklılık gösterir. Kimi
kültürlerde olumlu olan ya da herhangi bir anlam ifade etmeyen bir hareket, başka bir
kültürde olumsuz anlama gelebilir.
Bununla birlikte, kimi beden duruşları içgüdüseldir. Söz gelimi, kolların önde
kavuşturulması kapanma ve savunma belirtir. Ayrıca, hayatta kalma içgüdüleri ile ilgili
olarak, bir hareketin veya duruşun, örneğin tehlike ya da sevgi anlamına geldiğinin,
öğrenme gerekliliği olmadan anlaşılabileceği ifade edilmektedir.
Beden duruşu, bedenin o anki pozisyonu ya da tek bir eyleme ilişkin hareketler dizisinden
seçilen bir hareket olarak tanımlanabilir. Grafik roman ve benzeri sıralı anlatıda, hareket
akışından bir duruş seçilerek panel içerisinde dondurulur. Tiyatro ve filmde hareket akışı
olduğu gibi aktarılabilirken, grafik romanda iletilebilecek görüntü sayısı sınırlıdır. Bu
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nedenle, hareket dizisinden hangi anın, pozisyonun seçildiği önem taşır. İzleyicinin,
belirlenen duruştan, tüm hareketi anlayabilmesi; duruşun, metni desteklemesi; önceki ve
sonraki karelerle ilişkili olması gerekir (Görsel 98).

Görsel 98. Wonder Woman 2011, sayı 2'den bir görüntü. Yazar: Brian Azzarello. İllüstratör: Cliff Chiang.
Toplamda muhtemelen dakikalar süren eylem en çok bilgi veren beden duruşlarının seçildiği birkaç kareyle
anlatılmaktadır. Dondurulmuş pozlar arasındaki boşlukları izleyici önceki deneyimlerinden yola çıkarak
doldurur. http://bit.ly/2OvdQLa

Duruş, kişinin o anki fiziksel ve psikolojik durumunun yanı sıra, genel karakteri hakkında
da bilgi verir. Örneğin, bir kraliçe, bir mafya üyesi ya da üç yaşında bir çocuk aynı şekilde
oturmayacaktır. Yaş, cinsiyet, sosyal statü ve kişilik özellikleri beden diline etki eder.
Beden dilinin bir diğer unsuru olan yüz ifadesinin, kişinin o anki duygu durumu hakkında
en açık ve en doğru bilgi kaynağı olduğu söylenebilir. Jestlerden farklı olarak evrenseldir.
Tüm dünyada, hatta bebeklerde bile, gülümsemek mutluluk, ağlamak üzüntü, kaşların
çatılması kızgınlık belirtir. Örneğin, Görsel 99’da karakterin duygu geçişi yüz
ifadelerinden kolayca okunabilmektedir.
Yüz ifadelerinin önemi Japon çizgi romanları olan mangalarda da rahatça görülebilir.
Manga ve animelerde, karakterlerin yüzleri duyguları en etkili yansıtacak şekilde
tasarlanmıştır. Varol'a göre, duyguyu ve karakteri belirtmedeki öneminden dolayı gözler
genellikle büyük ve abartılı çizilir. Böylece ifade değişiklikleri kolayca sağlanabilmektedir
(Görsel 100). Burunların küçük olmasının sebebi ise burnun ifade açısından bir önemi
olmamasıdır (Varol, 2002, s.141).
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Görsel 99. The Sandman, sayı 71'den bir bölüm, 1995. Yazar: Neil Gaiman. İllüstratör: Michael Zulli.
http://bit.ly/33s7Abq

Görsel 100. Mangalarda yüz ifadeleri. Izumi Tsubaki'nin Gekkan Shoujo Nozaki-kun mangasından
görüntüler. http://bit.ly/2qTdiG5

Yüz ifadeleri, kişinin duygu durumunun yanında olumlu veya olumsuz yan anlamlar iletir.
Örneğin bu nedenle, basın fotoğraflarındaki yüz ifadeleri manipülatif etki yaratacak şekilde
kullanılabilmektedir. Aynı haber için aynı kişiye ait somurtkan ve kötücül ya da umut
verecek şekilde gülümseyen bir ifade seçilebilir. Bu seçim, okurun metne yaklaşımı
üzerinde etkili olabilmektedir. Ayrıca, başlık dikkate alınmadan sadece haber için seçilen
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fotoğraflardaki yüz ifadelerinden gazetenin siyasi duruşu hakkında bilgi sahibi
olunabilmektedir.
Yüz ifadelerinin ilettiği bu yan anlamlar güven duygusunu etkiler. Eisner'ın ifade ettiği gibi
(2008a, s. n. y.); "bir yüzün okunmasından, insanlar günlük yargılarda bulunurlar;
paralarını, siyasi geleceklerini ve duygusal ilişkilerini emanet ederler."
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3. BÖLÜM: SIRALI İLLÜSTRASYONLARLA ANLATI
Sıralı anlatıların, mesajını iletmek için, 2. Bölüm'de değinilen aynı sanatsal araçları
kullandığı söylenebilir. Ancak tek panelden çoklu panele ve sayfaya geçiş ve bu panellerin
düzenlenmesi söz konusudur. Bu bölüm, belli bir düzendeki birden fazla illüstrasyonun
anlatıyı nasıl aktardığına odaklanmaktadır.
3.1. Sıralı İllüstrasyonlar
Sıralı veya seri illüstrasyonlar (sequential illustrations), belirli bir sırada birbirini izleyen
illüstrasyonlardır. Anlatı unsurları (ya da sahneler), daha büyük bir anlatı oluşturmak için
birbirine bağlanır (Hall, 2011, s. 68).
Amerikan çizgi roman tarihinin en önemli isimlerinden sayılan Will Eisner (2008a, s. n.
y.); sıralı sanatı farklı bir disiplin olarak değerlendirmekte ve "bir hikâyeyi anlatmak ya da
bir fikri dramatize etmek için görüntü ve kelimelerin düzenlenmesiyle ilgilenen bir sanat
ve edebi form" tanımını kullanmaktadır.
Çizgi ve grafik romanlar, dizi biçimindeki sanat ve kitap illüstrasyonları sıralı illüstrasyon
olarak değerlendirilmektedir. Tek panelden oluşan karikatürler ise, (tanımın kendisinden de
çıkarılabileceği gibi), kendi başlarına bir öykü anlatsa da sıralı sanat sayılmamaktadır.
Çünkü, Kelley'in ifadesiyle (2010, s. 3), "sözcük(lerin) ve görüntünün karışımı ve karşılıklı
bağımlılığı olsa da; fikirlerin ya da kavramların ardışıklığı yoktur."
Sıralı görsellerin öykü anlatımı dışında, basılı reklam ve tanıtım, bilgi ve eğitim,
paketleme, editoryal yorum ya da mizah gibi çeşitli amaçlara da hizmet edebildiği
belirtilmektedir. Kullanma kılavuzlarındaki ardışık görseller bilgi verme amaçlı kullanıma
örnek gösterilebilir (Görsel 101).

77

Görsel 101. Ikea markasının montaj kılavuzundan bir görüntü. İki eylem arasında bir ayırıcı bulunmasa da,
unsurların neden-sonuç ilişkisi içinde birbirini takip ettiği anlaşılabilmektedir. http://bit.ly/2uCjeVm

İllüstratörlerin sıralı anlatıları oluştururken, kilit anları [diğer bir ifadeyle, 3.2.2.'de
değinilecek olan "asal işlevler" veya "çekirdekleri"] kurguladıkları ve gözün yüzey
alanında takip ettiği yolu amaçları doğrultusunda yönlendirdikleri ifade edilmektedir.
Bunun dışında, mekân duygusunun yaratımı ve zamanın ve hareketin aktarımı önem
taşımaktadır.
Sıralı anlatının; birden fazla görüntünün birden fazla kelimeye bağlanmasını ve öykünün
bütününü anlamak için sözel ve imgesel bilgilerin bir panelden diğerine sürekli olarak
entegre edilmesini gerektirdiği belirtilmektedir. Çizgi roman ve benzeri sıralı anlatılardaki
resim ve metnin bu birbirini tamamlayan ilişkisine, 1.2.9.'da, dilsel iletinin bağdaştırma
işlevi konusunda değinilmişti.
Daha önce 1.2.4.'te söz edildiği gibi, sıralı anlatılar, okuyucu ve illüstratör arasında
ortaklaşa bir sözleşmeye dayanmaktadır. Bu dile özgü anlatı unsurlarının ve görsellerin
okunma yönünün okuyucu tarafından bilindiği kabul edilir: çizgi ve grafik romanlar ve
resimli kitaplarda soldan sağa, mangalarda sağdan sola ve yukarıdan aşağıyadır. Eisner'a
göre (2008a, s. n. y.), sanatçı bu konuda, okuyucunun (açıkça dile getirilmemiş) işbirliğine
güvenir.
3.1.1. Çizgi roman ve Çizgi (ve Grafik) Romanların Görsel Dil Unsurları
Çizgi roman, resimlerin ve metnin bir öykü anlatmak üzere düzenlenmiş olduğu, genellikle
bant ya da kitap şeklindeki bir sıralı sanat biçimi olarak tanımlanmaktadır (Eisner, 2008b,
s. n. y.). Sessiz anlatılar göz ardı edilecek olursa, resim ve metnin kaynaşımı bu türün ayırt
edici özelliklerinden sayılmaktadır. Bununla birlikte, çizgi romanın en temel unsurunun
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imgeler olduğu ve anlatının büyük ölçüde imgelere dayandığı ifade edilmektedir (Cantek,
2016, s. 28).
Eisner (2008a, s. n. y.), en ekonomik durumunda, çizgi romanın bir dizi tekrarlayan
görüntü ve tanınabilir sembol kullandığını; bunların benzer fikirleri iletmek için tekrar
tekrar kullanımıyla farklı bir dil hâline geldiğini ve bu uygulamanın sıralı sanatın "dil
bilgisini" oluşturduğunu ifade eder. Konuşma ve düşünme balonları, merak veya şaşkınlık
belirten "?" işareti, dikkat belirten "!" işareti, uyuma eylemini gösteren bir dizi "z" harfi,
karakter kendinde değilken başının üzerinde dönüyor gösterilen yıldızlar vb. çizgi
romanlarda kullanılan sembollere örnek gösterilebilir. Bu sembollerin tanınmasında yine
okuyucunun önceki deneyimleri (daha önce okuduğu çizgi romanlar vb.) rol oynamaktadır.

Görsel 102. Hergé'nin (Georges Prosper Remi) Les Aventures de Tintin (Tenten'in Maceraları) çizgi
romanından bir görüntü. http://bit.ly/2G0o0yj

Çizgi ve grafik romanlar ile özdeşleştirilen konuşma (ve düşünce) balonları (İtalyancada
"bulutlar"), görsel iletişimin diğer alanlarında nadiren görülmektedir. Bilindiği gibi,
balonların işlevi yalnızca konuşmayı ve bunun kime ait olduğunu belirtmek değildir; aynı
zamanda, sesin karakterini betimlerler. Bu durumun, konuşma balonunu çevreleyen
çizginin niteliğinin (2.1.3. ve 2.1.4.'te sözü edilen) yan anlamlarıyla ilgili olduğu
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söylenebilir. Bunlarla birlikte, ton ve duyguyu belirtmede, balon içerisinde kullanılan yazı
karakteri de önem taşımaktadır.
Örneğin; endişe ve korku yarattığı düşünülen kırık çizgiler genellikle şiddetli bir sesi
(Görsel 104) ya da kimi zaman televizyon, radyo, telefon gibi cihazlardan gelen sesleri
ifade ederken (bu kullanımda, kırık çizgiler cızırtı, ya da sesin iletimindeki pürüzler ile
ilişkilendiriliyor olabilir); Görsel 103'teki gibi buluta benzeyen eğrisel bir gösterim neşeli
bir ses tonunu belirtmektedir. Balonun biçimi gibi, çevreleyen çizginin ağırlığı da anlam
üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, Görsel 105'te kuru bir fırçayla çizilmiş gibi görünen
kalın kenarlar ürkütücü bir etki yaratmaktadır. Görsel 106'da ise düz bir balon kullanımı
ses tonunda bir yükselme ya da değişim olmadığını belirtirken, içindeki yazının kalın ve
büyük harflerle oluşturulmasının ifadeye ciddiyet ve kesinlik kazandırdığı söylenebilir.

Görsel 103, 104, 105 ve 106. Kousuke Oono'nun Gokushufudou (The Way of the House Husband) isimli
mangasından (Japon çizgi romanı) görüntüler (Sırasıyla, 40., 37., 37. ve 41. bölümlerden alınmıştır).
http://bit.ly/38nlK0v

Konuşma ve düşünce balonlarına sözsüz anlatılarda da rastlanabilmektedir. Bu durumda,
konuşma, düşünce ya da rüya yine görsellerle betimlenir. Örneğin, Görsel 107, 108,
109'da, Jim Woodring, düşünce balonları ile bir bakıma anlatı içerisinde anlatı
oluşturmaktadır.
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Görsel 107. Jim Woodring'e ait Frank isimli grafik romandan bir görüntü. http://bit.ly/2v4EtzD

Görsel 108. Jim Woodring'e ait Frank isimli grafik romandan bir görüntü. http://bit.ly/2v4EtzD
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Görsel 109. Jim Woodring'e ait Frank isimli grafik romandan bir görüntü. http://bit.ly/2v4EtzD

Eric Svetoft'un kısa ve uzun sessiz öykülerden oluşan "Domus" isimli grafik romanından
alınan Görsel 110’da ise, panelin "balon" olarak tanımlanabilecek olan üst bölümünde,
sallanan bir zil imgesi ve zikzak şeklindeki sembollerin kullanımıyla zilin çaldığı
gösterilmektedir. Bu örnekte de, balonu çevreleyen çizginin karakterinin sesin seviyesini
ve niteliğini betimlediği söylenebilir.

Görsel 110. Eric Svetoft'un Domus isimli sessiz grafik romanından bir görüntü. http://bit.ly/2Rf6Tj1
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Çizgi romanların biçeminin hipergerçekçilikten, en uç stilize gerçekçiliğe kadar
değişebileceği belirtilmektedir (Male, 2007, s. 158). Bununla beraber, çoğunlukla çizgi
romanlar görüntülerin kolayca tanınıp okunabileceği biçimde "ekonomi" ile işlenmektedir
(Eisner, 2008b, s. n. y.). Diğer bir ifadeyle, anlatı için önemli olan bilginin hızlıca aktarımı,
en azından bir miktar stilize ya da yalınlaştırılmış bir biçemi gerektirebilir. Örneğin ifade
ikonlarını okumanın, bir portre fotoğrafındaki kişinin yüz ifadesi ve duygularını
anlamaktan daha kolay olduğu söylenebilir. Öte yandan, çizimlerin hızlı algılanıp
okunması sanatçının önceliği olmayabilir.

William Hogarth, Thomas Rowlandson, George Cruickshank, Richard Doyle ve James
Gillray'ın eserleri günümüz çizgi romanlarının öncülerinden kabul edilmektedir (Wigan,
2007, s. 57). Bununla birlikte, çizgi roman unsurlarının benzer kullanımlarına çok daha
eski dönemlerde de rastlanmaktadır: Maya resimlerinde, konuşma balonlarının atası
sayılabilecek olan, karakterlerin ağızlarını konuşmaya bağlayan ince bir çizgi
görülmektedir (Görsel 111).

Görsel 111. Mayalara ait kodeks biçeminde iki sahneli kap, açılmış şekli, M.Ö. 550-950.
https://bbc.in/38okGJL

Çizgi romanların görsel dil unsurlarının sürekli olarak gelişim gösterdiği belirtilmektedir.
Bunun yanında, içerik ve format konusunda da bir dönüşüm söz konusudur. Çizgi roman
materyalinin, gazetelerde yayınlanan çizgi bantlarının derlenmesinden, tamamlanmış
orijinal öykülere ve ardından grafik romanlara dönüştüğü ifade edilmektedir (Eisner,
2008b, s. n. y.).
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3.1.2. Grafik Roman ve Çizgi Roman Ayrımı
Grafik roman; kitap şeklindeki, "bütünsel bir anlatısı olan uzun çizgi romanları pazarlamak
için kullanılan terim" olarak açıklanmaktadır (Wigan, 2012, s. 109). Grafik roman
anlatıları; genellikle merkezi bir tema veya ana konu etrafındaki çizgi roman
koleksiyonları, tek bir hikâye etrafında serileştirilmiş çizgi roman koleksiyonları, uzun
öyküler, kısa öykü koleksiyonları, roman uzunluğundaki anlatılar, otobiyografiler,
biyografiler ve birden fazla yazarın çalışmasını içeren derlenmiş antolojilere kadar
çeşitlenebilmektedir (Kelley, 2010, s. 3) (Görsel 112 ve 113).

Görsel 112 ve 113. Charles Burns'ün Black Hole (Kara Delik) isimli çizgi romanından (1995-2004)
görüntüler. 2005 yılında Pantheon Books tarafından bir araya toplanarak grafik roman biçimine getirilmiştir.
http://bit.ly/2TDCSeg

Bu tanımlardan yola çıkılarak, grafik romanın, görsel dil bilgisi bakımından çizgi
romandan farklı olmadığı ve bu nedenle, bir önceki bölümde değinilen görsel dil
unsurlarının grafik romanlar için de geçerli olduğu söylenebilir.
Wigan'a göre (2012, s. 109), "grafik roman" terimi, Will Eisner ve onun A Contract with
God and Other Tenement Stories ("Tanrıyla Bir Sözleşme ve Diğer Mesken Öyküleri")
(1978) adlı yapıtıyla özdeşleştirilmiştir (Görsel 114 ve 115). Aynı zamanda, 1980'li yılların
ikinci yarısında Dark Knight Returns, Watchmen, ve Maus eserlerinin albüm
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versiyonlarının kazandığı başarı ile birlikte "grafik roman" teriminin gündeme geldiği ifade
edilmektedir (Cantek, 2016, s. 272). Will Eisner ise (2008b, s. n. y.), grafik romanların
öncüsü olarak 1920'ler ve 1930'lardaki Masereel, Ward ve diğerlerinin sözsüz ağaç baskı
kitaplarını kabul etmektedir.

Görsel 114 ve 115. Will Eisner'a ait A Contract with God and Other Tenement Stories ("Tanrıyla Bir
Sözleşme ve Diğer Mesken Öyküleri") (1978) grafik romanından görseller. http://bit.ly/3aod37V

3.1.3. Sıralı İllüstrasyon Olarak Resimli Kitap ve Çizgi Roman ile Yapısal
Farklılıkları
Resimli kitap illüstrasyonları belirli bir sırada izlenir/okunur. Yukarıda değinildiği gibi, bu
sıra görsel anlatıyı meydana getirmektedir (Sipe, 2001, s. 35-36). Resimlerin ardışıklığı ve
sıralamanın önemi öykü panoları ve bunların oluşturulma sürecinde gözlemlenebilir
(Görsel 116).
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Görsel 116. JiHyeon Lee'nin "Havuz" (수영장) isimli sessiz kitabı için hazırladığı öykü panosu.
http://bit.ly/3aoRSTd
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Görsel 117 ve 118. JiHyeon Lee'nin "Havuz" (수영장) isimli sessiz kitabından görüntüler.
http://bit.ly/3aoRSTd

Resimli kitapları diğer sıralı anlatı biçimleri çizgi ve grafik romanlardan ayıran temel
farklar; resimli kitaplarda konuşma balonlarının kullanılmaması, bunun yerine metnin
illüstrasyondan ayrı ya da kompozisyonun daha boş bir bölümüne yerleştirilmesi ve farklı
boyutta çoklu panel kullanımı yerine geniş tek bir illüstrasyona yer verilmesi olarak
açıklanmaktadır. Ancak, bunun bir kural olmadığı söylenebilir. Resimli kitaplarda da
konuşma balonu ve panellere rastlanabilmekte ve çizgi romanlarda bir büyük panelden
oluşan sayfalara yer verilebilmektedir (Görsel 119). Bununla birlikte, Nodelman (2012, s.
436-437), konuşma balonları için "resimli kitaplarda çizgi roman-benzeri ziyaretçiler", tek
panel sayfalar için ise "çizgi romanlarda resimli kitap-benzeri ziyaretçiler" ifadesini
kullanmaktadır.

Görsel 119. David Wiesner'ın Mr. Wuffles! kitabından bir görüntü. http://bit.ly/2tjp5yw
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Her iki sıralı anlatı biçimi de metin parçalarını belirli imgelerle ilişkilendirerek
çalışmaktadır. Bununla beraber, çizgi romanlarda, hem sözcükler hem imgelerde, daha
fazla anlatı parçacığı bulunduğu belirtilmektedir. Nodelman (2012, s. 438), bu açıdan çizgi
romanları "birbiriyle ilişkileri yoluyla bir araya gelen, birçok ayrı küçük parçanın bir bütün
oluşturduğu, ancak bunların hâlâ ayrı parçalar olarak görünür kaldığı" mozaik sanatına
benzetmektedir. Resimli kitapların ise daha açık ve basit bir yapıya sahip olduğu
düşünülmektedir.
3.2. Sıralı İllüstrasyonlarda Anlatının Tasarımı
Önceki bölümde işaret edildiği gibi, anlatı, düşüncelerin ya da olayların belli bir sırada
sunumu olarak tanımlanabilir. Anlatının, görsel ya da sözel olmasına göre kuralları
değişmeyen bir düzeni bulunduğu belirtilmektedir. Bu bölümde görsel bir anlatıyı
okunabilir kılan yapısal özellikler açıklanmaya çalışılacaktır.
3.2.1. Anlatı
Anlatı, bütün zamanlarda ve bütün toplumlarda görülmektedir. Mitler, masallar, destanlar,
hikâyeler, filmler, haber metinleri, birçok şarkı anlatılara örnektir. Anlatı; eğlendirmek,
açıklamak, öğretmek ya da belli değerleri desteklemek amacı ile kullanılabilir. Sözel veya
yazılı dil, sabit veya hareketli görüntü ya da el-kol-baş hareketi yoluyla aktarılabilir.
Eski bir kültürel iletişim biçimi olarak kabul edilen görsel hikâye anlatıcılığının köklerinin
mağara resimlerine dayandığı ifade edilmektedir. Daha sonra, Mısır hiyeroglifleri ve Maya,
Aztek, Yunan, Pers ve Roma el yazmaları yine ilk örneklerden kabul edilmektedir. Trajan
Sütunu (Roma, M.S. 113), Bayeux Gobleni (11. yy.), Michelangelo'nun Sistine Şapeli
tavan freskleri (1508-1512), Pieter Bruegel (1525-1569) ve Hieronymus Bosch'un (1450'ler
- 1516) anlatısal resimleri, Albrecht Dürer'in (1471 - 1528) gravürleri, Japon ağaç baskıları
(ukiyo-e) [ve Çin resim ruloları (tomar biçiminde sarılan bir bez veya kâğıt üzerine
(handscroll) yapılan resimler)] ise bugünkü anlatı illüstrasyonunun öncüleri arasında
sayılmaktadır (Wigan, 2007, s. 57); (Wigan, 2012, s. 117).
Bu yapıtlar arasında, figürlerin tekrarlanarak ardışık olayların kesintisiz biçimde tek bir
panelde sunulduğu (sürekli anlatı) Trajan Sütunu ve Çin resim rulolarında (Görsel 120 ve
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121), zamansal ardıllık ve mekânsal hareket gözlemlenebilmektedir (Dehejia, 1990, s.
385). Ancak, örneğin, figürlerin tekrarlanmadığı ve farklı eylemlerin panoramik tek bir
sahne içerisinde betimlendiği Bruegel'in "Felemek Atasözleri" (The Netherlandish
Proverbs) (1559) çalışmasında (Görsel 122) mekânsal hareket ya da zamansal ardıllık
bulunmamakta ve ögeler arasında neden-sonuç ilişkisi kurulamamaktadır. Bu nedenle, kimi
kaynaklarda resimsel anlatı olarak değerlendirilen benzer türde eserlerin, çeşitli olay ve
durumları anlatıyor olsalar da, yapısal bakımdan bu tezde ele alındığı biçimiyle "anlatı"
olarak tanımlanamayacağı söylenebilir.

Görsel 120. Qiu Ying'e (1494–1552) ait olduğu düşünülen Shanglin Park resim rulosundan bir detay.
http://bit.ly/30aETQs

Görsel 121. Qiu Ying'e (1494–1552) ait olduğu düşünülen Shanglin Park (1531-38) resim rulosunun bütünü.
İpek üzerine mürekkep ve boyama, 53,5 cm x 1183,9 cm, National Palace Museum, Taipei, Taiwan.
http://bit.ly/30aETQs

Görsel 122. Bruegel, Pieter. The Netherlandish Proverbs, 1559. http://bit.ly/2R36q1Y
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Yukarıda değinilenler arasında, Mısır hiyeroglifleri, Trajan Sütunu ve Bayeux Gobleni
sıralı anlatıların da öncülerinden kabul edilmektedir (Wigan, 2012, s. 221); (Male, 2007, s.
71). Yine bunların arasından Trajan Sütunu sessiz sıralı anlatının ilk örneklerinden olarak
değerlendirilebilir.
Bir olay veya durumun anlatı olabilmesi için, düzenli ve amaçlı, anlaşılır bir dizi hâlinde
aktarımı gerekmektedir. Anlatının temel ilkelerinin, sözlü ya da görsel olarak anlatılsa da
aynı olduğu ifade edilmektedir:
Bütün hikayeler bir yapıya sahiptir. Bir hikayenin bir başlangıcı, bir sonu ve ikisini bir
arada tutan bir çerçeveye dayanan bir olaylar dizisi vardır. Medya metin, film ya da çizgi
roman olsun, iskelet aynıdır. Anlatımının tarzı ve biçimi medyadan etkilenebilir, ancak
hikâyenin kendisi aynı kalır (Eisner, 2008b, s. n. y.).

Özellikle sessiz kitapların, tümü değilse büyük çoğunluğu illüstratörün kendisi tarafından
kurgulanmaktadır. Bu nedenle, seri illüstrasyonlarla bir anlatı oluşturan yazar/illüstratörün,
anlatı yapısını bilmesinde fayda bulunmaktadır.
3.2.2. Anlatının Yapısı
Sıralı görsel anlatıların, birbirini takip eden illüstrasyonların bir araya toplanmasından
ibaret olmadığı söylenebilir. Ayrı ayrı her anlatı unsurunun oluşumunda belli kurallar
olduğu gibi (illüstrasyon için 2. Bölüm'de anlatılan noktalar); bu unsurlardan meydana
gelen anlatının da belli bir düzeni, "dil bilgisi" bulunmaktadır. (Barthes, 1993, s. 88)
Halk bilimci Vladimir Propp (1895-1970), birkaç yüz kadar Rus masalını inceleyerek,
bunları, birbiriyle mantıksal bir ilişki içindeki temel işlevlere (narratemes) ayırmıştır.
Masallar için toplamda 31 adet işlev tanımlayan Propp (1. Aile fertlerinden birinin evden
uzaklaşması, 2. Kahramanın bir yasakla karşılaşması, 3. Yasağın çiğnenmesi, ... vd.),
masalın içeriği nasıl olursa olsun, işlevlerin dizilişinin her zaman aynı olduğunu öne sürer
(Propp, 1987, s. 43-102). Propp'un çalışması bir taslak olarak nitelendirilip birçok yönden
eleştirilse de, sonraki araştırmalar için temel oluşturduğu belirtilmektedir.
Antropolog Claude Lévi-Strauss (1908-2009), mitlerin yapısına ilişkin çözümlemesinde,
temel ögelerin düzenlenişinde küçük değişikliklerle birlikte anlatının yapısının aşağı yukarı
aynı kaldığını göstermiştir. Anlatıyı mythèmes (mitbirimler) adını verdiği en basit
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bileşenlere indirgemiş; bu birimlerin kümeler oluşturarak anlam taşıdıklarını ve bu
kümelerin de birbiriyle birleştiklerini ortaya koymuştur (Hall, 2011, s. 68); (Barthes, 1993,
s. 91). Algirdas Julien Greimas (1917-1992), Tzvetan Todorov (1939-2017), Claude
Bremond (1929-) ve Roland Barthes bu alanda katkıda bulunan diğer önemli isimler
arasında sayılabilir.
Bu araştırmalara göre, anlatıların yalnızca yatay eksende (bir sözcükten ya da bir resimden
diğerine) ilerlemediği, aynı zamanda "katlar"ı bulunduğu belirtilmektedir. Anlatısal yapıtta
üç betimleme düzeyi (kat) tanımlanmaktadır: işlevler, eylemler ve anlatma (öyküleme).
İşlevler; Propp'un kuramında olduğu gibi, işlevsel özellik taşıyan anlatı birimleri olarak
tanımlanabilir. Yapıtın bütününe kadar varan bir cümle öbeği ya da birden fazla ardışık
panel ile gösterilebileceği gibi, tek bir sözcük ya da bir paneldeki tek bir unsur ile de
belirtilebilir. Barthes'e göre (1993, s. 94), anlatı birimi unsurların kendisi değil, onların
"yan anlamlı değeridir".
İşlevler düzeyindeki birimler, Barthes'in terminolojisiyle, işlevler (veya dağılımsal işlevler)
ve belirtiler (veya bütünleşme işlevleri) olarak ikiye ayrılır. (Barthes'in ifade ettiği gibi
(1993, s. 97), bu birimlerin nasıl adlandırıldıklarının bir önemi yoktur.) İşlevlere örnek
olarak bir öyküde bir silahın satın alınması gösterilebilir. Bu anlatı birimi, silahın
kullanılacağı an ile bağlı olduğu sürece bir işlev belirtir. Eğer silah kullanılmazsa bunun bir
kararsızlık göstergesi vb.'ne dönüşeceği ifade edilir. "Her işlevin özü, sözcük yerindeyse
onun tohumudur, bu da, ilerde, aynı düzeyde, ya da başka yerde, bir başka düzeyde
olgunlaşacak bir öğenin anlatısının tohumunu atmayı sağlayacaktır ona..." (Barthes, 1993,
s.92-95).
İşlevler sınıfındaki birimlerin bir kısmı anlatının gerçek bağlantı yerlerini oluşturur; bunlar
asal işlevler ya da çekirdekler olarak adlandırılır. Diğer kısmı ise (bütünleyimler),
kronolojik bir işlevselliğe sahiptir; iki asal işlevin arasındaki boşluğu "doldurur". Bir
işlevin asal olabilmesi için, öykünün sonucuna etki edecek bir seçeneği başlatması,
sürdürmesi ya da sonlandırması gerekir (Barthes, 1993, s.95-96). Anlatı biriminin büyük
bir olay ya da küçük bir ayrıntı gibi görünmesinin bu belirlenimde rol oynamadığı
söylenebilir. Her birim, anlatının diğer birimlerine bağlanabildiği ölçüde gereklidir.
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İkinci anlatı birimi sınıfı, anlatının anlamı için gerekli olan bir kavramı gösteren
"belirtiler"i içerir; karakterlerin kimlikleri ile ilgili bilgiler, duygular ve izlenimlere (söz
gelimi güvensizlik izlenimi) ilişkin belirtmeler gibi (Barthes, 1993, s.95). 2.4. Karakter ve
Nesneler bölümünde (ve büyük ölçüde 2.1. ve 2.2.'de) sözü edilenlerin bu konu ile ilgili
olduğu düşünülebilir.
Görsel anlatılarda, sözel anlatılardan farklı olarak, işlevler ve belirtilerin iç içe geçtiği
söylenebilir. Bir eylem aktarılırken aynı anda o eylemin nasıl gösterildiği, sahnenin nasıl
düzenlendiği, resimde yer alan her bir detay öyküye dair çeşitli bilgiler, belirtiler iletir.
Örneğin, Brian Rea'nın yazdığı ve resimlediği Death Wins a Goldfish: Reflections from a
Grim Reaper's Yearlong Sabbatical ("Death Japon Balığı Kazanır: Bir Ölüm Meleği'nin
Yıl Boyu Süren Ücretli İzninden Yansımalar") isimli grafik romanı; kendisine bir yıl
ücretli izin verilen bir ölüm meleğinin bu bir yılı nasıl geçirdiğini anlatır. Aynı zamanda bir
büyüme, değişme öyküsüdür. Daha önce hiç izin kullanmamış olan Death, bu süre içinde
ne yapmak istediğini, mutlu olup olmadığını, hayatını sorgular. Bir yıl sonunda günlüğüne
şu ifadeyi yazar:
Belki ara vermek beni değiştirdi. Belki başkalarının da beni görme şeklini değiştirecek.
Belki sadece bronzlaşmış ve iyi dinlenmişimdir. Yine de farklı hissediyorum —
"Büyümüş" doğru kelime değil, daha çok içeride — parıltılı ve iyi bir şey yutmuşum gibi.
Her ne ise, sanırım işlenmesi zaman alacak (Rea, 2019, s. 168).

Öyküde, insan kaynaklarından Death'e gelen izin bildirisi asal işlevlere örnek gösterilebilir
(Görsel 123 ve 124).

Görsel 123 ve Görsel 124. Brian Rea'nın Death Wins a Goldfish: Reflections from a Grim Reaper's
Yearlong Sabbatical kitabından görüntüler. (Rea, 2019, s. 5-6)
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Death'in iş çıkışı metroyla eve döndüğünü gösteren sahne ise bütünleyim olarak
değerlendirilebilir (Görsel 125 ve 126). Ancak, bu sahnenin olay örgüsü üzerinde bir etkisi
olmasa bile, öneminin kronolojik bir işlevsellikle sınırlı olmadığı söylenebilir.
İllüstrasyondaki ögeler aynı zamanda belirtidir; karakterin kişiliği, yaşam biçimi, insanlarla
nasıl etkileşim kurduğu vb. hakkında okuyucuya bilgi verir.

Görsel 125 ve 126. Brian Rea'nın Death Wins a Goldfish: Reflections from a Grim Reaper's Yearlong
Sabbatical kitabından görüntüler. (Rea, 2019, s. 13-14)

Aynı şekilde Görsel 127'de yer alan tüm detaylar örtük biçimde anlatıya etki eder. Saç
kurutma makinesi, tıraş bıçağı, diş fırçası, kulak temizleme çubuğu gibi nesneler, Death bir
ölüm meleği değil de, sıradan bir insanmış gibi bir izlenim vermektedir, böylece
okuyucunun karaktere empati duyabilmesi kolaylaşmaktadır. Ayrıca, illüstrasyonların rahat
çizgilerle oluşturulmuş gerçekçilikten uzak biçemi, bir korku unsuru olabilecek olan
Ölüm'e sempatiklik kazandırmakta ve öyküye samimi bir atmosfer yaratmaktadır.

Görsel 127. Brian Rea'nın Death Wins a Goldfish: Reflections from a Grim Reaper's Yearlong Sabbatical
kitabından bir görüntü. (Rea, 2019, s. 58)
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Birbiri ile ilişkili işlevler bir araya gelerek kesitleri oluşturur. Barthes (1993, s. 101), kesiti
meydana getiren birimlerden birinin dayanışık bir öncülü kalmadığında kesitin açıldığını
ve başka bir ögesinin ardılı bulunmadığında kapandığını ifade eder.
Örneğin, Görsel 128-139'da gösterilenlerin tümünün (dönme dolaba binmesi, bir oyunda
japon balığı kazanması, balıkla birlikte poz vererek fotoğraf çekilmesi, vd.) "Death'in
karnavala gitmesi" olarak tanımlanabilecek kapalı bir kesitin ögeleri oldukları söylenebilir.
Çünkü, karnaval alanına yöneldiği kare öncesinde ve balıkla beraber dönmekte olduğunun
gösterildiği karenin ardından karnavala gitmek eylemiyle bağıntılı olan bir işlev
bulunmamaktadır.

Görsel 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. Brian Rea'nın Death Wins a Goldfish:
Reflections from a Grim Reaper's Yearlong Sabbatical kitabından görüntüler. (Rea, 2019, s. 34-48)
Bölüm isminin yanında yer alan Görsel 129 dışında kronolojik sıraya göre dizilmiştir.

Bir kesit daha geniş bir kesitin birimi olabilir. Örneğin, balık ödüllü oyunun tabelasının
görülmesi, karakterin topu atması, denk getirmesi (gösterilmemiştir ama okuyucu bu
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boşluğu doldurur) ve balığın kendisine ödül olarak verilmesi işlevleri (Görsel 130, 131 ve
132), tek bir eylemle ilgili olan (Death'in bir japon balığı kazanması) ve karnaval kesitinin
birimi bulunan ayrı bir küçük kesit oluşturur.
Böylece bir anlatı, en küçük birimlerinden, bütününe varana kadar gruplanarak yapılanmış
olur. Bu birimler, öykünün sonuna kadar birbiri ardınca devam eder. Bir anlatı okunur veya
izlenirken, çizgisel bir ögeler dizisi olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, kesitlerin
ögelerinin iç içe geçebileceği; bir kesit henüz bitmeden, yeni bir kesitin başlangıç ögesinin
araya girebileceği ifade edilmektedir (Barthes, 1993, s. 103).

Görsel 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151. Brian Rea'nın Death Wins a Goldfish:
Reflections from a Grim Reaper's Yearlong Sabbatical kitabından görüntüler. (Rea, 2019)
Kronolojik sıraya göre dizilmiştir.

Kesitler veya eylem dizilerinin her bağlantı noktasında, olasılıklar arasından öykünün
geleceğini belirleyen bir seçim yapılmaktadır:
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[A]nlatı, dile getirilen bir eylemin içerdiği olası iki sonuçtan, her zaman, öyküyü "yeniden
alevlendirecek" olanı seçer. [...] Anlatının gerçekte kendi yaşamını sürdürme yolunu
seçtiği yerde, kendi yazgısını seçiyormuş gibi görünen, anlatı kişisidir (Barthes, 1993, s.
138).

İkinci betimleme düzeyi olan eylemler; (eyleme katılan) anlatı kişilerinin düzeyini belirtir.
Bremond'un yaklaşımına göre (Bremond ve D. Cancalon, 1980, s. 388), her anlatı kişisi
kendine özgü eylemler kesitinin kahramanıdır. Diğer bir ifadeyle, aynı kesitte her karakter
için ayrı bakış açısı bulunmaktadır. Örneğin, biri için ihanet etme olan eylem, diğeri için
ihanete uğramadır.
Anlatma veya öyküleme düzeyi ise, anlatının göndereni (anlatıcı) ve alıcısının (dinleyici
veya okuyucu) anlatı süresince ifade ettiği kodu betimler. Anlatıcı; anlatının kendi dışında
bir kişi diğer bir tanımla yazar olarak, kişi özelliği taşımayan yani Tanrı bakış açısı
biçiminde ya da anlatının içinden kişi veya kişiler olarak ele alınabilir. Üçüncü durumda
anlatı, anlatı kişilerinin bilebildikleri, gözlemleyebildikleri ile sınırlıdır (Barthes, 1993, s.
107-108).
Özellikle yazının eşlik etmediği görsel anlatılarda, anlatıcının kontrolünün perspektif
kullanımı ile sağlanabildiği söylenebilir. Görüş açısına göre, olaylara dışarıdan ya da
doğrudan karakterlerin gözlerinden bakmak mümkündür (Görsel 152).

Görsel 152. Shaun Tan'ın Uzak isimli sessiz grafik romanından bir görüntü. İlk üç kare doğrudan karakterin
görüşünü aktarmaktadır. (Tan, 2014)
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3.3. Sessiz Sıralı Anlatı
Önceki bölümlerde yer verilen örneklerde de görülebildiği gibi, bir öyküyü sözcüklerin
yardımı olmadan yalnızca illüstrasyonlar yoluyla anlatmak mümkündür. Yalnızca
resimlemelerle anlatının kurulduğu bu kitaplar sessiz veya sözsüz kitap (silent book,
wordless book) olarak isimlendirilmektedir.

Görsel 153 ve 154. Eric Svetoft'un "Domus" isimli sessiz grafik romanından görüntüler. http://bit.ly/2Rf6Tj1

Sözcüklerin yokluğunda, resimli kitaplarla grafik romanların birbirine yaklaştığı ve aradaki
ayrımın neredeyse kaybolduğu söylenebilir. 3.1.3.'te resimli kitapları çizgi ve grafik
romanlardan ayıran temel farkların (bu kuralın dışına çıkan örneklerin de var olmasıyla
beraber) metnin gösterim biçimi, konuşma balonları ve panel kullanımı olduğuna
değinilmişti. Yazı olmadığında, (çoğunlukla) konuşma balonları da ortadan kalkmakta ve
her iki ortamda da yalnızca illüstrasyonlar kalmaktadır. Ayrıca metnin yokluğunun daha
fazla panel kullanımını gerekli kıldığı söylenebilir.
Nodelman (1988, s. 184), resimli kitapların, daha fazla kare gösterdiğinde, çizgi roman ve
film geleneklerini alma eğiliminde olduğunu ifade etmektedir. David Wiesner'ın Flotsam
97

isimli kitabı gibi birçok sessiz kitapta tek sayfada çoklu panel biçiminin kullanıldığı
görülmektedir (Görsel 155).

Görsel 155. David Wiesner'ın Flotsam isimli sessiz kitabından bir görüntü. (Wiesner, 2006)

Daha önce değinildiği gibi, metin ve resim birbirini tamamlayan bir ilişki içindedir ve
görevlerinin birbirini tekrar etmek olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, bir resimli
kitapta metin ortadan kaldırıldığında ardışık iki resim arasında anlatının anlaşılmasını
güçleştirecek boyutta boşluklar meydana gelebilmektedir. Sessiz sıralı anlatılarda tek bir
eylem ya da az sayıdaki ardışık eylemler çok sayıda panellere bölünerek gösterildiğinde,
eylem canlandırılmış gibi gözükmektedir. Böylece, okuyucunun kendi deneyim ve hayal
gücüne dayanarak dolduracağı boşluklar en aza indirilebilmektedir.
Shaun Tan'ın Uzak isimli sessiz grafik romanında, birçok sayfada her biri kısa bir zaman
dilimini betimleyen çoklu paneller kullanılmıştır. Örneğin Görsel 156, 157 ve 158'de,
izleyici eylemi bütün olarak bir animasyon izlermiş gibi gözünde canlandırabilmektedir.
Eylem (karakterin kalacak bir yer tutması) (Görsel 157), önceki (Görsel 156) ve sonraki
(Görsel 158) sayfaların sağladığı bilgiyle birlikte, sözcüklere ihtiyaç duyulmadan
anlaşılabilmektedir. Bunun yanında, Görsel 157'deki 4., 5., 6. ve 7. panellerde gösterilenler
gibi anlatıya eklenen detaylar ile inandırıcılığının arttığı söylenebilir.
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Görsel 156. Shaun Tan'ın Uzak isimli sessiz grafik romanından bir görüntü. (Tan, 2014)

Görsel 157. Shaun Tan'ın Uzak isimli sessiz grafik romanından bir görüntü. (Tan, 2014)
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Görsel 158. Shaun Tan'ın Uzak isimli sessiz grafik romanından bir görüntü. (Tan, 2014)

Bu örneklerden yola çıkarak, sessiz sıralı anlatıların eylemi göstermede metin içeren
kitaplar kadar başarılı olabildiği söylenebilir. Bununla birlikte, bu eylemlerin nasıl
yorumlanacağı bilgisi kitabın içinde bulunmamaktadır. Okuyucuyu istenilen anlama
yönlendirecek bir metnin olmaması nedeniyle görsellerin yorumlanmasında okuyucuya her
zamankinden daha fazla rol düşmektedir.
Nodelman (1988, s. 185), sessiz resimli kitapların başlıklarının, onları yorumlama
sürecinde büyük rol oynadığını belirtmektedir (1.2.9.'da değinilen dilsel iletinin sabitleme
işlevi). Ancak, birçok sessiz kitabın başlığının kitabın yorumlanmasında fazla bir etkisi
olmadığı görülmektedir. Örneğin; Suzy Lee'nin "Dalga" ve "Gölge" isimli kitapları,
Raymond Briggs'in "The Snowman" (Kardan Adam) isimli kitabı (Görsel 159 ve 160),
Ingrid Schubert ve Dieter Schubert'in "Şemsiye" isimli kitabı vb. Bu örneklerin tek bir
nesneyi ya da kavramı gösterdiği, bir açıklama yapmadığı ya da anlatının anlaşılabilmesi
için kilit bir noktaya işaret etmediği söylenebilir.
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Görsel 159. Raymond Briggs'in The Snowman kitabının kapak görüntüsü. https://amzn.to/2TLcgI5
Görsel 160. Raymond Briggs'in The Snowman kitabının iç sayfalarından bir görüntü. http://bit.ly/2tEiSxp

Gösterilenler dizisini sabitleyecek dilsel iletinin olmayışı nedeniyle, sessiz kitaplar
okuyucuyu kendi öykülerini yaratmaya yönlendirmektedir. Sessiz kitaplarda, hikâyenin tek
bir doğru anlatım şekli olmadığı düşünülmektedir. David Wiesner, yalnızca günü ve saati
sözcüklerle belirttiği Tuesday (Salı) isimli kitabı (Görsel 161 ve 162) için kazandığı
Caldecott Madalyası kabul konuşmasında, bu konuyla ilgili aşağıdaki ifadeleri
kullanmaktadır:
Sözsüz bir kitap, hem yazar hem de okuyucu için, metin içeren bir [kitaptan] farklı bir
deneyim sunar. Hikâyeyi anlatan yazarın sesi yoktur. Her izleyici kitabı kendi yoluyla
okur. Okuyucu hikaye anlatımı sürecinin bütünleyici bir parçasıdır. Sonuç olarak, o Salı
gecesi olanların okuyucu sayısı kadar versiyonu bulunmaktadır. [...] Sözsüz bir kitabın
yazarı olarak, okuyucunun her bir ayrıntıyı yorumlamasının benimkiyle aynı olup
olmadığı konusunda endişelenmek zorunda değilim. Kendi görüşümün, diğer izleyicilerin
görüşlerinden daha fazla ve daha az geçerliliği yoktur (Wiesner, 1992).

Görsel 161. David Wiesner'ın Tuesday isimli kitabından bir görüntü (Wiesner, 1991). Kitapta betimlenen
olaylar bir Salı gecesi gerçekleşmektedir. "Neden" sorusunun yanıtı ise okuyucunun hayal gücüne
bırakılmıştır.
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Görsel 162. David Wiesner'ın Tuesday isimli kitabından bir görüntü. (Wiesner, 1991)

Bununla birlikte, Nodelman (1988, s. 191), "ironik olarak, 'sonsuz hikâyeler' içerdiğini
gururla açıklayan" Barbara Salsberg'in Your Own Story (Kendi Hikâyen) başlığını taşıyan
kitabını yüzlerce farklı çocuk edebiyatı öğrencisine gösterdiğini ve bu kişilerin anlattıkları
öykülerin küçük detaylara kadar birbirine çok benzediğini aktarmaktadır (Görsel 163 ve
164). Bu durum aynı zamanda sessiz sıralı anlatıların açık bir şekilde de iletişim
kurabildiğini göstermektedir.

Görsel 163 ve 164. Barbara Salsberg'in Your Own Story kitabının kapağı ve iç sayfalarından bir görüntü.
http://bit.ly/2NOwddp

Okuyucuyu kendi öyküsünü yazmaya yönlendiren kitaplara bir başka örnek olarak Alicia
Varela'nın resimlediği ve Gonzalo Moure'nin metinlerini yazdığı "Kırmızı Ringa" kitabı
gösterilebilir. Kitabın ilk yarısı sessiz illüstrasyonlardan, diğer yarısı ise bu
illüstrasyonlardan yola çıkan öykü metinlerinden oluşmaktadır. Moure ve Varela metinleri
paylaşmadan önce "ama bunlar bizim kendi gözümüzden anlattığımız hikâyeler. Çünkü
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hepimiz aynı yerde aynı şeyleri görmeyiz" diyerek, okuyucuyu kendi gördüğü hikâyeleri
yazmaya davet eder. Moure'nin öyküleri illüstrasyonların iletmediği bilgileri de anlatıya
dahil etmektedir. Örneğin, "Uçuran Dizeler Yazan Genç Şair" isimli öykü şu cümlelerle
başlar: "Lasse İspanya'ya ilham bulmak için gelen genç bir İsveçli şairdi. Ama bu kolay iş
değildi. Zaten geleli bir aydan fazla olmasına rağmen hâlâ o ilhamı bulabilmiş değildi." Bu
öyküde bahsedilen Lasse'nin Görsel 165 ve 166'da gösterilen, bir şeyler yazan ve havada
süzülen adam olduğu anlaşılmaktadır. Ancak illüstrasyonlarda karakterin geçmişi hakkında
bilgi yer almamaktadır. İllüstrasyonların gösterdiklerinin dışına taşarak, farklı farklı
öyküler yaratmak mümkün olabilir. Bununla birlikte, bu durumun görsellerin ilettiği
anlamın belirsizliği ile ilgili olmadığı söylenebilir. Bu, yazar ve illüstratörün bilinçli bir
seçimidir ve daha çok neyin resimlenip neyin resimlenmediği ile ilgilidir.

Görsel 165 ve 166. Gonzalo Moure'nin yazdığı ve Alicia Varela'nın resimlediği "Kırmızı Ringa" kitabının iç
sayfalarından ardışık görüntüler. Kitapta eş zamanlı olarak çok sayıda öykü betimlenmektedir. (Moure ve
Varela, 2016)

Sessiz kitapların okuyucunun dikkatini anlatının anlamlı veya önemli detaylarına çekecek
bir metni olmadığından, ayrıntılara daha fazla odaklanmayı ve görsel sözleşmeler hakkında
(2. Bölüm) geniş bir bilgi birikimini gerektirdiği belirtilmektedir (Nodelman, 1988, s. 186).
Nodelman, sessiz kitapların sunduğu aktif okuma deneyimini bulmaca çözmeye
benzetmektedir:
Aslında, gözlerimiz dışında yardım almadan bir dizi resimde bir hikaye bulmak, bir
bulmaca çözmek gibidir. Eğer çözülmesi gerektiğini bilmiyorsak, bu çözülemez, bu
yüzden öncelikle çözülmesi gereken bir sorun olduğunu anlamalıyız. Ve bu, bulmacaların
çözüldüğü gibi yapılmalıdır; ipuçlarını aramalı ve görünüşte birbirinden farklı bilgi
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parçalarını bir araya getirmeliyiz. Ve resimleri tamamlamak için kendi bilgi depomuzdan
anlamlar sağlamalıyız; [...] sözsüz kitapların illüstratörleri, resimlerin aslında
sunmadıkları bilgileri önermesine güvenir (Nodelman, 1988, s. 187).

Örneğin, Görsel 168'deki Shaun Tan'ın "Uzak" isimli sessiz grafik romanından alınan
illüstrasyonlar izleyiciye bir yılın geçtiğini bildirmektedir. Bu iletinin alınabilmesi için,
öncelikle izleyicinin bu iki sayfanın bir bütün olarak kullanıldığını ve tek bir sayfaymış
gibi okunması gerektiğini algılaması gerekmektedir. Dört sıradan her birinin ayrı bir
mevsimi gösterdiği bilgisi, diziliş biçiminin yanı sıra renk ve doygunluk değerindeki
farklılıklar ile gösterilmektedir. Ayrıca, bir önceki sayfada karakterin aralarında yürüdüğü
bitkilerin, Görsel 168'in ilk panelinde görülen figürle aynı olduğunun (Görsel 167) ve
devam eden sayfalarda ise şehrin kış mevsimine geçmiş olduğunun fark edilmesi ve
birbiriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Tan'ın, bu sayfalarda zaman bilgisini verirken,
aynı zamanda yarattığı gerçeküstü dünyanın ekosistemini izleyiciye tanıttığı söylenebilir.

Görsel 167. Shaun Tan'ın Uzak isimli sessiz grafik romanından bir görüntü. (Tan, 2014)
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Görsel 168. Shaun Tan'ın Uzak isimli sessiz grafik romanından bir görüntü. (Tan, 2014)

Shaun Tan, "Words and Pictures, an Intimate Distance" (Kelimeler ve Resimler, Samimi
Bir Mesafe) başlıklı yazısında, sözcüklerin yokluğunun imgeleri okuma sürecini
yavaşlattığını ifade etmekte ve bu durumu bir avantaj olarak değerlendirmektedir.
Ortalama galeri ziyaretçisinin bir resme yaklaşık sekiz saniye baktığını hatırlatarak,
resimlerinde gerçeküstücülük ve ayrıntıyı sunmaya meyilli oluşunun nedeninin, gelişigüzel
ve kısa süreli tanımayı önlemek olduğunu belirtmektedir.
Sözcükler oldukça hızlı bir şekilde ilerler. Örneğin, şu anda, bu cümlede durmak yerine
bir sonraki cümleyi duymaya heveslisiniz. Ve işte burada, sadece bir iki saniye sonra!
Görüntüler genellikle bu ileri hıza veya ölçüye sahip değildir, farklı bir zamansal alan
kaplar, bu da kelimelerin hızlanan varlığıyla kolayca bozulabilir. Dahası, sözcükler
dikkatimize büyük bir güç uygular. İster bir gazete fotoğrafı için bir başlık ister bir resim
başlığı veya bir resimli kitapta bir cümle olsun, açık olmayan veya belirsiz görüntülerle
karşılaştığımızda onlara [kelimelere] anlam yetkilileri olarak riayet ederiz (Tan, 2010).

3.1.1.'de (Eisner'a göre) çizgi ve grafik romanlardaki görsellerin kolayca okunma
"gerekliliğine" değinilmişti. Ancak, Tan'ın ifadesinden yola çıkarak, sözcüklerin
yokluğunun kitabın okunma biçimi ile okuyucunun ve yazar/illüstratörün kitaptan
beklentilerini değiştirdiği söylenebilir.
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4. BÖLÜM: SESSİZ GRAFİK ROMAN UYGULAMASI: "GÖLGE"
Anlamın görsel olarak aktarım süreci hakkındaki kuramsal araştırmaların doğrultusunda bir
sessiz grafik roman uygulaması gerçekleştirilmiştir. Aşağıda, "Gölge" başlıklı bu uygulama
çalışmasının konusu, tekniği, aşamaları ve görsel anlatı unsurları incelenecektir.
4.1. "Gölge" İsimli Sessiz Grafik Roman Çalışmasının İçeriği
3.3.'te sessiz kitapların tek bir doğru anlatım biçimi olmadığına ve okuyucuyu kendi
öykülerini yaratmaya yönlendirdiğine değinilmişti. Bununla birlikte bu uygulama
çalışmasının görsel anlatısı oluşturulurken temel alınan öykü aşağıdaki gibidir.
Yetişkinlere yönelik kurgulanan öykü, sürekli olarak şiddet gören 30'lu yaşlarda genç bir
kadını ve onun "gölge"sini konu almaktadır. "Gölge" Carl G. Jung'a göre kişiliği oluşturan
arketiplerden biridir ve bireyin "karanlık" yönünü temsil eder. Öyküde karakterin karanlık
yanı halüsinasyonlar şeklinde dışarı çıkmakta ve karaktere içinde sıkışıp kaldığı durumdan
kurtulması için cesaret vermektedir. Gölge:
Kişiliğin daha düşük düzeydeki parçası. Seçilmiş bilinçlilikle başa çıkamadıkları için
yaşam sürecinde kendilerini ifade etmelerine izin verilmeyen ve bu nedenle, bilinçdışında
karşıtlık yaratmaya çalışan ve oldukça bağımsız bir 'hizip' [kısım] oluşturan tüm bireysel
ve ortak ruhsal öğeler. Düşlerde, gölge figürü her zaman düşü görenle aynı cinsiyetten
olur (Jung, 2001, s.19).

Diğer öykü kişisi olan, kadına şiddet uygulayan adamın yüzü, kim olduğu, öyküde
gösterilmemektedir. Karakterin kimliğinin öykü için bir önemi bulunmamaktadır. Adamın
ziyaret ettiği, olaylı bir gün, kadının saçlarından siyah bir şey akar. Ve toplanarak canlı bir
şeye dönüşür. Burada siyah şey ya da gölgenin dışarıdan gelmediği, kadının kendi içinden,
kendisinden geldiği vurgulanmak istenmiştir. Kadın günlük hayatına devam ederken,
gölge, kadının her anını izlemektedir. Her geçen gün büyüyerek cisimlenir ve sonunda
kadının kendisine dönüşür.
Kitabın başlığı, dilsel bir ileti olarak özellikle Jung'un analitik psikoloji kuramı hakkında
bilgi sahibi olan okuyuculara siyah figürün ne olduğu hakkında bilgi vererek, onları
doğrudan hedeflenen anlama yönlendirebilir. Ancak, anlatının tasarım sürecinde başlık göz
önünde bulundurulmamıştır ve yalnızca görsellerle öykünün aktarımına çalışılmıştır.
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Bunun yanında, öykünün görselleri okumak için gereken temel bilgi ve deneyimler dışında
herhangi bir bilgi gerektirmeden anlaşılabilmesi amaçlanmıştır.
4.2. "Gölge" İsimli Sessiz Grafik Roman Çalışmasının Tasarım Süreci
"Gölge" isimli grafik roman, toplamda 20 sayfa ve kapaktan oluşmaktadır. Öyküye ayrılan
sayfa sayısı ise 14'tür. Kitap, panel oranlarına uygun olması nedeniyle 20*26,5 cm
boyutlarında tasarlanmıştır.
Kitabın tasarım sürecinde, ilk aşama olarak anlatıyı kuracak asal işlevlere sahip paneller
kurgulanmıştır (Görsel 170), daha sonra hikâyeye uygun karakter yaratılmaya çalışılmıştır
(Görsel 169). Öyküye daha insanî bir atmosfer yaratmak üzere, gazete kolaj, ekolin ve
mürekkep dokuları hazırlanmıştır. Sahnelerdeki figürler yine ekolin ve mürekkep ile
oluşturulmuş, taranarak Photoshop programında bir araya getirilmiş ve düzenlenmiştir.
Gölge figüründe mürekkep lekeleri üzerine dijital kolaj tekniği kullanılmıştır.

Görsel 169. Karakter çalışmaları.
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Görsel 170. Öykü panosu denemesi.

Öykünün karakteri depresif ve içine kapanık bir tip olarak tasarlanmıştır. Düz, kimi
karelerde dağınık siyah saçlar; göz altı morlukları ve genelde donuk bir yüz ifadesi ile
betimlenmiştir (Görsel 171).
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Görsel 171. "Gölge" öyküsü için karakter eskizi.

Çalışmada, kahverengi, yeşil, kırmızı ve siyahtan oluşan bir renk paleti tercih edilmiştir.
Başta yalnızca sepya tonları, siyah ve kırmızı kullanımı kurgulanmıştır. Daha sonra öyküye
biraz canlılık katması için yeşilin dahil edilmesi uygun görülmüştür. Sepya tonları öyküye
melankolik bir atmosfer kazandırmak için seçilmiştir. Soğuk ve neşesiz bir etki için
doygunluk değerleri genellikle düşüktür. Ancak, kanın gösterildiği karelerde öfkeyi ve
tehlikeyi ifade etmek üzere canlı kırmızı kullanılmıştır.
4.3. Görsel Anlatının Çözümlemesi
Kitabın karşılıklı ilk iki sayfası öyküye giriş olarak tasarlanmış ve bu sayfalarda mekândan
çeşitli detaylar gösterilmiştir (Görsel 172). 4., 5. ve 6. kareler zamanı bildirmektedir. 7., 8.,
9. ve 10. karelerin olay hakkında ipuçları vererek okuyucuyu öyküye hazırlaması
kurgulanmıştır. 11., 12. ve 13. kareler ise bir sonraki sahneye geçişi sağlamaktadır (Görsel
173). İlk karelerde öyküye uygun olabilecek puslu bir hava gösterilmiştir. Eğrisel biçimli
bir bitki yerine, tedirgin edici bir atmosfer yaratmaya yardımcı olması amacıyla sivri
yapraklı bir bitki betimlenmiştir. Koyu ve uzun gölgelerin dramatik bir etki yaratması
amaçlanmıştır. Balıklar olayların tepkisiz ve ilgisiz seyircileri olarak öyküye dahil
edilmiştir. Anlatının genelinde paneller beyaz alanla çerçevelenmiştir. Bu şekilde anlatıya
daha nesnel ve duygusal olmayan bir bakış açısı kazandırıldığı söylenebilir.
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Görsel 172. 1. ve 2. sayfalar.

Görsel 173. 2. sayfa; 11., 12. ve 13. kareler.

Üçüncü ve dördüncü sayfalar, anlatının çekirdeklerinden ilkini oluşturmaktadır (Görsel
174). Öykünün geri kalanında aktarılacakların nedeni olarak kurgulanmıştır. Üçüncü
sayfadaki ilk panelde (14. kare) olay, duvara yansıyan gölgeler aracılığıyla aktarılarak yine
dramatik bir etki yaratılmak istenmiştir. Takip eden karelerde (15, 16, 17) anlatının
aktarımı için beden dili kullanılmıştır. İzleyicinin karakterin duygularına odaklanması ve
daha fazla empati hissedebilmesi için yakın görüş açıları kullanılmıştır. 18. karede sahne,
izleyiciyi olaya dahil ettiği ve korku yarattığı belirtilen alçak bir görüş açısı ile
betimlenmiştir.
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Görsel 174. 3. ve 4. sayfalar.

Gölgenin betimlenmesinde mürekkep dokusunun kullanımı, ona değişken, akışkan ve aynı
zamanda dumana benzeyen bir nitelik kazandırmış, betimlenmesini kolaylaştırmıştır.
Figürü yabancılaştırarak, öykünün gerçek dünyasından ayırmak amacıyla gözlerde dijital
kolaj tekniği kullanılmıştır. 29. kare, ikinci sayfadaki 8., 9. ve 10. karelerle bağlantı
kurmaktadır. 29-34. karelerde karakterin günlük yaşamından kesitlerle birlikte gölgenin
büyüdüğü ve biçim değiştirdiği gösterilmektedir. Bu karelerde karakterin yüzündeki
morluk ve yara izleri hafifletilerek zamanı bildirmek amaçlanmıştır (Görsel 175 ve 176).

Görsel 175. 5. ve 6. sayfalar.
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Görsel 176. 7. ve 8. sayfalar.

Dokuzuncu ve onuncu sayfalarda, iki sayfaya yayılan panel kullanılarak okuyucunun
dikkatini sahneye çekmek amaçlanmıştır. Bunun yanında, bu sayfaya kadarki panel
düzeninin ani değişimiyle anlatıya canlılık kazandırıldığı söylenebilir. Bu sahnede gölge
bir kadın biçimine dönüşmüştür. Panelin kitabın katlanma çizgisi ile ikiye bölünmesi,
aslında aynı kişi olan kadın ve gölgeyi karşılıklı konuma getirmektedir (Görsel 177).

Görsel 177. 9. ve 10. sayfalar.
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On birinci ve on ikinci sayfalarda ilk kez gölge ve kadın arasında (sessiz) bir diyalog söz
konusudur. Bu diyalog, birbirine bakacak şekilde, karşılıklı konumlanan panellerle ve
beden dili ile aktarılmaya çalışılmıştır (Görsel 178).

Görsel 178. 11. ve 12. sayfalar.

On üçüncü sayfada 43. ve 44. panellerde, adamı öldüren gölgeymiş gibi gösterilir. Son
sayfada ise kadın, elindeki bıçak ve kan lekeleri ile cinayeti işleyen kişi olarak
betimlenmektedir. Bu yolla, açık bir şekilde okuyucuya kadın ve gölgenin aynı kişi olduğu
aktarılmak istenmiştir (Görsel 179). Arka planda siyah dokunun kullanımı 43 ve 44.
karelerle zıtlık oluştururken (ters çevrilmiş gibi), gergin bir atmosfer yaratmaya yardımcı
olduğu düşünülmektedir.

Görsel 179. 13. ve 14. sayfalar.
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Kitabın ön kapağında Görsel 177'de gösterilen sahne değiştirilerek kullanılmıştır. Hemen
hemen aynı görüntüde gölgenin yer almıyor oluşunun, izleyiciye gölgenin aslında
karakterin zihninde olduğu mesajını iletmesi amaçlanmıştır. Işık ile boş koltuğa dikkat
çekilmektedir.
Arka kapak, ön kapaktaki illüstrasyonu tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ön kapakta
gösterilen sahnenin devamı olarak algılanabilir. Bunun yanı sıra kapı imgesi, karakterin
zihnine bir giriş olarak yorumlanabilir (Görsel 180). Gölge, bir bakıma bu kapı aralığından
karakterin gerçek dünyasına geçmektedir.

Görsel 180. Arka ve ön kapak görüntüsü.

Yan kâğıtlarda kitabın genel konseptine uygun olarak yeşil ekolin dokusu kullanılmıştır
(Görsel 181). Bu doku arka sayfada siyah beyaza dönüştürülüp negatife çevrilerek tekrar
edilmiştir. İç kapakta yine değişken formu ile gölge figürü yer almaktadır (Görsel 182).
Başlık tipografisi mürekkep dağıtılarak elde oluşturulmuş, bu şekilde başlık, öyküdeki
gölge ile görsel olarak da ilişkilendirilmiştir (Görsel 183). Resimleyenin ismi, başlığın yazı
biçimi ile uyumlu olması amacıyla "Lemon Tuesday" isimli bitişik yazı tipi ile
gösterilmiştir.
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Görsel 181. Yan kâğıtlar.

Görsel 182. İç kapak.

Görsel 183. Başlık tipografisi.
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Görsel 184. Sayfalarının bir arada görünümü.
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SONUÇ
Aktif bir okuma süreci sağlayarak hayal gücünü harekete geçiren sessiz kitap ve sessiz
grafik romanlar ülkemizde fazla rağbet görmemektedir. Telif oranlarının yüksek, satış
potansiyelinin ise görece düşük olması nedeniyle, yayıncılar tarafından da fazla tercih
edilmediği belirtilmektedir. Sözü edilenlere ek olarak, ülkemizde tasarlanıp yayınlanan
sessiz kitap ve grafik roman örnekleri yok denecek kadar azdır. Sessiz kitaplar, metin
içeren bir kitabı okumaktan tamamen farklı bir deneyim sunmaktadır. Bu nedenle, bu
türdeki kitap örneklerinin az sayıda oluşunun, yazılı kitaplarla telafi edilemeyecek bir
boşluk olduğu söylenebilir.
Literatürde, özellikle küçük yaştaki okuyuculara odaklanan ve sessiz kitapların pedagojik
faydalarını ortaya koyan çok sayıda araştırma vardır. Sözel dil ve sözcük bilgisinin,
okuduğunu anlama becerisinin (sıralı düşünme, ayrıntıları fark etme, ana fikri bulma,
sonuç çıkarma) ve görsel okuryazarlığın (görsel mesajları analiz, anlama ve kavrama
yeteneği) geliştirilmesi bu faydalar arasında sayılabilir. Geneli eğitim alanındaki bu
araştırmaların çoğunlukla bu tür kitapları faydalı bir araç olarak değerlendirdiği
belirtilmektedir. Sessiz sıralı anlatıları zevk için okunan estetik bir nesne olarak ele alan ve
anlamın nasıl aktarıldığına odaklanan ulusal veya uluslararası çalışmaların ise oldukça az
sayıda olduğu görülmektedir. Tek ve sıralı illüstrasyonların anlam aktarma araç ve
yöntemlerine odaklanan bu araştırmanın, bu alandaki boşluğun doldurulmasına katkıda
bulunması amaçlanmıştır.
Yapılan araştırmada, görsel ve sözel iletişimin birbirinden ayrılan ve değişmeyen
özellikleri açıklanmış; sadece illüstrasyonlarla kurulan bir anlatının sözel anlatıdan farklı
olmakla birlikte, anlamı iletmekte eksik olmadığı, kuramsal incelemeler ve örneklerle
ortaya konmaya çalışılmıştır. Göstergebilim aracılığıyla görsel iletişim süreci, sözel
iletişim süreci ile karşılaştırılmış, görsel iletişimi evrensel kılan özellikler araştırılmıştır.
Görüntünün üç iletisi irdelenmiş, dilsel iletinin işlevleri açıklanarak, sessiz bir görseli
anlamlama sürecinin dilsel iletiye sahip olan bir görseli anlamlama sürecinden farkları dile
getirilmiştir. Bu bilgilerle bağlantılı olarak, her biri ayrı birer gösterge olarak işlev gören
ve illüstrasyonun genel anlamına katkı sağlayan tasarım unsurları ayrı ayrı irdelenmiştir.
Bu unsurlar aracılığıyla iletilebilecek yan anlamlar (duygusal çağrışımlar, kültürel
çağrışımlar, önceki deneyimler ile ilgili çağrışımlar ve sözleşmelere dayalı anlamlar) çok
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sayıda örnek ile açıklanmıştır. Ele alınan örnekler, renk, doku, ışıklılık gibi unsurların
özellikle atmosfer yaratımında sözden çok daha etkili olabileceğini göstermiştir. Sonraki
bölümde, grafik romanın anlatı araçları ve anlatının yapısı incelenmiş, bir grafik roman
analizi ile yapı bakımından görsel anlatının sözel anlatıdan ayrılmadığı açıklanmıştır. Bu
araştırmalar doğrultusunda "Gölge" isimli sessiz grafik roman uygulaması oluşturulmuş ve
çözümlenmiştir.
Sonuç olarak, incelenen yazılı ve yazısız resimli kitap ve grafik roman örnekleriyle
birlikte, sessiz bir anlatının en az yazılı bir anlatı kadar anlamlı ve etkili olabileceği
görülmüştür. İllüstrasyonlardaki göstergelerin yan anlamları ve duygusal çağrışımları
izleyicinin kültürel deneyimine bağlı olarak değişebilse de, aktardıkları temel anlamın
görsel okuma bilgi ve becerisine bağlı olarak aşağı yukarı aynı olacağı görüşü
sunulmuştur. Bu açıdan, anlam aktarım araçlarının etkili bir şekilde kullanıldığı ve
karelerin eksiksiz ve doğru bir biçimde sıralandığı bir anlatının, net bir şekilde okuyucuya
iletilebileceği önerilmiştir. Çalışma kapsamında, anlatının etkili ve açık bir şekilde
anlaşıldığı sessiz bir grafik romanın nasıl kurgulanması gerektiği; illüstratörün anlatının ne
kadarını doğrudan bir şekilde aktarmak ve ne kadarını dolaylı bir şekilde hissettirmek
istediği ile bağlantılı olarak, izleyicinin hayal gücüne bırakılan boşlukları en aza
indirgemenin yolları ortaya konmaya çalışılmıştır.
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