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Kitabın Ruhunu
Tarif Eden O Tek
Cümleyi Arıyorum
Birbirinden farklı türler ve içeriklerle kapaklar
üzerinden bir dil bütünlüğüne ulaşmaya
çalışıyorsunuz.

Kısaca kendinizden bahseder
misiniz?
1970 yılında İzmir’de doğdum.
9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım
Bölümü mezunuyum. 25 yıl
reklam ajanslarında sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen
olarak çalıştım. 4 yıldır freelance tasarımcı olarak mesleğimi
devam ettiriyorum.
Kitap kapağı tasarlarken genelde ilham kaynağınız ne
oluyor?
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gerekebiliyor. Zaman zaman
yazarın ya da editörün kapakla ilgili önerileri de olabiliyor.
Kurulan ilişki ve beklenti kitabın ruhunu kapakta etkili bir
biçimde yansıtmaya yönelik.
Şu ana kadar yaptıklarınız
içerisinde sizi en çok hangi
kitap tasarımı zorladı? Neden?

İlhamdan çok problem çözmek, bir soruya cevap bulmak
gibi kitap kapağı yapmak.
Kapak tasarımı yapacağınız
kitabın basımı öncesi editörle
aranızda nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Editörün beklentileri neler oluyor?
Genellikle yayınevinden kitapla ilgili kısa bir içerik bilgisi
geliyor, yeterli ise çalışmaya
başlıyorum. Yeterli olmadığı
zamanlarda biraz daha sohbet
etmek ya da kitabı okumak

Uzun zamana yayılacak ve
birden fazla yazarın kitabının
dahil olduğu serileri tasarlamak sanırım. Birbirinden farklı
türler ve içeriklerle kapaklar
üzerinden bir dil bütünlüğüne ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Buna klasikleri örnek verebilirim. Aynı seride Jean-Jacques
Rousseau’nun Emile’i de var, H.
G. Wells’in Dünyalar Savaşı da.
Bir çok yayınevi bu seriden kitap üretiyor ve sizin yaptığınız
aradan sıyrılmak zorunda. İlk
kitapta da 100. kitapta da aynı
bütünlüğü korumak ve etkili
olmak gibi bir zorluğu var.
Kapak tasarımına başladığınızda aklınızdaki başlıca sorular, hareket noktaları neler
oluyor?
Bunun bir formülü olduğunu
düşünmüyorum ama benim
kendimi rahat hissettiğim
bir başlangıç şekli var. Kitabı
bir cümleye indirmeye çalışıyorum, kitabın ruhunu tarif
eden o tek cümleyi kurabilirsem daha verimli çalıştığımı
düşünüyorum.

Sizin hazırlamadığınız ama
kapağını çok beğendiğiniz
birkaç kitap ismi söyleyebilir misiniz?
Jenny Grigg’in Ernest Hemingway ve Tommy Wieringa
serisi, Geray Gencer’in Yavuz
Ekinci serisi, Füsun Turcan’ın
Adalet Ağaoğlu Dar Zamanlar,
Utku Lomlu George Orwell serisi ilk aklıma gelenler.
Düzenli olarak takip ettiğiniz tasarımcılar ve internet
siteleri var mı?
İnternet ve sosyal medyada o
kadar çok enformasyon var ki
bir çoğunu takip etmeye çalışıyorum ve her gün de önüme
yeni bir şeyler çıkıyor. Dünyadaki grafik tasarımla ilgili belli başlı yayınları takip etmeye
çalışıyorum.

