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           YEMİN METNİ

        

Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “ Grafik Tasarım ve Reklam

Tasarımı İlişkilerinde Kreatif Olgu “ başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve

geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin

tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları her

yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

         Hasan Tekinalp Güreken



   ÖZET

     GRAFİK TASARIMI VE REKLAM TASARIMI

                 İLİŞKİLERİNDE KREATİF OLGU

        

   Hasan Tekinalp GÜREKEN

               Yüksek Lisans Tezi,  Grafik Tasarım Anasanat Dalı

   Danışman: Prof. Dr. Selahattin GANİZ

                Eylül,  2013 – 224 sayfa

Kreatif olgu ya da başka bir ifadeyle, yaratıcılık ve yaratıcı düşünme,

eskilerden beri var olan ve de günümüz yüzyılında en çok kullanılan

kavramlardan biri olmuştur. Tasarım dünyasının en önemli kavramıdır. Farklı

olmak, fark yaratmak, göze çarpmak ya da aradan sıyrılmak; bir tasarımcı için

en önemli amaçtır. İşte bu bağlamda; tasarımın en önemli dallarından olan

grafik tasarım ve reklam tasarımı ilişkisindeki kreatif olgu da, görsel iletişim

tasarımı adına  yapılan tüm tasarımların özgün olması ve farkındalık yaratması

için gerekli olan önemli bir kavramdır. Bu çalışmada önce yaratıcı düşüncenin

tarihsel sürecinden başlayarak, genel anlamda yaratıcılık kavramının felsefi ve

sanatsal boyutu araştırılmış, ayrıca yaratıcılığın reklam tasarımı ile olan

bağlantısı adına pazarlamadaki ve iş dünyasındaki önemine vurgu yapılmıştır.

Dolayısiyle, reklam ve grafik tasarımı kavramı da kendi içinde geniş bir

şekilde incelenmiş ve reklam tasarımı içerisindeki grafik tasarım ve genel

tasarım kavramlarının önemine değinilmiştir. Tüm bu araştırmanın amacı

grafik tasarım ve reklam tasarımı birlikteliğindeki kreatif olgunun ya da başka

bir tabirle yaratıcı etkileşimin günümüz iletişim çağındaki önemini vurgulamak

ve tasarım kavramı içerisinde yaratıcılığın ne kadar önemli olduğunu işaret

etmektir. Ayrıca kopyacı olmayan, yenilikçi öneriler getiren,

kavramsallaştırdığı ve dile getirdiği fikirleri elle tutulur deneyimlere

dönüştüren  bir tasarımcı olmanın yolunu göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Kreatif Olgu, Tasarım, Grafik Tasarım,  ReklamTasarımı.
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    ABSTRACT

             CREATIVE FACT IN THE RELATIONS OF

                   GRAPHIC DESIGN AND ADVERTISING DESIGN

           Hasan Tekinalp GÜREKEN

                        Master Thesis, Department of Graphic Design

     Supervisor: Prof. Dr. Selahattin GANİZ

             September,  2013 – 224 pages

Creative fact or in other words creativity and creative thinking has been

in existence since old times and has been one of the most used concepts in this

century. It is the most important concept of design world. Being different,

making a difference or shining amongst others is the most important goal for a

designer. In this context, creative fact in the relations of graphic design and

advertising design which are the most important branches of designing is one

of the important concepts as being necessary for all designs to be authentic and

to create awareness in the field of visual communication designing. In this

study, philosophical and artistic dimension of creativity have been studied in

general starting from history of creative thinking and also the importance of

creativity in marketing and business world has been emphasized on behalf of

the relationship between creativity and advertising design. For this reason, the

concept of advertising and graphic design has been analyzed widely in itself

and the importance of graphic design and general design concepts in

advertising design has been mentioned. The aim of this study is to emphasize

the importance of creative fact as a part of graphic design and advertising

design, or in other words creative interaction, in the field of communication in

this century and is to indicate how important creativity within the concept of

design is. The aim of this study is also to show how to be a designer who is not

an imitator, who makes innovative suggestions and who can turn ideas and

concepts into tangible experiences.

Keynotes: Creative Fact, Design, Graphic Design, Advertising Design.
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                                                          ÖNSÖZ

Günümüz iletişim çağıdır ve teknolojik modern iletişim araçları ile

bilinen  geleneksel  iletişim  araçları  arasında,  tanıtım  amaçlı  bir yarış vardır.

Bu yarışı ve teknolojik gelişmeleri sadece ekonomik ve teknik açıdan almak

yanlıştır. Tasarımcıların da bu yarış içerisinde olduğunu görmek, onların da bu

alan içerisinde önemli bir yerinin olduğunu belirtmek doğru olacaktır.

Ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamdaki gelişmeler, insanların her türlü

tüketiminin çoğalmasına sebep olmuş, tüketime yönelik üretim artmıştır.

Bundan dolayı, farklı isimli bir sürü ürün yaşamımıza girmiş ve bu ürünlerin

satılması için, piyasada kıyasıya bir tanıtım savaşı başlamıştır. İşte bu tanıtım

savaşının iki önemli unsuru olan grafik tasarım ve reklam tasarımı,  başarılı bir

tanıtım yapmak, ürün adına farkındalık yaratmak için birleşip, güçlü bir

iletişim içerisine girmişlerdir. Grafik tasarım ve reklam tasarımı

birlikteliğindeki en önemli unsur ise kreatif olgu kavramıdır. Başarılı olmanın,

farklılık yaratmanın tek yolu budur. Bu çalışmanın amacı, grafik tasarım ve

reklam tasarımı ilişkisindeki yaratıcılığın önemini vurgulamak ve kreatif

olmanın yollarını göstermektir. Bunu yaparken, geçmişten günümüze

yaratıcılık kavramı,  grafik ve reklam tasarımı kavramları incelenmiş, ulusal ve

uluslararası tasarımlardan başarılı örnekler gösterilerek konunun daha iyi

kavranılmasına çalışılmıştır.

Çalışmada izlenen yol ise; öncelikle kreatif olgunun yani yaratıcı

düşünce ve yaratıcılık kavramlarının geçmişten, günümüze kadar olan

sürecinin incelenmesi olmuştur. Çünkü iletişimde yaratıcılık birincil koşuldur.

İster görsel, isterse fikirsel bazda olsun, kreatif olgu mutlaka üzerinde

durulması gereken önemli bir konudur. Kreatif olguya ait kuramlar anlatılmış

ve bir tasarımcı için çok önemli olan; nasıl daha  kreatif olabiliriz sorusunun

cevabı, bilimsel bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Bu yapı içerisinde, kreatif

olgunun sanatsal boyutuna da değinilmiş, reklam tasarımına bir geçiş yapmak

adına, sanatsal yaratıcılığın pazarlamadaki yerine vurgu yapılmıştır.
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Reklam ve grafik tasarımı içerisindeki yaratıcılık kavramları ise ilk

olarak kendi konuları içerisinde incelenmiştir. Çünkü, amaç olarak ne kadar

birbirine yakın olsalarda, içlerinde işleyiş bakımından yapısal farklılıklar ve

farklı unsurlar göstermektedir. Sonuçta güçlü bir reklam fikri, başarılı, güçlü

bir grafik tasarım anlamına gelmektedir.

Reklam tasarımı içerisindeki yaratıcılık incelenirken,  önce geçmişten

günümüze reklamın gelişimine yer verilmiş, reklamın amacı, türleri ve temel

öğeleri çeşitli örneklerle anlatılmıştır. Reklamın iletişim açısından önemine

vurgu yapılmış ve yaratıcılık kavramının reklam açısından önemi ve reklam

tasarımındaki yaratıcı sürecin nasıl işlediği incelenmiştir. Reklam tasarımı

konusunun sonunda, kreatif reklam yapmanın yolları belirtilmiş, grafik

tasarımındaki kreatif olgu hakkında ise öncelikle tasarım kavramının ne

olduğuna dair açıklamaya geniş bir şekilde yer verilmiş, tasarımda yaratıcılık

konusu tarihten, günümüze gelen gelişmesi, çeşitli yaratıcı örneklerle

yansıtılmıştır. Çalışmada, genel olarak grafik tasarım kavramı, tarihsel sürec

içerisinde anlatılmış, Türkiye’deki grafik tasarım sürecine ve önemine, ayrıca

örneklerle değinilmiştir. Son bölümde ise, bu anlatılanların ışığı altında; reklam

ve grafik tasarım ilişkisindeki yaratıcı boyuta işaret edilmiştir. Çünkü reklam

ve grafik tasarım, iletişim bağlamında birbirini destekleyen kavramlardır. Bu

çerçevede; grafik tasarımın, reklam tasarımı içerisindeki önemi ve reklam

içerisindeki grafik tasarım alanları konusuna değinilmiş ve bu birliktelikteki

yaratıcı etkileşim,  bazı temel örnekler gösterilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

Sonuç olarak, kreatif olgunun bilincinde olmak, ona çok önem vermek,

iletişim çağındaki bu kıyasıya yarışta, grafik tasarım ve reklam tasarımı

birlikteliğini  başarıya  taşıyacaktır.

Bu tezde, yoğun akademik çalışmaları arasında zamanını ayırarak bana

destek  olup  yönlendiren,  tez  danışmanım sayın Prof. Dr. Selahattin Ganiz’e

yardımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

İstanbul, 2013                                                           Hasan Tekinalp Güreken
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1.BÖLÜM

KREATİF OLGU, SANAT VE PAZARLAMA

1-1- KREATİF OLGU KAVRAMI

1-1-1- Kreatif Düşünce Nedir?

Düşünme eylemi, bilgiye yönelen tüm ussal olayları dile getirir;

algılama, duyma, kavrama, isteme, tasarlama, imgeleme gibi bilinç olgularının

hepsini içermektedir. Alman filozofu Kant: “düşünmek yargılamaktır”

demiştir. Ayrıca İngiliz düşünürü J.Locke ise “bilincin kendi üstüne dönerek

kendi işlemleri hakkında bilgi edinmesi” olarak açıklamıştır. Aristoteles’e göre

ise düşünme; aklın bağımsız ve kendine özgü eylemidir; karşılaştırmalar

yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yeteneğidir.

Soru sorma düşünmeyi başlatan bir yöntemdir. Düşünmek, soruları

oluşturarak meydana gelir. Bir konu üzerinde sorular başlarsa, düşünme

başlamış sayılır.

Çeşitli düşünce becerileri vardır. Eleştirel düşünce, problem çözme,

okuduğunu anlama, yazma, bilimsel düşünme, yaratıcı düşünme ve yaratıcı

problem çözme gibi. Bizi burda ilgilendiren yaratıcı düşünme yani kreatif

düşünmedir. Yaratıcı düşünme; akılcılık, esneklik, orijinallik, ayrıntılı

inceleme, imgeleme, sezgi, tahmin, analiz, sentez değerlendirme, konsantre

olma ve sıradışı bağlantı kurabilme yetilerini gerektirir. Yaratıcı problem

çözme ise; mantıksal, olgusal eleştirel analitik düşünme, görsel, kavramsal,

sezgisel, imgesel düşünme, yapısal, ardışıkçı, organize ve ayrıntıcı olma

olguları gerektirmektedir. Yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme

görüldüğü gibi birbirini destekleyen olgulardır.
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Yaratıcılık (creativity), insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen

araştırma sahasında oldukça yeni bir kavramdır ve  bu kavramın günümüzdeki

ilk ortaya çıkışı, J.P. Guilford’un 1950’de Amerikan Psikoloji Derneği’nde

yaptığı konuşmaya dayanmaktadır (Alder, 2004).

Yaratıcılık, İngilizce “create”  sözcüğünden gelmektedir. Latince creare

kökenlidir ve “üretmek, yapmak ya da yaratmak” anlamına gelir (Andreasan,

2009:8)”. Pek çok değişik yaratıcılık tanımlamalarının yanı sıra, Amerikalı

Psikolog Guilford’un yaklaşımı ile çalışmalarını sürdürmüş olan ve bu alana

özellikle geliştirmiş olduğu özel ölçme  aracı ile katkılarda bulunan Amerikalı

psikolog Torrance’ın (1963) da tanımına yer verilmesinde fayda vardır:

Torrance, yaratıcılığı “sorunlara, kayıp öğelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı

olma süreci, güçlükleri tanımlama ve çözüm arama, tahminlerde bulunma

ya da eksikliklere ilişkin denenceler geliştirme ve sonuç olarak da çözüm

üre t eb i lme”  olarak tanımlamaktadır. Bir insanın kreatif olarak

tanımlanabilmesi için,  istemli bir biçimde ve etkin olarak bir şey üretmesi

gerekmektedir.

İnsanların yaratıcı düşünceyi, bilerek yada içgüdüsel olarak

kullanmasını incelediğimiz zaman, bunun örneklerini eski tarihlerde bile

görebiliyoruz.

Tarih öncesi dönemlerde, insanlardan bazılarının yaratıcılık yeteneğine,

(başkalarının fark etmediği yeni bir şeyi görebilme kabiliyetine) sahip olduğu

bilinmektedir ve tarihte insanın yaratıcılığına dair birçok sanatsal örneğe

rastlanmaktadır. Bu örneklerden Mısır’daki Pramitler, Fransa’da 35.000 yıllık

resimler içeren Chauvet Mağarası, Meksika’daki Chichin Itza Maya

Harabeleri, Türkiye’deki Nemrut Dağı’nda bulunan heykeller gibi birçok

eserin yaratıcısı olan atalarımızın, asıl endişelerinin hayatta kalmak olduğu

düşünülürse, onların sanata zaman ayırmaları, yaratıcılığın; doğal bir içgüdü

olduğunu göstermektedir (Andreasan, 2009; Rowe,2007).
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Resim 1.1.1.1. Mısır Piramitleri.
Kaynak: www.tr.wikipedia.org

Resim 1.1.1.2. Nemrut Dağındaki Heykeller (Adıyaman).
Kaynak: www.mgungorfoto.blogspot.com
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Resim 1.1.1.3. Chichin Itz’daki Maya Harabeleri (Meksika).
Kaynak: www.vayestravel.com

Resim 1.1.1.4. Chauvet Mağarası Resimleri (Fransa).
Kaynak: www.robbservation.blogspot.com
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Kreatif düşünme olayı, beyinden kaynaklanmaktadır ve kreatif düşünce

tarifine, kısa ve öz olarak “problemlere yada olaylara farklı şekillerde

bakabilme yeteneğidir” diyebiliriz. Yaratıcılığın kişi, yaratma süreci ve ortaya

çıkan ürün olarak üçlü bir bileşimi vardır.

Stenberg (2001) yaratıcılık sürecinde, kreatif düşüncenin ön plana

çıktığını vurgulamaktadır ve kreatif düşünceyi; esnek düşünme ile anlayışın,

yenilikçi fikirler ile yeni veya alışılmışın dışında çözümler üretecek şekilde

yeniden organize edilmesinin birleşimi olarak tanımlamaktadır. Michalko

(2008) ise, yaratıcı düşünceyi, her açıdan yeni olan bir şey üretmenin dışında,

genellikle mevcut bilginin bileşenlerinden faydalanarak, yeni çağrışımlar, yeni

sentezler veya yeni kombinasyonlar oluşturma meselesi olarak

tanımlamaktadır.

Yine Amerikalı psikolog Torrance, 1988 yılında “ Benim yaratıcılığın

doğasına ilişkin görüşüm oldukça sınırlıdır. Bu sınır, rasyonel, yaratıcı düşünce

kavramı ile belirlenir. Rasyonelin ötesine giden, mantığın taşrasına çıkan

çalışmalara çok az raslanmaktadır.” Torrance’in yaratıcılıkla ilgili

tanımlamaları ise şunlar olmuştur; Yaratıcılık; topa sahip olmaktır, derine

dalmaktır, derin kazmaktır, içini görmek için derin kazmaktır, kumdan

kaleler inşa etmektir, kendi notalarınla şarkı söylemektir, bilmeyi istemektir,

iki kere bakmaktır, köşeleri kesmektir, daha fazla enerji sağlamaktır,

kokuları dinlemektir, yarınlarla el sıkışmaktır ve güneşe fişi sokmaktır.

Resim 1.1.1.5. Ellis Paul Torrance
Kaynak: www.coe.uga.edu

Ellis Paul Torrance ( 1915 – 2003)
Milledgeville,Georgia.
Amerikalı Psikolog.
Mercer Üniversitesini bitirdi.
1966’da Eğitim Psikolojisi Profösörü oldu.
1984 yılında, Georgia Üniversitesi
yaratıcılık ve yetenek geliştirme için
Torrance Merkezini kurdu.
Yaratıcılık üzerine yapmış olduğu
çalışmaları, günümüz modern
yaratıcılığa ışık tutmaktadır.
(www.wikipedia.org)
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Yaratıcı düşüncenin oluşmasında; yaratıcı sürece ait bazı kilit bileşenler

bulunmaktadır; yaratıcılık testleri geliştiren çoğu psikolog, bu bileşenleri

yakınsak ve ıraksak düşünme olarak göstermiştir.

Yakınsak Düşünme: Tek doğru cevabı bulma anlamına gelen ve daha

gelenekçi düşünce süreçlerine özgü olduğu kabul edilen düşünme yeteneğine

denir (Andreasan, 2009). Bilinen olana yatkındır. Hazır cevap gerektiren

durumlarda, basit ya da bilinen basmakalıp mantık araştırmalarında yakınsak

düşünmeyi görebiliriz.

Iraksak Düşünme: Mevcut bilgilerden birden fazla cevap üretme ve

böylece yenilik üretimini destekleme gibi süreçler içerdiğini belirten Cropley

(2001), üretilen bu cevapların daha önce var olmamış olduğunu, en azından söz

konusu yeniliğin, üreten kişinin deneyiminden kaynaklandığını söylemektedir.

Yaratıcı düşünmeyi, “ıraksak düşünme” olarak tanımlayan Guilford, ıraksak

düşünme için gerekli yedi temel yeteneğe dikkat çekmiştir;

- Probleme ve problem durumlarına duyarlılık,

- Düşüncelerde akılcılık gösterebilme ya da başka bir deyişle

  fazla sayıda işe yarar fikir yürütebilme,

- Alışılagelmemiş; özgün ancak işlevsel fikirler üretebilme,

- Bir fikirden diğerine rahat geçebilme,

- Sentez yeteneğine sahip olabilme,

- Karmaşık ilişkileri kontrol altına alabilme,

- Değerlendirme yapabilmedir (Sünbül, 2000).

Yaratıcı birey özelliklerini sıralarsak ;  deneyime ve maceraya açık

olma, asilik, bireysellik, duyarlılık, oyunculuk, ısrarcılık, merak ve sadelik

diyebiliriz (Andreasan, 2009). Yaratıcılık zekanın bir niteliğidir. Sanatta,

bilimde,  teknolojide, iş idaresinde, yöneticilikte ve insan zekasını içeren tüm

faaliyetlerde işlevini göstermektedir.
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1991 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu

öğrencilerinin yaratıcılığı tanımlamaları aşağıdaki sıfatlarla bir araya gelmiştir.

Yaratıcılık;

-Kendini tanımaktır

-İçinden geleni yapmaktır

-Kuyuya inebilmektir

-Özgürlüktür

-Kurallara uymamaktır

-Neşeli ve meraklı olmaktır

-Çılgınlıktır

-Farklı düşünmektir

-Kanatsız bir uçakla uçmaktır

-Uzağı yakınlaştırmaktır

-Çok yönlü çözümler bulmaktır

-Zincirleri kırmaktır

-Bulutlardan pasta yapmaktır

-Boş kuyudan su çekmektir

( Sungur, 1992: 26)

Günümüzde, kreatif düşüncenin önemini vurgulamaya hiç gerek yoktur.

Eğer yeni fikirleri öne sürerek, yeteneğinizi geliştirirseniz mesleğinizde ve iş

çevrenizde, rekabet avantajına sahip olabilirsiniz. Ayrıca kreatif etkinliklerdeki

girişimleriniz, kişisel yaşamınızda da kreatif düşünmenize yardımcı olacaktır.

Üzerinde birşeyler çalışabilmemiz için, yaratıcı hayallerimizin olması

gerekmektedir. Bizler yoktan yeni fikirler oluşturamayız. Verilerin olması

gerekir. Yaratıcı zihin işte bu verilerin ışığı sayesinde, bağlantılardaki tüm

olasılıkları görür. Ancak daha az yaratıcı beyinler ise bunları göremez. Yaratıcı

bir düşünür olarak göreviniz fikir veya zaten hazır olan unsurları farklı bir

biçimde birleştirmektir. Fikirlerin birleşiminde sonuç, ihtimal dışı ama değerli

ise veya şimdiye kadar bağlantılı olduğu şeyler değilse o zaman, probleme

yada olaya bir yaratıcı düşünür gibi bakmamız gerekecektir. Kreatif bir

düşünür olarak bizler bir bütünün parçalarından çok,  bir bütünün sentezine

değer katmalıyız.
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1-1-2- Kreatif Düşünceye İlişkin Kuramlar

Psikoanalitik Yaratıcı Düşünce Kuramı: Sigmund Freud çeşitli

yerlerde yaratıcılığa değinsede, E. Kris ve L.Kubie yaratıcılık sürecinin

psikoanalitik kuramlarını geliştirmişlerdir. Avusturya’lı psikanalist Ernst

Kris’e göre yaratıcı süreç iki aşamadır. Yaratıcılığın esin ile ilgili (inspiration)

aşaması ve özenli, ayrıntılaşmış (eleborational) aşamasıdır. E.Kris daha ziyade

birinci aşama üzerinde durmaktadır. Bu aşamada egonun, geçici olarak bilinç

öncesi düşünme düzeyine bir geri dönüşe izin vermek için düşünce süreci

üzerindeki kontrolünü gevşettiği deneyimini geliştirmiştir. Bu tür bir düşünme

anında oluşan nötr enerjinin serbest bırakılması, eğlencelidir ve bu “ işlevsel

zevk” yaratıcılığa götürür. Krise göre, geçici olarak mantıksal ve rasyonel

düşünmenin kaldırılması gereklidir. Çünkü, bunlar düşünmeyi sınırlandırır ve

yeni çözümlerin formüle edilmesini engeller. Kris gibi Amerika’lı psikanalist

Lawrence Kubie de bilinç öncesinin, yaratıcı düşüncenin esasını oluşturduğunu

savunur. Yaratıcılık için bilinç öncesinin değeri ona göre bilgilerin

toplanılması, birleştirilmesi, karşılaştırılması ve yeniden taşınmasındaki

özgürlükte yatmaktadır. Yaratıcı birey çevresinin bilincindedir.

Gestalt Kuramları: Alman görüşü olan Gestalt kuramcılarının bakış

açısı ise, daha ziyade yaratıcılık yerine “Üretken Düşünce” ve “Sorun Çözme”

kavramlarını kullanmaktadırlar. Max Wertheimer’e göre, yaratıcı düşünce

sorunun yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Wertheimer, bir sorunun

yapısal yönlerinin ve gereklerinin düşünürde stresler ve gerilimler yarattığını

savunur. Eğer bu stresler takip edilirse onlar düşünürde stresleri azaltıcı ve

düşünürün sorunu algılamasını değiştirici yöneltmelere yol açar. Gestaltcılara

göre – Sorunun yapısal yönleri sonunda çözüme götürücü yeniden yapılaştırma

sürecini kararlaştırır. Çağrışım (Association) Kurumları: Temelleri, İngiliz

deneyselci Hume ve J.S. Mil’e dek geriye gider. Onlara göre düşünler

arasındaki “çağrışımlar” düşünmenin temelini şekillendirir.Yaratıcılık, bu

çağrışımların sayısına ve alışılmamış olmasına bağlıdır.
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Sarnoff Mednik: Mednic’e göre yaratıcı süreç, özgül gerekleri karşılayan ya

da belli yönde yararlı olan, yeni kombinasyonlar içindeki  birleşik elementlerin

göreli uzaklığının doğrudan işlevidir. Ona göre bireyler yaratıcılıkta farklıdırlar

ve yaratıcı kimselerin ıraksak düşünceye daha fazla ulaşabilme olanakları

vardır.  Örneğin:  “Masa” dendiğinde düşük düzeyde yaratıcı kimseler,  büyük

olasılıkla tekdüze tepkide bulunup “sandayle” diyebilirler. Daha yaratıcı

olanlar ise genel tepkide bulunabilirler fakat aynı zamanda uzak tepki gösterip

“su” da diyebilirler.

Algısal Kuram: Ernest Schactel (Metamorphosis, 1959) adlı el

kitabında algısal bir yaratıcı süreç kuramı geliştirdi. Ona göre yaratıcılık için

güdülenme, dış dünyayla ilişki kurma gereksinmesinde yatar.  Yaratıcılık, bir

objeye değişik ve farklı görüş açılarından yaklaşabilmeye olanak sağlayan

algısal bir açıklıktan doğar.

İnsancıl Kuram:  Amerikalı  psikologlar Carl Rogers ve Abraham

Maslow tarafından  geliştirildi.

Carl Rogers’a göre: Yaratıcı süreç, bir taraftan bireyin birtekliği

dışında gelişen bir karmaşık ilişkisel ürünün ortaya çıkışı; öte yandan

maddelerin, olayların insanların ya da  onun yaşantısının koşullarının ortaya

çıkışı olarak tanımlar. Rogers diğerlerinin aksine yaratıcı düşüncenin yararlığı

ya da uygunluğu ile özellikle ilgilenmemiştir. Rogers’a göre endüstride

yaratma 3-5 kişinin elindedir ( büro şefi, desinatör, yönetici)... diğerleri için ise

hayat yaratıcılıktan ve orjinal çabadan yoksundur. Rogers “iyi” ya da  “kötü”

yaratıcılığın olmadığını iddia etmiştir. Ayrıca “Bir insan acıyı azaltmak için,

diğeri ise daha katı bir işkence yöntemi bulmak için çalışır ancak her ikisi de

yaratıcı eylemlerdir, fakat toplumsal değerleri farklıdır der. Yaratıcılığı

belirleyen iki koşulu Rogers X ve Rogers Y olarak iki kategoride

incelemektedir.

X-Psikolojik Güvenlik: Psikolojik güvenliğin üç ayrı boyutu şunlardır,

1-Bireyin tek ve tartışmasız değerli olduğunu kabul etmek. 2-Dışsal

değerlendirmenin olmadığı bir ortam yaratmak. 3- Empatik Davranışlar.
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Y-Psikolojik Özgürlük: Rogers’a göre, yaratıcılığın değer ölçütünün

bireyin içinde olduğunu kabul ettiğimiz andan başlayarak yaratıcılığa doğru

ilerleyebiliriz. Birey kendisinin, kendi dışındaki ölçütlerle değerlendirildiğini

hissettiği zaman huzursuz olmaktadır.

Abraham Maslow’a göre: Maslow yapmış olduğu gözlemler

sonucunda, büyük yeteneklerin çoğunun psikolojik olarak sağlıklı insanlar

olmadığını savunmuştur. Wagner, Van Goh, Degas ve Byron gibi. Bu  kişilerin

normal sağlık konularından bağımsız olduğunu, örneğin büyük yeteneklerin

kazanılmış olmaktan çok kalıtsal bir yetenek olduğu hakkında bazı kanıtlar

vardır. Yaratıcılık, kitap yazma, müzik besteleme ve sanatsal obje üretmekten

çok daha fazla alçak gönüllülük göstermektedir. Yaptığı ne olursa olsun belli

bir eylemi yapan bireyin, kendi ruhunu ortaya koyan biçimde... yapmasıdır.

Yaratıcı birey bir çocuğun gördüklerini görebilir. Önemli olan bu bakış açısını

yakalayabilmesidir (Maslow, 1959:83-87).

Bilişsel-Gelişimsel Kuram: Kuramın temsilcisi David Feldmandır.

David Feldman’a göre: Feldman, Piaget’in aşamalı gelişmesi ile yaratıcı

başarma arasında 4 noktada benzerlik bulmuştur. Jean Piaget’in yaptığı bilişsel

gelişim hakkındaki araştırmasını hatırlayalım; anlama ve algılamaya dönük

bilişsel gelişim veya çocukluktan olgunlaşmaya kadar geçen sürede dünya

üzerinde düşünme ve akıl yürütmeler farklı aşamalardan geçmektedir. Bu

araştırmanın ışığı altında  David Feldman yaratıcı başarmada ortak 4 nokta

bulmuştur. I)- Çözüme tepki, çoğu kez süprizlerden birisidir. 2)- Çözüm birkez

başarıldı mı çoğu kere açık anlaşılır görülür. 3)- Sorun üzerinde çalışmada

genelde çözüme doğru çekilme duygusu olur. 4)- Çözüm bir kere başarıldı mı

önemi kalmaz. Bu benzetmeyle Feldman yaratıcılığı Piaget’in aşamalarının

öngördüğü gelişmeyi de içeren genel zihinsel gelişmenin özel bir durumu

olarak görmektedir.

Karmaşık Kuramlar:  Yahudi asıllı Jacques Hadamard yaratıcı

süreçte 4 adım önermiştir. 1)-Hazırlık; soruna bilinçli ve mantıksal yaklaşım,

2)- Kuluçka, 3) Aydınlanma, 4) Sonuçları doğrulama, gösterme vekullanılması.

(Sungur, 1992:49,56)
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1-1-3- Kreatif Süreç ve Adımlar

Tezimizin başında da belirtiğimiz gibi yaratıcılık; yeni şeyler üretmek,

ya da farklı olmak gibi çeşitli kavramları içermektedir. İşte bu kreatif olgu

çerçevesinde, yaratıcı üretim sırasında, insanları yaratıcı fikirlere götüren bir

süreç içine gireriz. Diğer süreçler gibi kreatif süreç de izlenebilir ve  başarılı

bir şekilde uygulanabilir. Bir kreatif kişi, bir problemi çözerken; duygusal

tepkilerini, algılama alanındaki bilinç birikimini, entellektüel çözümleme

yeteneğini ve problemin parçalarından özgün bir fikir çıkarabilme ve

sentezleme  yeteneğini kullanılır. Bu bağlamda, duygusal yaklaşımın ve aklın

kreatif sürece ne kadar etki edeceği, o kreatif kişinin  karekteristik

özellikleriyle doğru orantılıdır.

Sigmund Frued’un bilinç yapısıyla ilgili teorisi, kreatif sürecin

incelenmesi için bize iyi bir ışık tutmaktadır. Frued’a göre üç bilinç katı

vardır;

- En üstte bilinç katı yer almaktadır. Bu kat, yüzeysel bilgileri alan ve

işleyen mekanizmayı oluşturur.

- En altta bilinçaltı katı yerleşmiştir. Bu kat derin ve saklıdır. Deneyim

birikimleri, burada tutulur ve sansür mekanizmalarınca bloklar halinde

bulunur.

- Her iki kat arasında yer alan önbilinç katı. Ön bilincin, bilinçaltından

daha kolay ulaşılır bir kat olduğu varsayılmaktadır. Frued’a göre, bu kat

anlaşlır ve tümdengelimci olan bilinç katı ile, gizemli bilinçaltı arasında bir

köprüdür. Büyük olasılıkla, “ilham” adını verdiğimiz şeylerin de kaynağıdır.

İlham, görünürde bilinçli düşünceler olmadığı halde, fikirler üretmeyi sağlayan

çabuk ve hazır sezgilerdir. Yaratıcı süreci inceleyen bazı kişiler “ilham” ın

önemini küçük görse de süreçte ilhamın oynadığı rol kritiktir.
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Araştırmacılar, eskiden beri, yaratıcı süreçte dört kritik aşama kabul

etmişledir. Çözümleme, kuluçka, ilham ve doğrulama.

1- Çözümleme: Yaratıcı sürecin bu ilk aşaması nispeten kolay anlaşılır.

Çünkü zihnin bilinç katında geçer. Akılcı bir işlemdir. Eldeki (sorunla ya da

projeyle ilgili) tüm bilgilerin bilinçli biçimde sindirilmesiyle başlar. Ancak bu

bilgilerin, sorunu çözmeye yettiği durumlar enderdir. Deneyimli bir “yaratıcı”

ek bilgi sağlamak için araştırmalara gerek duyacaktır. Büyük sorunlar emek ve

zaman gerektiren araştırmalar isteyebilir.

Deneyimlerden yararlanan bir yaratıcının, kısıtlı bilgilerden çözümlere

ulaşabildiği de görülmektedir. Gerçekten heyecan verici çözümler, genellikle

taze ve özgün fikirler sağlayan derin düşüncelere dalarak gelmektedir.

Resim 1.1.3.1. Yaratıcı sürecin, genel anlamda nasıl işlediğini gösteren,
şema. (İllustrasyon: Christoph Hitz)
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2- Kuluçka: Bu ikinci aşama, bilinç katına alınan ve orada çözümlenen

bilgilerin önbilinçteki sezgisel güçlerce ele alınmasına ve etkilenmesine olanak

veren sakin çevreden uzak bir dönemdir. “Kuluçka” tümdengelimci zihin

katının yardımı olmaksızın bir fikrin ya da çözümün oluşturulduğu bir “uyku”

aşamasını belirlemek için kullanılmaktadır.

Yaratıcı süreci inceleyen pek çok araştırmacı, önbilincin sezgisel

güçlerini harekete geçirmek için akılcı ve düzenli araştırmalara ara

verilmesinin önemini vurgulaktadır. İcatların büyük bölümünün çalışmaya ara

verilen ya da dinlenilen zamanlarda ortaya çıktığına dair çok sayıda kanıt

vardır.

3- İlham: Yaratıcı sürecin bu aşaması, en kritik ve en zor tanımlanan

aşamasıdır. Bazen “aydınlığa çıkma” adını da almaktadır ve kuluçka yada elini

eteğini çekme döneminin sonunda ortaya çıkmaktadır.  Sezgi ve hayalgücünün

daha önceki akılcı çözümlemeyle karışması ve bir senteze ulaşması bu

aşamada gerçekleşmektedir.

Edison gibi bir mucidin, aradığı çözümlere ulaşmada, sonucu tahmin

etme çabalarında da yararlandığı biliniyor. Einstein’ın “hızlı ve kesin fikri”

çoğu kez düşünme sürecinin yavaş ve acılı akışının yerini almıştır.

4- Doğrulama:  Çözüm ya da sonucun yeterince yaratıcı ve özgün

olduğu  enderdir. Sorunu geçerli ve yararlı biçimde çözmesi hedeftir. Çözümün

uygunluğu, işin başında verilen bilgilerin, kişisel deneyimlerin ışığında

denetlenir, doğrulanır. Denetleme ve doğrulamaya mümkünse, çözüm

doğrultusunda  yapılan “işin”  bitmişi de sokulur.

Çok hızlı ya da “anında” gelen çözüm ya da fikirlerin, yukarıdaki dört

aşamayı atladığı değil, teleskopla geçtiği söylenebilir.
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YANLAMASINA  DÜŞÜNME

Yaratıcı  süreç hakkında ilginç bir  kuram da  Edward de Bono’nun

Yanlamasına Düşünme  teorisidir. Bono bu teoriyi “sezgi, yaratıcılık ve mizah”

ile ilişkili bir yöntem olarak tanımlıyor. Bono bu teorisi için bir “kuyu kazma”

örneği vermiştir:

“Kazdığınız kuyuyu, derinleştirseniz ve genişletseniz de, bir başka

yerde kuyu kazıyor olamıyorsunuz. Kuyu yanlış yerdeyse, ne kadar kazarsanız

kazın, doğru yere gitmez. Dikey düşünme bu kuyuyu daha derin ve daha geniş

kazma çabasıdır. Yanlamasına düşünme ise, bir başka yerde bir başka kuyu

açma çabasıdır.”

OYUN GÜDÜSÜ

Yaratıcı sürecin önemli bir parçası, insanın doğal bir güdüsüyle

ilişkilidir: Oyun güdüsüyle. Oyun, “çocukluk dönemlerinin sanatı” diye

tanımlanmaktadır. Çocuğun öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Yaratıcılık

eğitimi için temel oluşturmaktadır.

Konuşma öncesinde çocuk, algıladığı şeyleri süzer ve kaydeder. Rengin

ve biçimin farkındadır. Çevresindeki dünyayı görerek ve dokunarak

araştırması, keşfi, giderek o dünyayı uzay, zaman ve kişisel ilişkiler

bakımından yorumlamaya dönüşür.

MİZAH

Gülme ve başkalarını güldürme yeteneği, çoğu kez, yeni ve özgün

fikirlere kapı açabilir. Freud, bu konuya önem vermiştir. “Şakalar ve

bilinçaltıyla ilişkiler” adlı bir çalışma yapmıştır. Çoğu yaratıcı kişi, zihinsel

gerginliklerden kurtulmada şakaların ve nüktelerin o beklenmedik

hafifleticiliğine ve muğlaklarına sığınmışlardır (Mesçi,  1984:62-65).
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1-1-4- Kreatif  Olmanın Önemi

Yaşamda, yaratıcı olmayan birey yoktur. Ancak bazıları çok yaratıcı ,

bazıları ise daha az yaratıcıdır. Bunun yanında engellenmiş veya uzun yada

kısa süreli  eğitim görmüş bireylerde vardır. Günlük yaşamımızda olsun, iş

hayatımızda olsun, bu bireysel yeteneğimizi kendi gücümüze göre

kullanmamızın bize çok şey kazandıracağı muhakkaktır.

Dünyamız insanları sürekli bir yarış içerisindedir. Bu yarışta diğer

insanların önüne geçebilmek için, mutlaka yeni fikirler, yeni teknolojiler ve

sorunlar karşısında yeni çözümler üretmek zorundayız .

Günümüzde; iş hayatında, sanatta, bilimde ve teknolojide büyük bir

rekabet vardır. Aynı şeyleri daha iyi yapabilmek artık yeterli değildir. Ayrıca

etkili olabilmek ve problemleri çözebilmekte yeterli gelmemektedir. Bunlardan

çok daha fazlasını yapmamız gerekmektedir. İşte bu aşamada kreatif düzeyimiz

devreye girmektedir. Çok çalışıp, doğru yolda olsanız bile, yaratıcılığınızı

kullanamıyorsanız mutlaka geçilmeye mahkum olursunuz. Sıra dışı beyinlerin

herzaman asıl rekabetin gerçekleştiği, ön saflarda yarışacağını bilmemiz

gerekmektedir.

Geçmişte tarihin akışını değiştirmiş, sıra dışı

yaratıcı kişiliklerden de söz etmemiz, konunun

önemi için  faydalı olacaktır. Örneğin; makine

mühendisi, elektrik mühendisi, fizik bilgini  ve

mucit olan ve   kendisine ait patent aldığı 700

buluşla, en çok patent sahibi kişi olarak tarihe adını

yazdıran Sırp asıllı Amerikalı  Nikola Tesla

(1856-1943) ,  bugün    kullandığımız pek çok şeyin

de yaratıcısıdır. Florasan lambayı, neon ışıkları,

hız ölçerleri, otomobillerdeki  ateşleme sistemini, radarın temellerini, elektron

mikroskobu, mikrodalga fırını ve günümüzde kullandığımız daha birçok şey

Nikola Tesla’nın yaratıcılığının  ürünüdür ( wikipedia.org., 2013).

Resim 1.1.4.1.
Nikola Tesla
Kaynak:
www.wikipedia.org
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Tarihten sıra dışı yaratıcılığa diğer bir örnek ise, birçok farklı alanda

başarı gösteren Leonardo da Vinci ‘dir (1452-1519). Sanat  ve   bilim

alanlarına karşı mükemmel bir uyum içinde ilgi ve yetenek olabileceğini,

aslında ikisinin birbirini beslediğini ve zenginleştirdiğini gösteren bir örnektir.

(Andreasen, 2009). Ressam olmasının yanında  bir mühendis, mucit ve bilim

adamı olan Vinci, bir doğa parçasını resmin esas konusu yapan ilk batılı

sanatçıdır (Andreasen,2009; Gelb,2004).

Resim 1.1.4.2. Leonardo da Vinci’nin Vitruvius Adamı. Çizim ve
yanındaki notlarda, sıkça “Oranların Kanunu” ya da “İnsanın Oranları”
ele alınmıştır. Kaynak: www.wikipedia.org
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Resim 1.1.4.3.  Steve  Jobs (1955-2011). Apple bilgisayarlarının yaratıcısı.
Kaynak: www.wikipedia.org

Günümüz dünyasındaki yaratıcı kişiliklerden bir örnek verecek olursak,

vizyonel ve yenilikçi yaklaşımlarıyla bilgisayar endüstrisinde çığır açan

Amerikalı bilgisayarcı Steve Jobs’u (1955-2011) görüyoruz. Bilgisayar

endüstrisinin önderlerinden sayılmaktadır.  1976 yılında Jobs 21 yaşındayken,

arkadaşı Wozniak ile beraber Apple Computer Co.’yu Job’s ailesinin garajında

kurdu. İlk olarak  piyasaya sürdükleri  ev bilgisayarı Apple I’ dı ve onu

666.66$’a  satıyorlardı (www.wikipedia.com, 2013). Şu anda  hayatımızın her

alanına girmiş olan bilgisayar ve onun getirdiği sanal dünyada, Apple’ın büyük

bir marka olması, Job’s un işine yaratıcı ve vizyonel bir bakış açısı ile

yaklaşmasından olmuştur.

Sonuç olarak, insanların her alanda bir yarış içinde olduğu bir dünyada

öne geçmek için, ilk satırlarda belirttiğimiz gibi yapılanın daha iyisini yapmak

değil, yapılandan farklı, yepyeni ve kreatif şeyler üretmek olduğunu bilmemiz

gerekmektedir.
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1-1-5- Nasıl Daha Kreatif Olabiliriz ?

Bundan önceki konumuzda da belirttiğimiz gibi,  yaşamda her insanın

kendi çapında bir yaratıcılık yeteneği vardır. Bu yetenek, kiminde daha

fazladır. İşte bizde kendi yaratıcılığımızı geliştirmek için, neler yapabiliriz ve

nelere dikkat etmeliyiz bu konuyu inceleyeceğiz.

Öncelikle kendimize güvenin tam olması gerekmektedir. Buna paralel

olarak,  daha yaratıcı olabileceğimize gerçekten inanmalıyız.

Daha yaratıcı olabilmek için on yöntem ele alacağız. Bu yöntemleri

gözden geçirelim:

- Cisimleri ve kavramları  kullanmak

- Risk almak

- Etrafta dolaşmak, farklı yerlere gitmek

- Afacanlaşmak, içinizdeki çocuğu dışarı çıkarmak

- Transformasyon yoluyla bakış açısını değiştirmek

- İlişkilendirmek, karşılaştırmak ve birleştirmek

- Verileri sindirmeyi öğrenmek

- İyi tarafı nedir? ve peki ya şöyle olsa...

sorularını sormayı öğrenmek

- Tasarı yeteneğini kullanarak düşüncelerini genişletmek

ya da daraltarak yoğunlaştırmak

- Ya sorular farklı bir sırayla gerçekleşseydi ? sorusunu

sormayı öğrenmek

Biraz dikkat ederseniz, bu maddelerin baş harfleri bir araya gelerek

İngilizce’de yaratıcılık demek olan “creativity” kelimesini oluşturduğunu

göreceksiniz. Bu tür kelime oyunları saçma olmasına rağmen, hatırlatmayı

kolaylaştırıcı olabilirler.
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Adı geçen tüm bu yaklaşımlar, pek çok yaratıcı yaklaşımlar gibi, dört

ana kategoriye ayrılabilir.

1- İdeale yönelme: Tercih edilen geleceği sezme, ideal olanı görme.

2- Araştırma: Mecazlar, analojiler (=Mantık biliminde, bilinmeyen bir

durum hakkında hüküm vermek için bilinenden benzetme yoluyla

sonuç çıkarma) ve semboller kullanarak varsayımları sorgulamak ve

kesin doğruları sarsmaya çalışmak.

3- İlişkilendirme: Çeşitli birçok öğeyi farklı şekillerde bir araya

getirmek.

4- Değiştirme: Elinizde olanları geliştirmek, adapte etmek ve

değiştirmek.

Bu stratejilerden herhangi birini herhangi bir an kullanarak yaratıcı

olabilmek mümkündür.

İdeale yönelme yaklaşımını kullandığınızı varsayarsak, yapmanız

gereken, projeyi başarıyla tamamladığınızı hayal etmek olacaktır. Böyle bir

durumda çevrenizden neler duyacaksınız? Geriye dönüp baktığınızda neler

hissedeceksiniz. Eğer araştırma yaklaşımını kullanacak olsaydınız, belli

analojiler veya  mecazlar kullanarak karşılaştırmalar yapmak ve ortaya çıkan

benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirmeniz gerekecekti. İlişkilendirme

yaklaşımında ise, projenizi ilgili ya da ilgisiz herhangi bir konuda

bağıntılandırmalıydınız. Örneğin; Nike ayakkabılarının tabanlarını

oluştururken lastik ve tost makinasından oluşan alışılmamış bir kombinasyon

kullanılmıştır. Eğer değiştirme yöntemini kullanacak olsaydınız, eski projelere

göz atarak şu anki yaklaşımınızı elinizdeki projeye uyacak şekilde nasıl

değişitirebileceğinizi farkederdiniz.

Bütün bu yöntemlerin temel amacı, sizi günlük akıl yürütme

döngüsünün içinden çıkararak, size yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu

yöntemlerden birini “mükemmel” olarak tanımlamak yanlış olur. Hepimizin

tercihleri diğerlerine göre farklıdır. Siz ve takımınız, şartlarınız için en uygun

olan yöntemi belirlemek zorundasınız  (Bentley,1996:36,37).
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1-2- KREATİF OLGUNUN SANATSAL BOYUTU

1-2-1- Sanatta Kreatif Yaklaşımlar

Sanata genel anlamda bakacak olursak; farklı uğraşanları, çeşitli

bölümleri, sergi düzenlemeleri, müzeleri ve gösteri mekanlarıyla , insan

yaşamında yer alan, geniş bir sosyal faliyet alanıdır diyebiliriz. Müzik, resim,

heykel, mimari, edebiyat, sinema, tiyatro, fotoğraf ve grafik gibi birçok dalları

kapsar. Sanatın tarifi ise, kapsadığı konu açısından, bulunduğu çağlara ve

toplumlara göre bazı farklılıklar gösterebilir. Kısaca bir tarif yapacak olursak;

sanat bireydeki hayal gücünün ve kreatif düşüncenin  ifadesidir. Bireysel bir

etkinlik olduğundan insanı etkileyen tüm olaylar ve her şey, sanatı da etkiler.

Tolstoy , “insanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde

canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için

hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme

ihtiyacından sanatın ortaya çıktığını” ifade etmiştir (Tolstoy, 2004: 140) .

Yeryüzündeki olayları ve nesneleri birer sanat eseri olarak ele

alamayız. Ancak bunların sanatçılar  tarafından  farklı bir şekilde

yorumlanması ve tasarlanması sonucu ortaya çıkan çalışmalara biz sanatsal

eser diyebiliriz.

Yaratıcılık ve sanat iç içedir. Yaratıcılık dünyasında, buluşun ifade

edilmesi ve çözümün uygulanışındaki sanatsallığın izleyende uyandırdığı

hayranlık ve aşkınlık duygusu birbiriyle yakından ilgilidir. Sanat evrensel bir

dildir. İnsana ait tüm duygular söz, ses, renk, devinim ve biçimlerle sanat

somutlaştırılır. Sanat; yaratıcılığı ve üretimi beraberinde getirir.  Kreatif olgu,

sanatın tasarıma  yönelik olmasını gerektirir. Sanat alınında bir sanat eserinin

şekillenmesi olarak tanımlanabilecek  tasarım, kreatif bir bakış açısı gerektirir

(Rawlinson, 1995:36).
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Bir sanatsal yapıttaki kreatif yaklaşımı, o sanat eserini yapan sanatçının hayal

gücü, kendi tekniği ve estetik idealleri  belirler.  Her  sanat yapıtı, yaratıcısının

şekillendirdiği nesnelerdir. Her sanatçının kendine has bir kreatif yaklaşımı ,

bir tekniği ve yorumu vardır. İnsanlık tarihinden beri  izlerine rastladığımız

kreatif olgunun,  çeşitli düşünür, sanatçı  ve araştırmacılar tarafından  çeşitli

tarifleri yapılmış ve farklı farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

 Kreatif  yaklaşımları  genel anlamda üç başlık altında toplayabiliriz:

İnsan üstü bir olgu olarak düşünen görüş. Platon’a kadar dayanmaktadır.

Örneğin ; Platon şairi akıl dışı bir şekilde esinlenme yoluyla yaratan kutsal bir

kişi olarak  yorumlamıştır.

Doğuştan gelen yetenek olarak görenler. Yaratıcılığı sezgiye dayandırmakta,

öğrenilmez ve öğretilmez olduğuna inanmaktadır.

Tanımlanabilir karmaşık etkinlik olduğu görüşü ise, psikoloji bilimi

tarafından geliştirilmiş ve bugünkü bakışı oluşturmuştur (Yavuz,1996:21).

Sanatçıları yaratmaya yönelten sebepleri de incelemekte yarar vardır.

Farklı dallardaki kişiler ve sanatçılar tarafından bu konuda çok şeyler

söylenmiştir. Bu söylenenlerin içinde doğrularda vardır yanlışlarda. Çünkü

kreatif olguyu tek nedene bağlamak mümkün değildir. Böyle bir şey olsaydı

birbirine benzeyen bir sürü kreatif yaklaşımlar olurdu. Ancak kreatif olgu,

herkese göre değişen farklı yaklaşımlardır. Van Gogh : “Yaratıcılık kişiye

özgüdür” derken aslında bu konuyu vurgulamak istemiştir.

Şimdi de  yaratıcılığı tarif edilebilir bir kavram olarak gören, bazı

düşünür ve araştırmacıların  yaklaşımlarına bakalım:

GETZELS,  bilimde ve diğer alanlarda sezgi ve akılcı imgelemenin ve

çözümleme yetisinin birliğini, yakınsak ve ıraksak düşünme modeliyle

açıklamıştır (San, 2004:14).
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BERGSON’a göre ise sanatsal yaratıcılık, sürekli yeniden yaratılan bir

gerçekliğe katılmaktan, gerçekliğe yeni biçimler vermekten doğan sevinçtir

(Karayağmurlar, 1993: 11).

CONRAD, sanatsal yaratıcılığı , duyum, algı, imgelem gibi kavramları

içine alan bir yaratıcı arama, araştırma süreci içinde etkili bir mecazın; anlam

aktarımı, benzetme yoluyla elde edilen yepyeni düzenlemeler, yeni formlar ve

kavramların doğuşu olarak tanımlamıştır. WEBER’e göre de; sanatta

yaratıcılık, benzeşme ve karşılaştırma yoluyla sanat eserinin ortaya çıkmasını

sağlayan buluşlardır (Yolcu, 2004:63).

Yaratıcılığa, sanatsal yaratıcılık  açısıdan bakan READ yaratıcılığın bir

yoktan var etme olabileceği gibi, var olan malzemenin yeni kullanım biçimleri

de olabileceğine dikkat çekmektedir (San, 2004:14).

EDWARD, mevcut ve eski bilgilerin birleştirilerek yeni ve alışılmadık

şeylerin ortaya konması, GARDNER ise, belirli bir amaca ulaşan, yeni uygun

yaratının ortaya konması ve zaman içinde işlenmesi olarak faydacı bir

yaklaşım içerisinde ele almıştır (Yavuz, 1996:22).

SUCHKOV yaratmayı, gerçeklik olarak tanımladığı  bütünün

parçalarının yeni biçimde düzenlenmesi ve yeniden ortaya konması olarak

(San, 2004:14), MARZANO, yeni alışılmadık ve kullanım değeri olan

sonuçlara ulaştıracak düşünme modeli olarak ele almıştır (Yavuz, 1996:22).

Yaratıcılıkla ilgili görüşün ortak noktası,  yaratıcılığın sözcük

anlamının temelindeki, doğurmak, meydana getirmek (San,2004:13)  gibi fizik

dışı bir yoktan var etme olmayıp yaratması, yani varolanları yeniden

düzenlemesi, yeni, alışılmadık ve amaca yönelik, uygun ilişkiler ve sentezler

kurmasını kapsayan, kişinin kendi gerçeğini ortaya koyarak duyduğu hazdan

beslenen, dinamik bir düşünme süreci olduğudur ( Balcı, 2006:113).
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1-2-2- Sanatsal Yaratıcılığın Süreci ve Özellikleri

Sanatsal yaratıcılıkta, yaratım sürecinde sanatçıların bazı yaratıcı tutum

içerisine girdikleri saptanmıştır. FROMM, sanat alanında ürüne ve tutuma

bağlı olmak üzere geleştirilebilir iki tür yaratıcılık saptamıştır ( San, 2004:15).

Ürün Yaratmak: Yeteneğe dayalı olduğu ifade ettiği resim yapma,

müzik besteleme, şiir yazma gibi yaratıcı etkinliklerdir.

Yaratıcı Tutum: Her türlü yaratıcılığın temelinde bulunduğunu ifade

ettiği ve bir karakter, yaratıcı tutum ve davranış biçimidir.

Bu tutumların ışığı altında, sanatsal yaratıcılığın da diğer alanlardaki

yaratıcılık gibi bir sorun çözme süreci olduğunu burada ifade edelim.  Ancak

burada sorunun ve çözme yöntemlerinin farklı olduğunu görüyoruz.

Sanatsal yaratıcılık Conrad tarafından; duyum, algı, duygu, imgelem

içinde bir yaratıcı arama ve bulma  süreci içinde etkili ve uyumlu bir mecazın

ya da metaforun doğuşu olarak tarif edilmiştir (San, 2004:26).

Sanatsal yaratım sürecinin amacı, nitelikli sanat ürünü  ortaya

koymaktır ve süreç sonucunda mecaz yoluyla anlam aktarımı yani ilişkiler

yoluyla bir dönüşüm, yeni düzenlemeler ortaya çıkar. Mecazi anlatıma, Van

Gogh’un ağaç kökleriyle ya da eski papuçlarla yaşam kavgasını anlatışını

örnek gösterebiliriz. (San, 2004:26)”.

     Resim 1.2.2.1.
     Van Gogh’un
     “A Pair of Shoes”
     isimli yapıtı.
     Sanatçı eski papuçlarla
     yaşam kavgasını
     anlatmıştır.
      Kaynak:
      www.wikipaintings.org
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Sanatsal yaratıcı süreç, imgelerle düşünmeye dayanır. Conrad’ın

tanımlamasında geçen unsurlar (San, 2004:26-31) ve (Balcı, 2006:122)

tarafından şöyle açıklanmıştır:

DUYU VE DUYUMLAR: Organizmanın fiziksel donanımlarından

olan duyular, dış dünyayla veya yönlendirilmiş nesneyle  bilgi alışverişinde

bulunmaktır. Duyum ise, alınan bilginin uyarıcının uyandırdığı tepkidir.

ALGI: Bir ya da birden çok duyu organınca beyinde kaydedilen

uyarıcının yorumlanmasıdır. Algılayan organizmanın duyuları içeri (öznel) ya

da  dışarı (nesnel)  yönlendirilebilir.

DUYULAR: Duyularla algılanan unsurlar duygu yükü taşırlar, algının

uyandırdığı izlenimidir. Burada ilişkiler arama süreci değil, henüz sadece

farkına varma söz konusudur. Farkına varma, akılla değil imgelem ve sezgiye

dayalı bir düşünce basamağıdır.

İMGE (HAYAL) ve İMGELEM: Sanatta öncelikle imge, görsel

imgedir ve bunu görme duyusu sağlar. Nesnenin görülmesinin ardından,

çizgisi, kitlesi, rengi gibi unsurlar göz merceklerinden geçerek, beyine bir imge

olarak kaydolurlar. Nesnenin içeriği ise algılamaya erişilendir. Görüş alanımıza

giren birçok başka nense arasından, algıladığımız, seçtiğimiz, ayırt

ettiğimizdir. Beyinde ilerde çağrışım ve bellek yoluyla yeniden canlanabilecek

kaydedilmiş sayısız yansı bulunmaktadır. Çağrışım; bilinç öncesine ve

bilinçaltına dayanarak, yeni algı yoluyla eski algı arasında bağ kurmasıdır,

bellekse yeniden canlandırma yetisidir. İmgelerin birbiriyle olan ya da kurulan

ilişkisi imgelemdir. İmgelem, duyuşsal ve düşünsel süreçlerle gerçekleşir.

İmgelemi algılamadan ayıran başlıca özellik, imgelemede daha çok yeniden

canlandırılmış imgelerin yer almasıdır.
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SİMGELER: Etkin düşünme sürecinde özgün biçimlerinden uzaklaşmış

simgeler kullanılır. İmgelerin seçilip alınmış, akıl tarafından irdelenip,

soyutlanmış biçimleri simgelerdir.

MECAZ: Mecaz, gerçek anlamı dışında, başka anlamda kullanılan

öğedir. Nesnel ya da öznel gerçekliğin nesnel yansıması olarak her sanat eseri,

bir  veya daha çok imge taşır ve algılamak üzere mecaza sahiptir. İmgelerin

duyuları ifade ederken biçim bozumuna uğramasıyla simgelerin ortaya

çıkışında mecaz yaratılır.

Resim 1.2.2.2. Rus sürrealist ressam Vladimir Kush tarafından yapılmış,
metaforik (mecazi) bir çalışma.
Kaynak: www.spiritofspider.com26
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Sanatsal yaratım süreci yaratma öncesi ve yaratma anı olarak iki

kısımda incelenmiştir. Yaratma öncesi süreçte, sanatçının birikimleri algı alanı

zenginleştirilerek sanatçının malzemesi olmuştur. Bu nedenle sanatçı iyi bir

gözlemci olarak, yukardaki süreci izleyerek; görür, algılar,imgeler arası

ilişkiler kurar ve simgeler yaratarak mecazlar oluşturur (Balcı, 2006:123).

Sanatsal ve bilimsel süreç açısından, ünlü sanatçı Leonardo Da Vinci’nin

düşüncelerini de incelemek yerinde olacaktır (Gelb, 2004). Sanatçı sanatsal

yaratma  ve düşünme sürecini yedi prensip üzerine dayandırmıştır;

1-Merak ve öğrenme aşkı, 2-Sabır ve bilgiyi test etme,  3-Duygu ve

deneyimler,  4-Belirsizliği sevme, 5-Sanat/Bilim dengesi,  6-Zerafet ve ölçülük

7-İlişkileri anlama ve değerlendirme (Gökbulut, 2007).

Özet olarak, anlatmış olduğumuz bu yaratıcı süreçler; sanatsal

yaratıcılığın bakmaktan öte görebilmek olduğunu çok iyi anlatmaktadır.

Mevcut imgeler ile yeni ilişkiler kurarak imgelem yaratmak, imgeler bulmak

ve bunların simgelere dönüştürülmesiyle güçlü mecazlar (metafor) ortaya

çıkararılması konusunda, sanatsal yaratıcılık dışında diğer yaratıcılık

alanlarında da yararlanılabilir.

1-2-3- Kreatif Olgu ve Özgünlük

Özgünlük kavramı sanatsal üretiminin temel niteliklerinden biridir.

Görülmedik içeriksel ve biçimsel nitelikler açısından, başka sanatçıların

yapıtlarından farklılık gösteren sanatçının yaratım tarzının kendine özgü temel

bir özelliğidir (Serrulaz, 1991:377).

Özgünlük ve yaratıcılık aynı şey değildir. Sanatsal alanda, kreatif olgu

ve özgünlük  oldukça  yaygın düşüncelerdir. Estetik kaygı her iki düşüncede de

mevcuttur. Bir sanatsal çalışmanın özgünlüğünün ölçümü ile kreatif olgu

arasında mutlaka bir ilişki vardır. Sanatsal bir yapıtın yaratıcılığının ne kadar

değerli olduğu, onun ne kadar özgün olup olmadığıyla yani elde edilen yeni

sonuçlarla doğru orantılıdır. Bu çerçevede özgünlük kişisel olarak sanatçıyla,

sosyal olarak toplumla ve kültürel anlamda da insanlıkla ilgilidir.
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Sanat üreticilerinin romantizm dönemi öncesinde, özgün bir şey

yaratmak gibi bir dertleri olan kişiler olarak düşünülmedikleri gibi, hiç bir

zaman yaratıcı kişiler olarak da düşünülmemişlerdir. İlk taklit kuramlarla  sanat

yapıtlarının ideal bir modelle olan ilişkisinin önemine vurgu yapılmaktaydı. Bu

model özgündü ve sanat yapıtı da onunu taklitiydi. Sanatçının işlevi mümkün

olduğunca özgün olana yaklaşmak ve herhangi bir şey eklememekti. Yaratma,

eğer her hangi bir rolü söz konusuysa, sanatçıların değil tanrıların ya da yüce

kişilerin işiydi. Townsed’e göre ne zaman sanatçılar kendilerini yapıtın parçası

olarak görmeye başladılar işte o zaman yaratıcılık ve özgünlük estetik açıdan

önem kazandı. Yaratıcılık ve özgünlük ilişkisi 19.yüzyılın başlarında

Romantizm hareketiyle birlikte gelişim gösterdi (Uygun, 2007).

       Resim 1.2.3.1. Pablo Picasso ( Ağlayan Kadın Tablosu-1935 ).
       Kaynak: www.tate.org.uk
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1-2-4- Sanatsal Yaratıcılıkta Aklın Önemi ve Rolü

Toplumsal yaşamda, bireysel olarak çeşitli ortamlarda çeşitli şekillerde

eylemler yapar ve etkinliklerde bulunuruz. Tüm bu etkinlikleri farklı

değerlendirmelerle yaratıcı çalışmalar olarak ele alabiliriz. Ancak sanatsal

yaratıcılıkta bu biraz daha farklıdır. Sanatsal eseri yada objeyi istediğimiz şekle

sokabilmek, çeşitli verileri bir araya getirip problemleri farklı açılardan

çözebilmek için aklımızı kullanmamız gerekmektedir.

Gerçekliğin zengin bir imgesinin elde edilmesi için; aklın gelişmesini

ve incelmesini böylelikle de algısal görünümün incelip, detayların kapsamlı bir

şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir (Genç ve Sipahioğlu, 1990:171).

(Karayağmurlar, 1993:12), insan beyninin çalışma yöntemlerine ilişkin

görüşünü ve insanın gerçekliğe ilişkin algılarının, genel ve soyut biçimlere

dönüşümünü şöyle açıklamaktadır;  “Eğer insanlar tümele değil, tekile ilişkin

bilgileri saklamış olsalardı, sayısız tekil nesnelerin ilişkileri kolayca

kurulamayacaktı. Oysa tekil nesneler kendi aralarında ve diğer gruplarda

yer alan tekil nesnelerle tümel değerlere dönüştürülerek, bunlarla ilgili

kavramları oluşturulmaktadır. Özellikle görsel sanatlarla ilgili olarak konu

ele alındığında, insanın görsel düşüncelerinin, genel soyut biçimler

kazandığı ve ifadede tümele ilişkin bilgilerin, soyut biçimlerle ortaya çıktığı

anlaşılır. Örneğin, bir ağacın formunun, silindir, küre, üçgen vb. Soyut

biçimlerde açıklanması, gerçekte ağacın kendisine ait bir gerçekliğe ait değil,

bütün benzer yapıları olan nesnelerle kurduğumuz ilişiklerdeki genel ve

soyut kavramları ifade eder.” Buna benzer bir sanatsal örnekse; taşın yada

mermerin heykele yani malzemenin sanatsal bir ürüne dönüştürülmesidir.

Yaratıcılık nesneyi fizik dışı bir yaklaşımla yoktan var etmek değil, anlamı ve

ilişkileri değiştirilmiş nesneler ortaya koymaktır. Bu anlamda insanın düşünsel

sürecindeki, Conrad’ın sıraladığı duyum-algı-duygu-imgelem aşamaları, simge

ve mecazlarla sanatsal boyuta dönüşür.



29

Resim 1.2.4.1.
Michelangelo’nun
“Musa Heykeli”
Kaynak:
www.artislimited.wordpress.com

Sanatsal yaratıcılıkta en önemli unsur bilinenin değişmesi ve başka

birşeye dönüşmesidir. Esasında bir şey diğerinin yerine geçmemekte;  kendine

has yepyeni bir oluşum ortaya çıkmaktadır. Soyut resimle uğraşanların, formu

tarif ederken “form konunun görüntülü halidir”  tarifi de bunu

desteklemektedir.

Gehlen’e göre de; insan biyolojik bir varlık olmanın ötesinde zekasıyla

yaşar ve çevresini kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değiştirir. İnsanın

nesnel dünyayla kurduğu ilişkinin yaratıcı niteliği de değişimi ve yeniliği

içinde barındırmasındandır. İnsanoğlunun yaptığı ilk araçsa, aklın ve zekanın

somut bir dışavurumu ve maddenin araca dönüşerek , nitelik değiştirmesinin

ilk örneği olarak gösterilebilir (Karayağmurlar, 1993:14).

İnsanları, diğer canlı varlıklardan ayıran özelliği düşünmesidir. İnsanlar

duyu organlarını kullanarak elde ettiği algıları; aklı, hafızası ve bilinçaltında

oluşturduğu birikimi ile yeni imgelere ve yeni nesnelere dönüştürür. Bu özellik

de onun, kreatif olguyu kapsayan tüm alanlarda ve tüm sanatsal etkinliklerin

içinde yer alacağı ve söz sahibi olacağı anlamına gelmektedir.
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1-2-5- Günümüz Sanatsal Yaklaşımlarında Yaratıcılık

Şu anki yaşadığımız dünyaya baktığımızda, eskiye nazaran bir sürü

değerlerin, yaşam tarzlarının ve bakış açılarının değiştiğini göreceğiz. Sanatsal

alanda da estetik değerler olsun, fikirler olsun değişmiş ve çeşitli gelişmelerden

sonra farklı sanatsal yaklaşımlar ve düşünceler ortaya çıkmıştır.

Günümüz sanatçılarının yaratıcı bakış açısına ışık tutan dönem,

1880’lerin izlenimcilerinden (empresyonistler) 1960-1970’lere kadar devam

ettiği kabul edilen Modern Sanat Dönemi olmuştur.

Çünkü bu dönemde sanatçılar dünyayı gördükleri gibi çizmekten

vazgeçmişler, kendi kreatif yaklaşımlarını ortaya koyarak eserler ortaya

çıkarmışlardır. Temsil, temel sorun haline gelmiş; sanat kendi kendisini konu

haline getirmeye başlamıştır. İlk modernist ressam Manet’dir. Manet ve

empresyonistler, üzerine resim yaptıkları yüzeyde boya, tuval vb. malzemelerin

özelliklerini ve geçtikleri süreçleri saklamamış, öne çıkarmışlar; sonrasında

Cezzane eserlerini tuvalin dikdörtgen şeklini gözönüne alarak tasarlamıştır.

Böylece doğadaki görüntülerin taklidi yavaş yavaş bırakılmış, temsil ikinci

plana atılmıştır. Modern resimde bu şekilde gelinen en son nokta, bir heykel

akımı olarak başlayan Minimalizmin etkisiyle yapılan, insan elinin izlerini

tümden kaldırarak dümdüz tek renge boyanan, böylelikle içerikten

arındırılmaları amaçlanan tuvallerdir (Modern Sanat, Anonim , b.t.).

Resim 1.2.5.1.
Paul Cezzane’ın
“Saint-Victoire Dağı”
(1904)
Kaynak:
www.wikipedia.org
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Günümüzde ise başkalaşan bir modern sanatı görüyoruz. Dadacılık ve

gerçeküstücülüğün modern sanatın dışına çıktığı uzunca bir süre kimse bunun

farklı bir yaklaşım olduğunu farkedemedi. Soyut yaklaşımlar, kavramsal sanat,

ve pop sanat gibi yeni düşünceler modern sanat içerisinde değerlendirildi.

Ancak 1980 yada 1990’ lardan sonra değişim başlamıştı. 20. yüzyılın

başlarından itibaren hayata postmodernizm giriyordu. Özetleyecek olursak

modern sanat, postmodern (modernizm sonrası ve ötesi) hale gelmişti.

Postmodern sanata, günümüzde bir bakıma, çağdaş sanat diğer adıyla

“güncel sanat” ‘da diyebiliriz. Posmodern sanat; sanatçı, sanat tahiçisi, mimar,

yazar, eleştirmen, politikacı, reklamcı, izleyici, satıcı, alıcı  gibi ortamın

kazanımcıları  tarafından ortaya konmaktadır. Bu kazanımcılar içerisinde en

önemlisi  kuşkusuz sanatçılardır. Günümüz kapitalist kültüründe, özellikle de

sanat alanında gelişen  postmodern sanat (çağdaş sanat), 1960’larda New

York’taki sanatçılar ve eleştirmenler arasında ortaya çıkmış, 1970’lerde

Avrupalı kuramcılar tarafından geliştirilmiştir. Postmodernizm,

modernizm’den sonra beklenen bir dönem olarak karşımıza çıksa da bu

görüşün yararsız olduğunu savunan düşünürlerde vardır. Çünkü

Postmodernizm’in  ruhu popüler kültürü oluşturmuştur (Boxal, 2006:29-45).

Günümüz sanat anlayışında sanat, alt kültürlerin ve dinleyicilerin

meydana getirdiği değerlerin  yeniden yorumlanması ve işlenmesi şeklini aldı.

Postmodernizm, parçalanmış deneyim örneklerinin birleştirildiği bir kültüre

işaret ettiği gibi; müzik, video, televizyon, reklam ve diğer elektronik medya

biçimlerinin bireyi daima bombardıman altında tuttuğu düşüncesine işaret eder.

Bu, imajların hızlı ve kolay bir şekilde yeniden üretilmesi, onların derinlikten,

tutarlılıktan veya orijinallikten uzak bir şekilde  ortaya çıkması ve sadece bir

imaj olarak varlıklarını sürdürmesi anlamına gelir (Gombrich, 1976:619).

Güncel sanat, sanat nesnesi ve izleyen  kişi arasındaki   ilişkiyi  yeniden

anlamlandırmaktadır. Düşünceyi ve kavramı yapıbilimden üstün tutan bu

anlayış, sanat nesnesinin; tasarlanmış bir süreç içinde gerçekleştrildiğini

belirterek; bu süreci, tamamlanmış bir sanat nesnesinden üstün tutmaktadır .
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Günümüz sanatına Dada hareketinin etkisiyle, sanat eylemlerini

belgelemek için, iki boyutlu yüzey ya da heykel dışında, fotoğraf, gazete, duvar

yüzeyi, tanım, dilbilgisi, yerleştirme, gösteri, oyun, raslantı, provokasyon gibi

tüm ifade araçlarını, kimi zaman tek başına, kimi zaman da birlikte kullanan

sanatçılar, bu etkinlikleriyle izleyicinin ilgisini çekerek, algılarını etkilemeye

çalışmaktadırlar. Böylece sanatçılar, sanatın yöneldiği konunun; yalnızca biçim

arama anlayışı değil; kavramı ortaya koyma süreci olarak görmektedir.

Postmodernizm, özellikle mimaride farklı dönemlerin gleneksel üsluplarını

içerisinde barındırmakta, görsel sanatlar, müzik ve yazında ise kolaj tekniğini

kullanarak, geçmişle bugünü birleştirip; sanatta yeniden üretim düşüncesini

gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda alışılagelmiş sanat anlayışı yerine sürekli

olarak geçişlerin sağlanabildiği bir sanat ortamı da yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu arada endüstri ve kentleşmenin önceki dönemlere göre anlam

kazanmasıyla, teknolojinin standart yapısalcılığına ve kentsel düzenleme

anlayışının üstünlüğüne karşı olarak gelişen, eski  ile yeniyi buluşturan mimari

bir yapılanma başlamıştır (Woldman, 2005:443).

Modernizmin alışılmış biçimlerine, kurallarına gönderme yaparak yeni

anlamlar ve yeni göndermeler üretmek; günümüz sanatındaki yaratma

sürecinde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sanatçının kavramı anlatırken

kullandığı teknik, önemini yitirmekte ve böylece modernizmin yansıması,

sanatta disiplinleşme anlayışı, postmodern  süreçte  disiplinlerarası geçişe

yönelmektedir. Bunun yanısıra, sanatın katı tanımlarının ve kategorilerinin

kırılması gerçekleşmektedir. Tamamlanmış bir nesne yerine, düşünce, süreç,

eylem ve kavram arasındaki ilişkiye alternatif arayışlar arayan çağdaş sanat,

sanatı toplumla birleştirirken; modernizm ile birlikte gelişen teknoloji ve

iletişim dünyasını da yadsımaktadır (Günay, 2005).

Teknolojiyi yaşamımızın en önemli unsuru yapan modern güç, kitle

tüketimini arttırmak amacıyla, kitle iletişiminin getirdiği tüm olanakları

kullanmıştır. İlk olarak endüstri ürünlerini elinde tutan batılı ülkeler, insanların

isteklerini harekete geçirmek için, tüketim mallarını imajlaştırarak toplumun

ilgisini çekmeyi amaçlamıştır.
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Buradaki en etkin güç  ise kuşkusuz medya olmuştur. Televizyon

karşısında günde en az iki üç saat geçiren, her sabah arabadaki radyosunu

dinleyerek giden insanlar, bunun doğal sonucu olarak medya sahiplerinin,

üreticilerin ya da ideolojilerini yaymak isteyenlerin etkisi altında kalmaktadır.

İşte buna parelel olarak sanatta tüketimin belirgin yansıması sonucunda 1950

sonrası bir çok sanatçı “Pop Art”  ismi altında birleşerek; medyanın ve kitle

iletişim araçlarının, insanlar üzerindeki etkisini göstermiş; bununla birlikte

sinema, müzik, gazete gibi tüm iletişim araçlarının ya da kitleleri etkileyen bu

sistemin de, sanat ortamına girmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.

Medyanın gelişimi, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, iletişim

kaynaklarının yaşantımıza girmesi ile gelişmiştir. Medyanın elindeki en büyük

güç “özendirme” ve “ reklam” olmaktadır. Reklam, ürünlerin kendi mesajlarını

sürekli tekrarlayan; bu amaç için de medyanın her kolundan beslenen ve

zamanla kendi ürün kimliğini topluma yerleştiren olgudur. Reklamın öncelikli

görevi, satışın gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla belli imajlar

kazanmış metalar ile onları özendirme etkisi sağlayan reklamlar, toplumun

tüketim kültürünü etkileyen önemli etkenleri oluşturabilmektedir .

 Pop Art sanatçılardan Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy

Linchtenstein, Jasper Johns, Jemes Rosenquist, Tom Wesselman çalışmalarını,

çizgi roman, broşür ya da afişlerden kolaj öğeleriyle oluşturmuşlardır.

Sanatçılar Amerikan medyasının eğildiği tüm olayları konu edinerek;

medyanın tüketiminin insanlar üzerindeki etkisini öne çıkarmışlardır. Kimi

zaman sanatçılar bu görüntüleri, günlük gazete başlıklarını kullanarak, kimi

zaman ise; vitrinleri süsleyen reklam ve film afişlerini, ya da posterlerine

doğrudan çalışmalarında yer vererek; dönemin popüler kültürünü ortaya

koymaya çalışmışlardır. Pop Art sanatçıları modernizmin yarattığı kitle

tüketimini ve teknolojinin getirdiği tüm olumsuzluklara çalışmalarında yer

vererek, sürekli tüketim ile oluşan yabancılaşmayı irdelemişlerdir (Günay,

2005).
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Resim 1.2.5.2. Robert Rauschenberg (1925-2008). ABD’li ressam, fotoğrafçı,
grafik sanatçısı ve heykeltraş . Çağdas Sanatın öncülerinden . Pop Art ustası.
“Retroactive, 1964” adlı tablosu.
Kaynak:
www.arthistory.about.com
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Resim 1.2.5.3. Andy Warhol (1928-1987). ABD’li ressam, film yapımcısı
ve yayıncı. Pop Art akımının en önemli temsilcilerinden kabul edilir. Sanatçı
resimlerini afiş tekniği ile çoğaltmıştır. “Absolut Vodka” isimli çalışması.
Kaynak:
www.wikipaintings.org
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Resim 1.2.5.4. Jasper Johns (1930-Georgia). ABD’li, ismi Pop sanatı ve
Neo-dada ile anılan çağdaş ressam. “Numbers in Color” isimli çalışması.
Kaynak:
www.arthistory.about.com
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Günümüz çağdaş sanatçıları, zaman zaman modern dünyanın geçici ve

sürekli  kendini yenileyen maddesel tüketimini de eleştirmişler ve zaman

zaman bu görüşü destekleyen yaratıcı çalışmalar ortaya koymuşlardır.  Reklam

olgusuna dayanan sanat anlayışı, toplum ve iletişim arasındaki ilişkiyi

irdeleyerek; yaşamdan bire bir alınan reklama dayanan sanat ortamının

dışındaki  metaryelleri sanat ortamına koymaktadır.  Ünlü sanatçı Tom

Wesselmann çalışmalarının çoğunda tüketime yönelik tüm malzemeleri ve

popüler kültürün toplumdaki tüm yansımalarını işlerine konu etmiştir.

Resim 1.2.5.5. Tom Wesselmann (1931-2004). ABD’li, ismi Pop sanatı ile
anılan çağdaş ressam. “The Smoker” isimli çalışması.
Kaynak:
www.pasunautre.com
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Günümüz sanatsal yaklaşımına bakıldığında, sanata ilişkin tanımların

daha fazla sorgulandığı görülmektedir. İki boyutlu yüzey ya da heykel gibi;

gelenekçi bir tavırla ortaya konulmuş sanat ürünleri dışında, düşünce ve

fikirleri ön plana çıkartan anlayışlar ile sanatın algısal sınırlarının doğal olarak

genişlediği, kreatif olgu ve özgünlüğünde ön plana çıktığı görülmektedir.

Gerçek hayattan alınıp, sanat ortamına taşınan materyalleri, sanatsal bir objeye

dönüştüren günümüz sanatı, yaşamadaki sınırları zorlayan bir yaklaşım

gerçekleştirmiştir. Düşünce, imge, sözcük ve sezginin ön plana çıkarılması ile

sanatta “kavramsallık” ön plana çıkmıştır. Kavramsal sanatçı Sol LeWitt’e

göre; “Düş, sanat üreten bir makineye dönüşünce sanat sezgisel olur, akılcı

sürece ilişkindir ama amaçsız el işçiliğine dayanmaz, mantıksal olması

gerekmez; biçim önemli değildir, düşünceler genellikle basit ve zorunludur.

Yaratma sürecindeki her aşama, karalamalar, rakamlar, fotoğraflar ya da

sözcüklerle ortaya konabilir” (Atakan, 1998:21).

Resim 1.2.5.6. Sol Lewit (1928-2007). Kavramsal sanat ve minimalizm gibi
bir çok akımla özdeşleştirilen ABD’li sanatçı. Sanat görüşü nedeniyle yapı
terimini heykele tercih etmiştir. “Dört taraflı Pramit” isimli eseri.
Kaynak:
www.wikipedia.org
www.flicker.com
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Resim 1.2.5.7. Tony Cragg (1949-Liverpool). İngiltere doğumlu, Britanyalı
heykeltraş. Kavramsal Sanat’tan örnekler veren sergiler açmıştır.  “Yığın”
isimli çalışması.
Kaynak:
www.tony-cragg.com

Çağdaş sanatta, farklı disiplinlerin kullanım materyallerini, sanatsal

aktiviteleri ile irdeleyen sanatçılar, değişik eğilimler içerisinde de

bulunabilmektedirler. Bu değişik eğilimlerin içerisinde; Eylemler, Body Art

(Vücut sanatı),  Kavramsal Sanat,  Land-Earth Art (Yeryüzü-Arazi Sanatı),

Oluşumlar ve Süreç Sanatı’nı sayabiliriz.
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Resim 1.2.5.8. Richard Long (1945-Bristol). İngiltere doğumlu, ressam,
heykeltraş ve fotoğraf sanatçısı. Land Art (Yeryüzü Sanatı) ile ilgili bir çok
sergiler düzenlemiştir. “Brownstone” isimli yapıtı.
Kaynak:
www.richardlong.org
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Resim 1.2.5.9. İlhan Koman (1921-1986). Edirne doğumlu, Türk heykeltraş.
Bilim ve sanatı biraraya getiren eserleriyle ünlendi.
“Akdeniz” isimli yapıtı.
Kaynak:
www.vebidoo.de
www. wikipedia.org

Postmodern yaklaşımlar, günümüz sanat ortamında çoğunlukla

yaşanılan yerin kültürü ve değerlerinin etikisi altında kalınarak ortaya

çıkmaktadır. Çok zengin bir kültür mozağine sahip olan Türkiye’de de

postmodern eğilimleri çeşitli sanatsal etkinliklerinde görmekteyiz.

Günümüzde, yurt dışında sanatsal eğitim alıp, Türkiye’ye dönmüş olan

sanatçılarımız, disiplinlerarasında fark gözetmeksizin, dijital teknolojiyi de

kullanarak, yaratıcı düşüncenin ön planda olduğu sanatsal ürünler ortaya

çıkarmaktadır. Türk çağdas sanatı içerisinde,  önemli bir yeri olan heykel

sanatçısı İlhan Koman’ı bu anlamda incelemekte fayda vardır. “Akdeniz

Heykeli” ile, insanı ve doğayı birleştirmiş, Akdenizin insanları bir ana gibi

nasıl kucakladığını kendine has bir dille çok iyi anlatmıştır. Heykelin

vücudunda kullandığı metale vermiş olduğu ritimsel hareket, kucak açma

fikrine çok iyi bir enerji vermiştir.
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Resim 1.2.5.10. Füsun Onur (1938-İstanbul).Çağdaş Türk heykel sanatçısı.
İmge, simge, nesne, sanatın tanımı, anlamı ve göstergeleri gibi kavramları
sorguladığı heykel ve yerleştirmeleriyle tanınır.
“Çeşitlemeler” isimli çalışması.
Kaynak:
www.forumacil.com
www. ozlemdevrem.blogspot.com
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Estetik açıdan, değerli tanımı; tarihsel zaman içerisinde, zaman zaman

farklılıklar göstermiş, bir dönemin güzel denilen sanatsal çalışmasına,  zaman

gelmiş insanlar gülerek bakmışlardır. İşte bu nedenledir ki, günümüz çağdaş

sanatçıları, yaratıcı çalışmalarını ; kalıplaşmış değişmez estetik değerler yerine,

daha çok yaşamsal, ideolojik ve  politik çözümlerden yola çıkarak meydana

getirmeye özen göstermişlerdir. Günümüz çağdaş sanat savunucuları iyi sanat

ve kötü sanat arasındaki farkın biçim ve içerik özelliklerinden değil, gerçek

yaşama ne kadar yaklaştığı göz önüne alınarak yapılması gerektiğini

savunmuşlardır.

Günümüz dünyasında tüketim çok artmıştır. Bu da imaj kavramının ne

kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. İhtiyaçların tüketiciye sunulması ise

reklam vasıtasıyla olmaya başlamıştır. Üretilen tüketim malları, hazırlanan

imajlarla, tüketiciye reklam vasıtasıyla sunulmaktadır. Burada da görselliğin ne

kadar önem kazandığı ortaya çıkmaktadır.

Güncel sanat çerçevesinde ortaya konulan ürünler, bugün içinde

yaşadığımız dünya gerçeklerini, bir şekilde daha iyi kavramamızda bize

yardımcı olmaktadırlar. İleriki yıllarda bu çalışmalar bugünün canlı tanığı

olarak sanatın tarih sayfalarında yerini alacaklardır. Günümüz sanatçılarının

ortak düşüncesi fikirsel ve düşünsel yapıtlar satın alınabilirliğe karşı

oluşturulmaktadır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu eğilimler;

geleneksel sanat dalları ile birbirine girift bir yapıda var olmaktadırlar. Sanatın

anlamının “nesnel olanda aranması” düşüncesine karşıt; sanat ve eylem

arasındaki sınırları şeffaflaştırarak, yaşam ile sanatı sürekli olarak yaşanabilinir

kılınan bir süreç olarak görmektedirler ( Günay,  2005).
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1-3- SANAT VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ

1-3-1- Pazarlama Açısından Sanat

Bir toplumun gelişim ve kalkınma düzeyini gösteren en önemli

unsurlarından biride sanattır.  Toplumun  ekonomik, sosyal ve politik

koşullarıyla doğrudan ilgilidir. Sanat yaratıcıları, yaşadıkları toplum

içerisindeki  her türlü ekonomik ve sosyal koşullardan  etkilenerek üretim

yaparlar. Bugünün dünyasında, küreselleşmenin ticari ve kültürel anlamda

gücünü göstermesi, sanatın bir tüketim ürünü  ya da tüketilebilir  konusunu

gündeme getirmiştir. Günümüz ortamına baktığımız zaman, sanatın ve

sanatçının üretim tarafında,  sanata ilgi duyan kesimlerinde  tüketim tarafında

olduğunu kabul edebiliriz. Sanat ve sanatçının da bir hedef kitlesi vardır ve bu

hedef kitleye ulaşabilmesi gerekmektedir. İşte bu açıdan baktığımız zaman,

sanat için pazarlamanın önemini daha iyi anlayacağız. Ancak  sanatı,  genel

pazarlama açısından değilde, sanat pazarlaması kavramı içerisinde incelersek

daha doğru olacaktır.

Sanatçı çok başarılı olsa bile,  ürettiklerini  izleyiciye ulaştıramıyorsa,

yaptıklarının değeri anlaşılmaz. Çünkü sanat ve toplum iç içedir. Günümüzde

sanat toplum için mi, yoksa sanat sanat  için mi tartışmaları yapsakta,

birilerinin yapılanları görmesi ve değerlendirmesi gerçeği vardır.  Bu anlamda,

sanatçının yapıtlarını daha fazla izleyiciyle buluşturması gerekmektedir. Bu da

pazarlamaya ve pazarlanmaya gerek olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Bugünün başarılı sanatçılarına bakacak olursak, hemen hepsi

pazarlamanın imkanlarını kullanmışlardır ve kullanmaktadırlar. Günümüzde

sanatçının, yapıtlarını topluma sunmak için pazarlama uygulamalarını

kullanması bir bakıma zorunlu hale gelmiştir. Çünkü gittikçe zorlaşan sanat

piyasasında her geçen gün rekabet kendini daha çok hissettirmektedir.
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Resim 1.3.1.1.  (U.S.A.) Walker Art Center’daki Frank Gaard sergi duyurusu
için hazırlanmış bir billboard.
Kaynak:
www.walkerart.org

Resim 1.3.1.2.  (Pittsburgh) Andy Warhol Müzesi’ndeki Marilyn  Monroe
konulu sergi duyurusu için hazırlanmış bir billboard.
Kaynak:
www.justseeds.org
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Pazarlama literatüründe sanat pazarlama ilişkisinde, pazarlamanın

sanata katkısından, sanatın pazarlamaya katkı sürecine geçişi de söz konusu

olmaktadır. Sanatın yaratıcı, girişimci özelliklerinin pazarlamaya transferiyle

sanatın pazarlamaya katkı sağlaması da mümkün olacak ve sanattan alınan

derslerle sanatın ya da başka bir ürünün pazarlaması daha başarılı olacaktır.

Sanat, toplumsal uygunluğa karşı gelişi, radikal olmadaki cesareti ile

başlı başına bir girişimdir. (Fillis, 2002:131). Bunu şu şekilde ifade etmiştir;

“Eğer sanatçı ve galeriler, sürekli ve sadece müşterinin istediği ürünleri

üretseler ve sergileselerdi, sanatsal düşüncede ve sanatsal eserler yaratmada

anlamlı hiç bir yaratıcı gelişmeler oluşmazdı.” Bu durum pazarlama için de

geçerlidir, eğer pazarlamacılar sadece müşterilerin isteklerine cevap verselerdi,

bugün mevcut olan pek çok ürün olmayacaktı. Daha yaratıcı bir pazarlama ise

daha yüksek bir müşteri değeri yaratılmasını sağlayacaktır.

Sanat pazarlamadan yararlanırken, bir yanda da yeni ve beklenmedik

ürünler yaratarak girişimcilik örneği göstermekte, literatürde pazarlamanın

sanata katkısıyla başlayan süreç iki taraflı bir sürece dönüşmektedir.

1-3-2- Sanatsal Yaratıcılığın, Pazarlamadaki Yeri

Pazarlama, ilişkiler kurma, ilişkileri sürdürme, ilişkileri yönetme işi

olarak ele alınabilir.

Pazarlamada ilişki kurma kavramına, müşteri ilişkilerinin ötesinde

yaratıcılık odağından bakıldığında, pazarlamanın diğer disiplinlerle ilişki

kurması ile ortaya çıkan yaratıcı pazarlamanın, pazarlama disiplinine katkı

sağlaması söz konusu olabilecektir. Yaratıcılıkla doğrudan ilişkili olan sanat bu

anlamda pazarlama ile ilişkili görülmekte, kurulan bu ilişkinin pazarlama

disiplinine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Pazarlama literatüründe ”pazarlamanın sanat mı, bilim mi” olduğu

yönünde farklı görüşler bulunmaktadır.
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(Tokol, 1998:10), pazarlamanın hem sanat hem de bilim olduğunu,

ancak sanat yönü azalırken bilim yönünün yükseleceğini ifade etmektedir.

(Brown, 2001) ise, pazarlamanın sanat olarak, estetik eleştiri tarafından

yargılanması gereğini vurgulamıştır.

Sanatsal yaratıcılıkta kullanılan sezgisel, öznel, ıraksak düşünme

yöntemleri ile pazarlamaya yaratıcı bir şekilde yaklaşmak mümkündür. Bu

süreç içerisinde bilimsel yönden de destek alınarak, pazarlamanın daha yaratıcı

olması sağlanabilir. Bu sayede ticari alanda farklılık yaratıp, rekabet üstünlüğü

sağlanarak, müşteri açısından değerli ürünler ve pazarlama yöntemleri ortaya

çıkarılabilir.

 “Ne zaman birinin müşterisi olsanız ve “bu iyi fikir” deseniz, bunu

kendi işinize uygulanıp, uygulayamayacağınızı düşünün” diyen pazarlama

düşünürü (Zyman, 2003:315) ile “İşime yarayan her şeyi çalarım” diyen

Picasso’nun düşüncesi,  pazarlama ve sanatın benzerliğini göstermesi açısından

örnek göstermek mümkündür.

Yaratıcı pazarlama için; farklı düşünüp, müşteriler için yeni değer

yaratma düşüncesiyle hareket etmenin zorunlu olduğunu görüyoruz. Bu görüş

açısından yola çıkarsak; sanatın, geniş bir bakış açısıyla her şeyi görme ve yeni

ilişkiler kurarak, yenilikler yaratma özelliğini, yaratıcı pazarlamayla

ilişkilendirmemiz mümkün olacaktır. Bir proje için düşünülen pazarlama süreci

içerisinde, işe bir sanatçı gibi; yenilikçi, geniş bir bakış açısı, sezgilerle

düşünme ve cesur kararlar almak, rekabetin yoğun olduğu günümüz

ekonomisinde,  rakipler arasında bizi ön plana çıkaracaktır.

Pazarlamacı veya sanatçı tarafından üretilmiş nesneleri, ilgili hedef

kitlelere ulaştırma çabası, her iki alanda benzerlik göstermektedir. Ancak

hareket noktası ve öncelikli amaçta farklılıklar vardır. Pazarlamada hareket

noktası; başkası, sanatta ise; kendisidir. Amaç ise, pazarlamada; kar, fayda ve

fonksiyon, sanatta ise; kişisel tatmin ve estetikdir.
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  PAZARLAMA SANAT

 Özne   Pazarlamacı Sanatçı

 Eylem   Pazarlama Sunum, pazarlama

 Nesne   Her türlü,   Sanatçı tarafından
  soyut, somut ürün   yaratılan eser, düşünce

 Hedef Kitle   Müşteri, toplum Toplum, müşteri

 Hareket Noktası   Başkası Kendisi

 Öncelikli Amaç   Kar, fayda,fonksiyon Kişisel tatmin, estetik

Tablo 1.3.2.1.  Pazarlama ve Sanat karşılaştırılması.
Kaynak:
Gökbulut, 2007

(Amabile, 1998), iş dünyasında orjinal fikirlerin yeterli olmadığını,

uygunluk ve uygulanabilirlik gibi unsurların da önemine dikkat  çekmiştir.

Fonksiyonellik ve fayda amaçlarından ayrı düşünülemeyecek olan

pazarlamanın, bu özelliklerinden yola çıkarsak, fonkiyonel bir sanat olan

GRAFİK TASARIMA daha yakın bir kavram olduğunu göreceğiz.

Sanattan amaç farklılığı nedeniyle ayrılan pazarlama, amacı

gerçekleştirmek için yaratıcılık aracına ihtiyaç duyarak sanatla benzeşmektedir.

Sanatsal yaratıcılığın önündeki engel, topluma uymaktır ya da başka bir tabirle

toplumun tepkisidir. Bu açıdan yaratıcılığı ortaya çıkarmak için, toplumsal

tepkiye rağmen risk alıp, radikal olma cesaretini gösterip, engellere karşı içsel

motivasyonla cevap vermek gerekmektedir.
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1-3-3- İş dünyası açısından, sanatsal yaratıcılığın önemi

Günümüz iş dünyası, yeni teknolojik gelişmeler ve yeni bakış

açılarından dolayı bir değişim içine girmiştir. Bu değişim sürecinde, yeni

buluşlara, yeni yatırım alanlarına, yeni çalışma sistemlerine ve yeni fikirlere

ihtiyaç vardır. Yeni ve farklı olma isteği, iş dünyasındaki rekabeti

kızıştırmakta ve iş dünyasında yer kapmayı zorlaştırmaktadır. Bir taraftanda

şirketlerdeki bu değişim yada yenilikçi olma arzusu, beraberinde yeni

problemleri de getirmektedir. İşte bu yeni problemlere yeni çözümler ve yeni

düşünce şekilleri  bulmak gerekmektedir. İşte bu anlamda, iş dünyasının

sanatsal yaratıcılığa bakışı da  problem çözme süreci içerisindeki yaratmış

olduğu  artı değer ve pozitif etkidir.

İş dünyasında rekabet geliştikçe, yaratıcı düşüncenin gelişmesi şarttır.

Başkalarının yaptıklarının, daha iyisini yapmak artık yeterli değildir.

Problemler karşısında farklı, yeni çözümler üretmek gerekmektedir. Genel

olarak şirketlerde,  geleneksel çözüm ve stratejilerin kullanılması ve yaratıcı

uygulamaların yaygın olmaması büyük projelerin gerçekleşmesini

engellemektedir. Bu da sanatsal yaratıcılığın ve  özgün olmanın gerçek

değerinin  (bazıları hariç),  şirketler  tarafından algılanmadığını göstermektedir.

Ünlü Amerikalı yazar, döneminin en çok para kazanan aktörü Will Rogers;

“Doğru yolda olsanız bile, hareket etmediğiniz sürece, başakaları tarafından

geçilmeye mahkumsunuz” demiştir.

Genel olarak yaratıcı olan şirketler değil, şirketi oluşturan insanlardır.

Bir şirketin yenilikçi olmasını sağlayan düşünce; çalışanlarına yaratıcılık

fikrinin aşılanması ve yenilikçi ruhun canlandırılabilmiş olmasıdır. Kuruluş

çalışanlarının yaratıcı fikir üretebilmesi için, yaratıcı ortamın oluşturulması

gerekmektedir ve bunun içinde; açık fikirlilik, sezgi, eşitlik, gelişim,

cesaretlendirme ve açıklayıcılık maddelerine uymak gerekmektedir

(Bentley,1999:30-31). Şirketlerin sanatsal yaratıcılığa vereceği değer, yeni ve

yüksek değerlere dönüşerek, sonuç olarak; geleneksel ve bilinen değerlerin

ilerisinde bir başarı olarak, onlara geri dönecektir.
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2.BÖLÜM

REKLAM VE REKLAM TASARIMINDA YARATICILIK

2-1- REKLAM KAVRAMI

2-1-1- Reklamın Tarihi

Reklama, temel bir tanımla ;  “insanları kendi isteğiyle, belli davranışta

bulunmaya ikna etmektir ve bir ikna etme yöntemidir”  dersek doğru olacaktır.

Ancak tanımı pazarlama açısından yapacak olursak ki buna

günümüzdeki tarifi de diyebiliriz; “bir ürün veya hizmetin beğendirilmesini,

satın alınmasını veya kiralanmasını sağlamaya; bir davayı veya bir fikri

yaymaya; bu amaçlarla verilen mesajların halka ulaşabilmesi için her türlü

kitle iletişim araçlarının kullanılmasında yaratıcı, özel yollar aramaya yönelik

çalışmaların,  çabaların tümüdür ”   diyebiliriz. Bu çalışma alanına da

reklamcılık diyoruz.  Reklamcılığın, en önemli iş sektörlerinden biri haline

gelmesi,  doğal olarak uzun süreli bir gelişimin, bir evrimin sonucu olmuştur.

(Koloğlu, 1999:1). Reklamı ve reklamcılığı daha iyi tanımak için, bu gelişimin

ve tarihsel sürecin de iyi incelenmesi gerekmektedir.

Tarihe baktığımızda, insanların reklamı düşünmeleri ticaretle başlamış;

aralarındaki alışverişlerde tanıtımın önemli bir unsur olduğu anlaşılarak,

ortaya reklam ve reklamcılık  fikri çıkmıştır. Ancak bu gelişim süreci içerisinde

kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişim süreciyle,  reklamın tarihsel gelişim

süreci  arasında yakın bir ilişki olduğunu da unutmamak gerekir. Yazılanlar ve

ele geçen bilgilerin ışığı altında bakacak olursak, reklamcılığın başlangıcını

M.Ö. 3000 yıllarını kabul etmemiz mümkündür. Günümüze kadar gelen, eski

Mısır, Babil, Yunan ve Babil kalıntılarında bazı reklam araçlarına

rastlanmaktadır. Eski Mısır’da, kaçan esiri bulup getirene mükafat vadeden bir

papirüs, esirlerin fiyat ve özellikleri kazınmış duvarlar, Roma ve Yunan

şehirlerinde   meydan   ve   köşebaşlarındaki  taşlar  üzerinde  çeşitli   malların,
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Resim 2.1.1.1.  İlk yazılı reklama örnek. M.Ö. 2000 yılları civarında
eski Mısır’da TEB şehri kalıntılarında çıkmıştır. Üzerindeki yazı köle
sahibi tarafından yazılmıştır. Kölesini satmak için, köleyle ilgili
özellikler ve kölesini öven en güzel sıfatlar kullanılmıştır. Amaç
köleyi iyi fiyata satmaktır.
Kaynak:
Reklamın Tarihi, Anonim, b.t.

sirklerin, gladyatör yarışmalarının duyuruları bunlardan birkaçıdır. Bu arada

eski Mısır’da bir cadde üzerinde peşpeşe bir kaç taş üzerinde aynı reklama

rastlanması,  günümüzdeki tekrarlama sisteminin o zamanda düşünüldüğünün

örneğidir. Bununla beraber ilk ve ortaçağlarda reklamcılık çok ilkel şekilde ve

genellikle sesli reklamlarla yapılıyordu. Bunda kişisel kabiliyet büyük rol

oynamakta, espri ve hitap gücü olan satıcı, diğerlerinden daha fazla başarı  elde

etmekteydi (Ünsal, 1971:20).

Sesli spotlarla başlayan reklamcılık, marka ve amblemlerin

gelişmesiyle değişik medyalara yöneldi. Bilhassa Ortaçağ esnaf locaları kalite

kontrolü esasını koyunca markalama zorunlu oldu.
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Resim 2.1.1.2. İlk yazılı reklama örnek. M.Ö. 6000 yıllarının ünlü
kenti olan, Efes’de bulunmuştur. Genelev yolunu göstermektedir.
Kaynak:
Reklamın Tarihi, Anonim,b.t.

Avrupa’da sözlü mesajın yerini yazılıya terk etmeye başlaması, 1450

yılında Gütenberg’in Matbaa makinesini icat etmesiyle  başladı. Bu reklamcılık

için, yeni dönemin bir başlangıcı demekti. 1480 yılında  ilk duvar afişi

Londra’da bir kilise kapısına asıldı. Bu, William Caxton’un rahipler için

hazırladığı “ The  Pyes of Salisbury Use” isimli kitabının ilanıydı.

17. yüzyıldan itibaren gazetelerde ilan niteliği taşıyan  haberler yoluyla

reklama doğru yöneliş başlamış oldu. Reklam tarihçisi Henry Sampson, 1650

yılında ilk gazete ilanına  rastlandığını söylemiştir. Başka bir tarihçi de ilk

reklamın 1625 yılında yayınlanan bir kitap ilanı olduğunu öne sürmüştür.

Sonuçta 17. yüzyılın, basının doğmasıyla modern reklamcılığa ilk adımın

atılmış olduğu bir devir olduğu muhakkaktır.
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Çok ileri bir görüşle, reklam yaptıracak müşterinin reklamlarının bir

ajans tarafından idaresi fikri ise, ilk defa 1588 de Fransız düşünürü Montaigne

tarafından şöyle ortaya atılmıştır.  “Birisinin satılık incileri varsa, bir hizmetçi

veya Paris’e seyahat için bir şirket arıyorsa, bu isteklerini yerine getirmek

üzere müracaat edeceği bir büroya ihtiyaç vardır”. Bunu, günümüz Reklam

Ajansı fikrine uyan bir tanımlama olarak  ele alabiliriz (Ünsal, 1971:22).

Resim 2.1.1.3. İlk defa afiş amacıyla düşünülmüş olan bu el yazması baskı,
1480 yıllarında, Londra’da bir kilisenin duvarına asılmıştır. Bu William
Caxton’un rahipler için hazırladığı “ The Pyes of Salibury use”  adlı kitabın
duyurusuydu.
Kaynak: Reklamın Tarihi, Anonim,b.t.
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Resim 2.1.1.5. 1895 yılında Amerika’da yapılmış bir ilan
Kaynak:
Ünsal, 1971:22

 

Resim 2.1.1.4. 1888 yılında Amerika’da yapılmış bir ilaç reklamı
Kaynak:
Ünsal, 1971:22
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TÜRKİYE’DE REKLAMCILIK TARİHİ

Dünya’daki reklamcılığın gelişiminde ticaret, nasıl önemli rol

oynadıysa, bizde de aynı şekilde reklamcılığın gelişiminde ticari ve ekonomik

gelişmelerin  büyük etkisi olmuştur. Türkiye’deki reklamcılığın ilk devirlerinde

dünyadaki gibi, sözlü mesaj yöntemi; yani çığırtkanlar, işportacılar,

tezgahtarlar reklamcılıkta etkili olmuştur. Ayrıca, günümüzde bile hala

varlığını sürdüren bu reklamcılık yöntemlerinde kullanılmış olan sloganlar,

yaratıcı reklam yaklaşımları için  değerli birer örnek oluşturmuşlardır. Örnek

verecek olursak;  Ayakkabı keçesi satan işportacının “ayak sobası”,  sütyen

satan pazarcı tezgahtarın “ikizlere takke”, balıkçının balıkları için söylemiş

olduğu “derya kuzusu bunlar”  önemli örneklerdir.

Türkiye’deki  basın reklamlarının görülmesini 19. yüzyılın ortalarında

görmekteyiz. Ancak Edhem Eldem’in bulup bilim alemine sunduğu bir belge,

şimdilik ticari içerikli el ilanlarının tek kanıtını oluşturuyor. 17. yüzyılın ikinci

yarısı ya da en geç 18. yüzyılın başına ait olduğu sanılmaktadır.  Türkçe olan

bu  el ilanı Venedikte basılmış, Altunbaş Tiryak (baş ağrısından vebaya kadar

her derde deva bir macun) için hazırlanmıştır. (Koloğlu, 1999:22)

Türkiye’de gazetelerin çıkmasıyla birlikte, basın reklamlarının

çoğaldığını görmekteyiz. Ülkemizde ilk yayın hayatına giren gazete “Takvim-i

Vekayi” dir. Bunu 1840 yılında “Ceride-i Havadis” takip eder. Ancak bağımsız

bir gazete niteliğindeki ilk gazete  “Tercüman-ı Ahval” dir. Gazetelerde çıkan

ilk ilanlar satılık ev, arsa, ender olarak kitap, bir iki de resmi ilandır. O dönem,

Avrupa gazetelerinden kopya edilerek hazırlanmış ölüm ilanları da moda

olmuştur.

İlk ticari ilanlara da Tercüman-ı Ahval‘da rastlamaktayız. İlk resimli

ilanlar olarakta Lotton Ciznel müessesesinin peşpeşe çıkardığı iki ilan göze

çarpıyor. 1891 yılında Servet-i Fünun, 1896’da İkdam’ın yayına girişiyle gözle

görülür bir gelişim başladı. Asıl 1908 yılında Meşrutiyetle gelen basın

özgürlüğü ile hakiki anlamda ilancılığın başladığını görüyoruz.
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Resim 2.1.1.6. Servet-i Fünun 1904’de yapılmış bir kundurucı ilanı. İlanda
“Zerafet, ehveniyet, kunduracı D. İkosaridis, Bab-ı Ali Caddesinde Servet-i Fünun
gazetesi idarehanesi karşısında numara 67. Sanatındaki maharetine mebni, İtalya
devleti tarafından bir kıta istavruz nişanı almıştır. İş bu bu dükkandaki kunduraların
fevkalade dayanıklı olduğu gibi, herkesin istediği biçimde, kadın ve erkeklere mahsus
fotin ve iskarpin hazır yada ısmarlama ehven fiyatla yapılmaktadır. Her halde bu
dükkana bir defa uğramadan kundura almayınız” denilmektedir.
Kaynak:
Reklamın Tarihi, Anonim,b.t.

Resim 2.1.1.7. 7 Nisan1924 yılında yapılmış spor mağazası ilanı.
İlanda ”Spor meraklarına, spor için lazım olan şeylerinizi almadan,
bir defa mağazamızın spor şubesini ziyaret ediniz. Spor şubemizde
sağlam raketler, tenis topları, futbol topları vesaire her nevi malzeme
mevcuttur. Her halde  mağazamızı bir defa ziyaret sizi müstefit eder.
Daima yeni yeni spor eşyası geliyor. Beyoğlu’nda doğru yolda 370
Numarada. Baker mağazalarında.” denilmektedir.
Kaynak:
Reklamın Tarihi, Anonim,b.t.



57

Resim 2.1.1.8. ELHAMRA SİNEMASI için yapılmış gazete ilanı.
(Yıl 1924 ) İlanda ”Elhamra sineması İstanbul’un en şık, en kibar
temaşgahı en büyük, en muhteşem filmleriyle Ramazan geceleri bütün his
ve sanat meftunlarının mevid-i mülakaü (buluşuma yeri) odalıdır”
denilmektedir.
 Kaynak:
Reklamın Tarihi, Anonim,b.t.
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Gazetecilik ve ilancılık 1924’den itibaren tekrar gelişme yoluna girdi.

Ford ve Bayer gazetelere sürekli ilanlar verdi. Bu girişimler yurt genelinde

reklamcılıkta ki hamleleri tetiklemiştir. Bunları örnek alarak, çeşitli türk

şirketleri   reklamın önemini kavramış, bunun paralelinde reklam şirketlerinin

ortaya çıkmasını sağlamıştır. 1928 yılındaki harf devrimi de, kısa bir

duraklamadan sonra, bu sektörün hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Yine

tarihlerden yola çıkarsak, 1957-1961 arası reklamcılar için kötü günlerin

geçtiği dönemdir. Buna, o günkü hükümetin düştüğü politik buhran neticesinde

özgür basına yaptığı maddi zorlamalar ve kontrol altına alma çabası sebep

olmuştur. 1961 devriminden sonra ise, herşey yoluna girmiş, resmi ilanlar ve

yabancı  ilanlar; Basın ilan kurumu kanalıyla yayınlanabilir şartıyla serbest

bırakılmıştır.

İlk zamanlar yetenekli bazı sanatçıların (İhap Hulusi, Mesut Manioğlu,

Namık Bayık, Salih Acar ve Bedri Kökten gibi) çabaları, yaratıcılık anlamında

reklamcılık sektörüne  büyük katkı sağlamıştır. Ancak daha sonra basının

gelişmesi doğrultusunda, reklamcılığa bilimsel olarak yaklaşan kişilerin

çabalarıyla , günümüzde de olan reklam şirketleri  ortaya çıkmıştır. Bunlardan

belli başlı olanları; Eli Acıman’ın kurduğu ; önce (1944) Faal Ajans daha sonra

ismi değişerek (1965) Man Ajans,  Memduh Moran’ın kurduğu; (1952)

Reklam Moran, G.Scialom ve Martin Borman’ın kurduğu Grafika ve

SadettinAğırnas’ın kurduğu Ankara Reklam’ dır. (Ünsal, 1971:55). Bu reklam

ajanslarının reklamcılığa kuruluş anlamında, bilimsel bir şekilde yaklaşması,

afiş ve ilan tarzı reklam unsurlarının dışında, radyo reklamcılığı, film

reklamcılığı (günümüzde televizyon reklamcılığı), gibi daha farklı reklam

uygulamalarının da devreye girmesini sağlamıştır.

Günümüz Türkiye’sinde ise reklamcılık; tüm Anadolu’ya yayılarak,

gelişen teknolojinin ve bilgisayarın da etkisiyle, uygulamalarda ve anlayışta

çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Bunun yanında yaşadığımız bugünkü modern

dünyada, görsel iletişim ön plana çıkmış ve buna paralel olarak ilgili sanat ve

bilimsel disiplinler çok büyük değer kazanmıştır.
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Resim 2.1.1.9. Cumhuriyet sonrasında, İhap Hulusi tarafından Piyale Makarnası
için tasarlanmış bir reklam.
Kaynak:
Reklamın Tarihi, Anonim,b.t.
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Resim 2.1.2.1. Reklam sürecini ve iletişim yönünü gösteren tablo.

2-1-2- Reklamın Amacı

Reklama, daha öncede belirttiğimiz gibi kısaca, bir ikna etme

yöntemidir demiştik. Reklamcılıkta, insanları kendi istekleriyle, hedeflediğimiz

belli davranışlara yöneltmek için, çeşitli yollar uygularız. Bu özel yolları

uygularkende, tabiki çeşitli iletişim araçlarını kullanırız. Ancak temel amaç,

hedef kitle dediğimiz; verilen mesajın ulaşmasını istediğimiz grup ya da

topluluğa, mesajlar göndererek bir ürün ya da bir hizmet lehine harekete

geçirmek ve dolayısıyla da o ürün ya da hizmeti satın almasını sağlamaktır.

Bu açıklamalar doğrultusunda düşünecek olursak, reklamın öncelikli

amacının satışları arttırmak olduğunu görüyoruz. Satışları arttırmak ürünü

almak isteyen sayısının artması demek olacağına göre, bu da dolayısiyle o

ürünü satmak isteyen satıcı sayısını arttırmak demek olacaktır. Bir ürünün

uzun süreli reklamı yapılması, marka bilinirliğinin artmasına yardımcı olacak,

markanın güvenilir ve sağlam olduğunun bilinç altına yerleşmesini

sağlayacaktır. Bu da marka bağımlılığı yaratmaya yardımcı olacaktır. Üretici

tarafından yeni üretilmiş bir ürünün yada hizmetin tüketici tarafından

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yeni ürün ve hizmetin tanıtımını yapmak

için de reklamcılık uygulamalarını kullanmamız gerekmektedir. Reklamın

önemli amaçlarından biri de kurumun tanıtılmasını sağlamak ve saygınlığını

arttırmaktır. Reklam ürün ya da hizmetin özelliklerini ve kalitesini anlatarak

müşteri memnuniyetinin devamını sağlar ve tüketiciyi eğiterek bilgilendirme

fonksiyonunu yerine getirir.
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Günümüzde reklam çok yaygın olarak kullanılan bir faaliyet türüdür.

Kar ve satış  artırmak gibi amaçlarının dışında bir çok amacı da bulunmaktadır.

Reklamın amacları belirli bir grupta toplandığında üç bölümde

incelenmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

BİLGİLENDİRME: Genellikle, ürünün yaşam sürecine giriş dönemi ile

olgunluk döneminin başlangıcında önemli rol oynar. Ürünü tanıtmak, kullanım

biçimlerini göstermek, fiyatlar hakkında bilgi vermek, sunulan hizmetler

hakkında bilgi vermek, yanlış izlenimleri düzeltmek, endişeleri gidermek ve

işletme için olumlu imaj vermek bilgilendirmenin amaçlarıdır.

İKNA ETME: Markaya bağlılık yaratmak, işletmenin markasına

geçişleri özendirmek, ürünle ilgili tüketici algılamalarını değiştirmek,

müşterileri hemen satın almaya yöneltmek, müşterileri sipariş vermeye ikna

etmek.

HATIRLATMA: Genellikle rekabetin azalmaya başladığı, pazarın

doyuma ulaştığı dönemden itibaren önem kazanmaktadır. Olgunluk döneminin

sonlarında ve düşüş döneminde bu tür reklam amaçları dikkate alınmaktadır.

Bunlar; yakın gelecekte ürüne ihtiyaç duyulabileceğini tüketicilere hatırlatmak,

mamülü nereden satın alabileceklerini hatırlatmak, sürekli belleklerinde yer

etmek şeklindedir (Teker, 2000:18).

Reklamlar, tüketiciyi yanılttığı düşüncesiyle eleştirilmektedir. Nitelikli

reklamların tüketicileri yarnıltması söz konusu değildir. Ancak bu yanıltıcı

reklamların yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Reklamların genellikle

abartılara başvurdukları da bilinmektedir. Çoğunlukla bunun nedeni tüketicileri

aldatmak değil,  üst düzey niteleme ve sıfatlar kullanarak ürün imajını

kuvvetlendirmektir. Ancak orta ve uzun vadede ürün güvenirliği her tür

nitelemenin  önüne geçmektedir (Tolungüç, 1999:23).
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2-1-3- Kullanılan Reklam Türleri

Günümüz piyasasında, reklamlar düşünce  ve uygulama açısından

çeşitlilik göstermektedir. Farklı pazarlama problemlerinin  olması, farklı

reklam çözümlerini de beraberinde getirmiştir.  Bu promlemlere farklı

yaklaşma zorunluluğu, reklam türlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu

türleri kısaca; hedef pazar açısından, coğrafi açıdan, zaman açısından, ürün

açısından, amaç açısından, içerik açısından ve reklam araçları açısından

türler olarak  sayabiliriz. Şimdi bunlara kısaca bir bakalım;

HEDEF PAZAR AÇISINDAN TÜRLER: Kendisi , ailesi veya ev halkı

için satın almada bulunacak kişilere ya da  tüketicilere yönelik yapılan

reklamlar, kurum ve kuruluşlarda satın alma yetkisi olan yöneticilere yönelik

sanayici tüketiciye yönelik reklamlar, reklam yaptıran firmanın ürünlerini

satmak amacıyla satın alması istenilen toptancılara yönelik reklamlar,

perakendecileri ve diğer aracıları o ürünü satın almaya özendirmek amacıyla

yapılan dağıtım kanalına yönelik reklamlar.

COĞRAFİ AÇIDAN TÜRLER: Birden fazla pazarda mümessilleri

aracılığıyla satış yapan toptancıların, hizmet kuruluşlarının ve fabrikatörlerin

yaptığı ulusal reklam; sadece bir bölge veya şehrin ticari alanlarında yapılan

bölgesel reklam olarak ikiye ayrılır.

ZAMAN AÇISINDAN TÜRLER: Reklamı izleyenlerin bir kısmını,

hemen satın alma kararı verdirecek şekilde etkilemek amacıyla yapılan, hemen

satın almaya özendiren reklam; hedef kitlenin hemen değil belli bir süre içinde

satın alma kararı vermesini sağlamayı amaçlayan ve  gelecekte satın almaya

özendiren reklam olarak ikiye ayrılır.

ÜRÜN AÇISINDAN TÜRLER: Belli bir ürün tipinin veya modelinin

talebini, kabulünü veya tercihini arttırmak için yapılan reklamlar ve belli bir

marka adı altında satışa sunulan bir ürünün reklamını yapmayı amaçlayan özel

reklamlar olarak ikiye ayrılır.
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REKLAM AMACI AÇISINDAN TÜRLER: Belli markaların veya

belli ürünlerin satışını arttırmak amacıyla yapılan ürün reklamı ve bir kurum

veya firma hakkında iyi bir imaj yaratmak amacıyla yapılan kurumsal reklam

olarak ikiye ayrılır.

İÇERİK AÇISINDAN TÜRLER: Akılcı güdülere hitap eden bilgileri

içeren bilgilendirici reklam, davranışsal etkileri amaçlayan ve ikna sürecini

izleyen ikna edici reklam ve başka markalarla kıyaslamaları içeren reklam

olarak üçe ayrılır.

REKLAM ARAÇLARINA GÖRE TÜRLER: İletişim sürecinde

reklamda kanal görevi gören taşıyıcı kitle iletişim araçlarıdır. Medya

planlaması üç stratejinin koordinasyonunu gerektirir. Bunlar pazarlama

stratejisi, reklam stratejisi, ve medya stratejisidir. Medya stratejisi için medya

amacının, hedef kitlenin, kullanılacak medyanın ve medya programının

yapılması gerekir. Reklam araçları yazılı basın, yayın alanı, internet, sinema,

billboard, açıkhava reklamları ve diğerleridir (Uygun, 2007:33). Ancak, her

medyanın üstün ve zayıf olduğu yönleri vardır. Bunları düşünüp amaca uygun

medya seçimi yapılması gerekir. Reklam medyası seçimindeki güdülen

amaçlara bakacak olursak; reklam harcamalarını minimuma indirmek, tespit

edilen bir bölgede satışları artırmak, reklam mesajını kitlelere iletme oranını

maksimuma çıkarmaktır.

Kullanılan araçları reklam ortamı bakımından, üç bölüme ayırabiliriz.

Bunlar; basılı reklam ortamları, yayın yapan reklam ortamları ve diğer reklam

ortamları. Basılı reklam ortamları; gazeteler, dergiler, el ilanları, kataloglar,

broşürler..vb. dir. Yayın yapan reklam ortamları; ses, söz, efekt görüntü içeren

ortamlardır; radyo, televizyon..vb. dir. Diğer reklam ortamları; Alışılmış

medya kanalları dışında çeşitli medya ortamları vardır ve günümüzde bunlara

yeni yeni ortamlar eklenmektedir. Başlıcaları; fuarlar, açık hava reklam

araçları, doğrudan postalama (satış mektupları, fiyat listesi..vb.), sinemalar,

satış yeri malzemeleri, CD Rom, multimedya, internet..vb. dir.
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2-1-4- Reklamda Temel Öğeler

Reklamın ortaya çıkmasında olması gereken temel unsurlar vardır.

Kullanılan reklam ortamlarında, reklam tasarlarken bunların göz önünde

bulundurulması gerekmektedir. Yukardaki konularda da bahsettiğimiz gibi,

görsel açıdan bakıldığında reklamları hareketsiz, sabit reklam tasarımları ve

hareketli reklam tasarımları olarak ikiye ayırmamız mümkündür. Hareketsiz,

sabit reklamlara basın, açık hava ve bazı internet reklamları, hareketli

reklamlara ise; televizyon, sinema ve bazı internet reklamlarını gösterebiliriz.

Tüm bu sayılan reklam tasarımlarının oluşması için belli başlı temel

öğeler bulunmaktadır. Bunlara sırayla bakalım;

BİLGİ ve FİKİR İLETİLERİ: Reklamı tasarlamaya başlamadan evvel

reklamı yapılan unsur hakkında mutlaka bilgi alınması gerekir. Reklamcılık

sektöründe buna brief denilmektedir. Her reklam fikri, bu alınan bilgiler

doğrultusunda ortaya çıkar. Ürün ya da konu hakkında araştırma yapmak,

örnek toplamak, benzer ürün ya da konuları araştırıp karşılaştırmak, bunların

hepsi bilgi toplamak için yapılması gerekenlerdir. Bu toplanan bilgiler

doğrultusunda tasarlanan konunun reklam fikri ortaya çıkar. Reklamın hedef

kitleye güçlü ya da etkileyici bir şekilde iletilebilmesi için fikrin özgün,

yaratıcı ve ilginç olması gerekir. Reklamda iletilenlerin sadece şaşırtıcı değil,

bilgilendirici ve içerisinde tüketiciyi kışkırtıcı öğelerin de olması gerekir.

Genellikle reklamlarda, görsel iletiler, işitsel iletiler ve dilsel iletiler vardır.

Burada özellikle görsel ileti ve dilsel ileti nekadar yaratıcı ve güçlü olursa,

reklamın etkisi o kadar güçlü olacaktır.

Reklamda iletilenleri değerlendirecek olursak, iki türün olduğunu

göreceğiz. Mantıksal ve kavramsal yaklaşımlar ya da simgesel yaklaşımlar.

Ürün dikkate alınarak oluşturulan iletiler ise  üçe ayrılır. Ürün odaklı, üründen

elde edilecek sonuca odaklı ve ürünün kullanımı sonucu yaratılan dünyaya

odaklı iletiler. Ayrıca reklamlarda akla ve mantığa seslenen iletilerle, düşlere,

tutkuya, duygulara seslenen iletiler de vardır.
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Resim 2.1.4.1.  Coloria isimli, bir kumaş boyası reklamı. İlan başlığında,
“ Tekrar Doğmak” deniliyor ve başlık marka sloganı gibi kullanılmış.  Ya da
metin yazılmadan, sadece marka sloganı kullanılarak tasarlanmış da olabilir.
Reklamda mesaj için direkt görsele dikkat çekilmiş ve ilginç, çarpıcı bir
fotoğraf kullanılmış. İlan Künyesi: Reklam Ajansı; Herezie Paris - France
Yaratıcı Yönetmen; Andrea Stillaci, Metin Yazarı;Edouard Dorbais,
Sanat yönetmeni;Remi Arnaud, Fotoğraf; Serial Cut
Kaynak:
www.adsoftheworld.com

Resim 2.1.4.2.  McDonald’s muzlu ekmek outdoor reklamı. Reklamda
“Şimdi de muzlu ekmek” deniliyor. İlan Künyesi: Reklam Ajansı; Arnold
Worldwide - USA, Yaratıcı Yönetmen; Pete Shamon-Mary Rich,
Sanat yönetmeni; Anna Echiverri, Production; Wendy Donnely
Kaynak:
www.adsoftheworld.com
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MESAJ: Reklam fikrinin yazı, görsel ya da sözle gönderilmesi

demektir. Reklam mesajının duruma ve amaçlara uygun olması gerekmektedir.

Mesaj tüketiciyi yönlendirme açısından çok önemlidir. Ürüne dikkati

çekebilmek için en önemli olan fikri mesaj olarak başta vermek gerekmektedir.

Daha sonra ürünün özellikleri, tanımlanması ve faydaları gerçekçi bir şekilde

iletilmelidir. Reklam tasarlarken, hangi amaçla olursa olsun ,  mesaji anlaşılır

ve yalın bir şekilde tüketiciye iletmek gerekmektedir.

METİN: Reklamın esası, özü metindir. Reklam metni ve diğer yazı

türleri arasındaki fark, yazılış amaçlarında yatar. Reklam metninin amacı

satmaktır. Reklamda anlatılmak istenilen metinle çözülür. Metin reklamdaki

mesajı; görsel, işitsel ya da sözel olarak kitleye aktarır. Reklam yazarlığı,

reklamcılığın en başta gelen işlerindendir. Metin yazılmadan evvel hedef

kitlenin belirlenmesi ve psikolojik, sosyolojik, demografik ve coğrafik

özelliklerinin incelenmesi gerekir. Metin yazarı basın reklamı için  çıkardığı

başlıkları ve resimleri  inceler ve  seçtiklerinden yola çıkarak metnini  yazmak

için çalışmasına başlar. Radyo reklamları metin ağırlıklıdır. Televizyon

reklamında ise, görüntünün ön planda olduğu düşünülerek metin yazılır.

Başarıya ulaşma şansını yakalayabilmesi için bir reklam yazarının

konusu hakkında tam bir bilgi sahibi olması gerekir. Bir reklam şirketinin

kütüphanesi araştırmayı gerektirecek her konuda kitaplar bulundurmalıdır.

Özenli bir reklamcı, ortaya çıkan bir sorun konusunda, çoğu zaman haftalarca

okuyacaktır (Hopkins, 1996:190).

BAŞLIK: Gazete, dergi gibi yayın organlarında reklamcının sorunu,

diğer reklamcılardan ve yazılardan sıyrılarak kendi reklamını okutmaktır.

Reklamın başlığı, sanki kalabalık bir yerde adı haykırılmış gibi, yakalayıp

durdurmalıdır okuru. İşte bu nedenle, reklam metninin ve reklam mesajının en

önemli öğesi genellikle başlıktır. Ancak bazı reklamlar, başlıksız olmasına

rağmen yinede dikkat çekmekte ve başarılı da olmaktadır. Ancak bu bir

tartışma konusudur. Başlıkların ana türleri şunlardır; Doğrudan vaat başlıklar,

haber başlıklar, meraklandırıcı ya da kışkırtıcı başlıklar, kitlesini seçen

başlıklar ve emir başlıkları (Mesçi, 1964:38).
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Resim 2.1.4.3.  Başlığın ön planda olduğu ve görselle desteklendiği
(Beko ürünleri için tasarlanmış) bir reklam örneği. Metin kısa tutulmuş
İlan Künyesi: Reklam Ajansı; TBWA/İstanbul, Yaratıcı Yönetmen; Derya
Tambay,  Sanat yönetmeni; Mustafa Baripoğlu, Fotoğraf; Stok Görüntü
Kaynak:
kırmızı, 2003-2004:18

Etkili olabilmesi için bir başlığın inanılır olması ve okura önemli bir

şey söylemesi gerekir. Desteksiz atan “en iyi...” ya da “en mükemmel...”

türünden başlıklar etkisiz, inanılmaz ve önemli bir şey söylemez başlıklardır.

Basitçe anlatılan geçerli vaat, zekice söz oyunlarından daha etkili olabilir.

Victor O. Schwab, How to Write a Good Advertisement adlı kitabında, iyi

başlıkları şöyle  tanımlıyor; “ İyi başlıkların en belirgin iki temel özelliği

vardır; yayınlandıkları gazete ya da derginin tüm okur kitlesinden reklamın

konusuyla ilgilenecekleri seçerler. Ve bu kişilere, ilanın metnini okutmak için

önemli  bir vaat içerirler” .

Uzunca başlıklar, daha iyi anlaşsınlar diye, bazen bir  “üst başlık” ya da

“alt başlık”  ile birlikte kullanılırlar. Alt başlık, ana başlıktaki fikri başka türlü

ve daha somut biçimde anlatır. Metne geçişi sağlar (Mesçi, 1984:39).
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Resim 2.1.4.4.  Cumhuriyet sonrası dönemlerde (1930-1940) afiş ustası
İhap Hulusi, ilanları resimlemenin yanında, metin yazmaya da
başlamıştır. Örnekteki ilanda yazdığı başlık ve alt başlıklarla ve metinde
kullandığı ifadeleriyle, sanatçının reklam konusunda da başarılı
olduğunu göstermiştir.
Kaynak:
Koloğlu, 1999:325
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SLOGAN:  Slogan sözcüğü, eski Gal dilinde “savaş çığlığı” anlamına

gelen “sluagh gairm”  sözcüklerinden türemiştir. Sloganlar, reklamda

açıklayıcılık, özetleyicilik, övücülük, harekete geçiricilik gibi roller

yüklenirler. Hatırlanmak ve tekrarlanmak için biçimlendirilirler. Ritm, uyak,

koşutluk gibi dil özelliklerinden yararlanırlar. Kısa, hoş, kolay ve anlaşılır

olmalıdırlar. Her reklam ya da kampanya illa bir slogana sahip olmak zorunda

değildir. Sloganlar kendi başlarına yaratılmamalı, mutlaka yürürlükteki bir

kampanyanın yapısından kaynaklandırılmalıdır. Değişmez şeyler değillerdir.

Stratejisi, ana teması, biçimsel yapısı bütünüyle değişen bir kampanyanın

ardından, genellikle sloganı da terkedilir. Bazı slogan örnekleri:

Sana; Özen gösteren annelerin seçimi.

Akai; Akai daha iyi.

Efes Pilsen; Bira bu kapağın altındadır.

Uno Ekmek; Ekmeğinizi elletmeyin.

Akbank; Güveninizin eseri.

Garanti Bankası; Başka bir arzunuz?

E.C.A; Yıllarca beraber.

Arçelik; Arçelik demek, yenilik demek.

Artema; Aç kapa, aç kapa.

Coca Cola; Hayatın tadı.

Kodak Film; Gülümseyin Kodak’la.

Tamek; Tamekse koy sepete.

Yapı Kredi Bankası; Hizmette Sınır yoktur.

Tat Ketçap; Dök, dök ye.

Metin yazarı, bir reklamı yazmaya girişmeden önce, “Bu reklamı

okuyacak kişinin, sonuçta, ne yapmasını ya da nasıl bir tepki göstermesini

istiyoruz” sorusunu cevaplamalıdır.  Reklam verenin çoğu, okurların, reklamın

etkisiyle ürünü beğenip satın almasını ister. Reklamın kapatış bölümü de, söz

konusu ürünün satın alınması önerisini tekrarlamaya ayrılır. Reklam sloganı

genellikle ürün ya da kurum logosuyla bereber  gösterilir. Çünkü slogan ürün

ya da kurumun anlatmak istediğinin mottosudur yani en kısa özetidir.
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MARKA VE AMBLEM (LOGO): Reklam dünyasındaki ürünler ve

hizmetler birbirleri içerisinde ayırd edilebilmeleri için isim olarak, işaret olarak

ve kelime olarak bazı farklılıklar ortaya koyarlar. Bu ortaya konulan sembolik

farklılıklara marka denir. Kurumsallaşmanın en önemli göstergelerinden biri de

markalaşmaktır. Günümüzde markalaşmak çok önemlidir.  Bunun birinci

nedeni, asıl satıcı ile alıcı hiç bir zaman yüz yüze gelmemektedir ve aracılar

kullanılmaktadır. Ayrıca ürün satışında ambalaj kullanılması ve hizmet verenin

görülememesi tüketicinin duygularını kullanarak karar vermesini

zorlaştırmaktadır. Bunun yanında markalaşmış, üzerinde amblemi veya logosu

olan ayırıca da tanıtımı yapılmış olan ürün ve hizmetler için karar vermek daha

kolay olacaktır. Marka ismi, ürünün ya da  hizmetin sağladığı yararlar

düşünülerek üretilmelidir. Söylenmesi kolay, hatırlanacak ve tarif edilmesi

kolay olmalıdır.Mümkün olduğu kadar uzun isimler tercih edilmemelidir.

Ambalajlarda ya da etiketleme gibi uygulama alanlarında  kolay uygulanılır

olmalıdır.

Markalar çeşitli kaynaklardan üretilir.  Bazen şirketler, ürünlere kendi

isimlerini verirler; örneğin Ford,  Ülker,  Oyak, Tofaş ve CocaCola  gibi..vb.

Tanınmış kişi isimleri ya da soyadları da zaman zaman marka ismi olarak

kullanılır. Lincoln, Marconi ya da Vakko gibi...vb.  Bunun yanında kreatif

anlamda en başarılı olanlar; hazır olandan değil, sonradan bulunan kısa ve

özgün olanlardır. Zaman zaman zekice kelime oyunları yapılanlar da çok etkili

olabilir. Bunlara örnek olarak da; İpana diş macunu, Kodak filmleri, Sana

margarin, Adidas ve Omo gibi..vb. markaları sayabiliriz.

Günümüz tanıtım sektöründe bunların dışında da marka ismi bulmaya

gidilmektedir. Yabancı dilde isimler, Mickey Mouse, Beatles, Şoray gibi

lisanslı adlar, çok kullanılan aslan, kaplan akın, yavuz gibi isimlerle mamulun

fonksiyonunu  veya  kalitesini   anlatan;  Whirlpool  (girdap, anafor),

Frigidaire ( soğutucu) ve Hotpoint ( sıcak nokta) gibi..vb. isimleri sayabiliriz.
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Resim 2.1.4.5. Çeşitli markalar ve logoları.
Kaynak:
Logolar, Anonim,b.t.
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Amblemler veya logolar ise bir ürünü, kurumu ya da hizmeti  temsil

eden yazı düzenlemeleri veya işaretlerdir.  Logolar ya da amblemler özgün  ve

dikkat çekici olmalıdır. Fazla renkli, karmaşık logolar okumayı zorlaştıracağı

için, renk ve elemanların az olduğu uyarıcı ve hatırlanması kolay amblem ve

logolar tasarlanmalıdır. İyi bir logo  temsil ettiği markanın içeriğini hatırlatan

ve benzeri markaların logolarıyla karışmayanlardır. Yanyana geldiği zaman

birbirine benzeyen  logolar markanın imajında karışıklık yaratır ve daha çok

bilinen markanın taklidi olarak, piyasada kötü bir imaj yaratır.

Günümüzde farklı ve iyi logo tasarlamak çok zorlaşmıştır.  İnternetin

getirdiği araştırma kolaylığı ve tasarım sitelerinin sunduğu hazır kalıplar

sayesinde; tasarımcılar fazla özgün çizim araştırmaları yapmayıp, çoğu zaman

kolaycılığa kaçarak, buralardan logolar üretmektedir. Bundan dolayı, piyasada

birbirine benzeyen, hatta bazen aynısı olan logolara rastlamak mümkün

olmaktadır. Logo tasarlamaya başlarken mutlaka; verilen bilgiler iyi okunmalı,

iyi araştırılmalı, internette ve kitaplarda konuyla ilgili benzerleri çok iyi

taranmalıdır. Çıkan işin mümkün olduğu kadar benzeri ya da aynısının

olmadığına emin olmalıyız. Çünkü dünyada sayamayacağımız kadar amblem

ve logo çalışması mevcuttur ve internette bunların hepsi bir tuşla elinizin

altındadır. Bu çok önemli bir husustur.

Resim 2.1.4.6. Çeşitli benzer logo örnekleri.
Kaynak:
Logolar, Anonim,b.t.
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Resim 2.1.4.6. Bir dergi ilanı için çalışılmış eskizler ve ilanın basılmış hali.
Kaynak:
Layout, Anonim,b.t.

YERLEŞİM ESKİZİ (LAYOUT): Düşünülen bir reklam tasarımının

yerleşim düzenini göstermek için, orjinalden önceki çizimidir. Genellikle basın

ilanı tasarımları için kullanılır ve  bazen “sketch=eskiz” olarak da adlandırılır.

Layout’a  sinema ya da televizyon sektöründe “storyboard (hikaye çizimi)”

denilmektedir. Çekilecek normal sinema filmi ya da reklam filminin

senaryosunun, önemli  karelerin çizimlerle anlatımıdır. Broşür, katalog, P.O.P.

malzemeleri gibi basılı malzemelerin yerleşim çizimlerine de “eskiz=taslak”

denilmektedir. Bunların katlanmış, üç boyutlu duruma getirilmiş haline ise

genellikle “maket=dummy “ denilmektedir ve matbaalar için çok önemlidir.

Eskizler reklam şirketlerinde, genellikle art direktörler tarafından

çizilir. Çalışmaya başlanmadan evvel, tasarımda kullanılacak tüm dökümanlar

toplanır, tasarım fikrine en uygun olanlar, görselin yerleşmesi ve yazı

büyüklükleri çeşitli küçük araştırma eskizleri sonucunda karar verilerek, son

aşamaya getirilir. Final taslak, reklam fikri üzerinde çalışan tüm şirket

çalışanları (başkan, kreatif direktör, müşteri direktörü, yazar.. vb.) için bir

kılavuzdur ve  reklam fikrinin ne kadar doğru uygulanıp, uygulanmadığının

göstergesidir. Aynı zamanda, işin gerçek üretimine geçiş için, müşteriye

sunulup, müşteri tarafından onay alınacak çalışmadır. Ancak günümüzde

gelişen teknoloji sayesinde, taslaklar bilgisayarda daha hızlı ve aynı zamanda

orijinal gibi çalışılarak zamandan tasarruf edilmektedir.
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GÖRSEL ÖĞELER: Reklamcılıkta görüntü çok önemlidir. Resim,

fotoğraf, illüstrasyon gibi görsel öğeler, uzun cümlelerle anlatılabilecek reklam

fikirlerini az bir yazıyla,  hızlı ve direkt olarak okura ulaştıran öğelerdir. Ürünü

ya da hizmeti, anlatım diline nazaran, görüntülerle daha gerçekçi olarak

anlatabilir. Böylece az bir zihinsel güçle tanıtım işini  kolaylaştırır.

Amerikalı bir kreatif direktör olan Fred Ludekens;  “güçlü bir görsel,

iyi bir metin gibidir” diyerek, “Usta bir reklam illüstratörü, iyi bir metin yazarı

gibidir. Pazarlama, araştırma, ekonomi ve medya bilgisi yanısıra tabiatıyla

grafik, matbaacılık, baskı sanatı, resim, renk, fotoğrafçılık sanatlarını da

vasatın üzerinde bilmesi gerektiğini” ileri sürmüştür ( Ünsal, 1971:299).

Bir reklamda görselin görevi; 1)- İlk bakıldığında izleyicinin reklama

odaklanmasını sağlar, 2)- Reklam fikrini hızlı ve etkili bir biçimde izah eder,

3)- Başlığın ve metnin okunmasını sağlar, 4)- Gerçekte bulunamayacak abartılı

bir görüntüyü, illüstrasyon, fotoğraf, animasyon gibi öğelerle anlatmaya yarar

5)- Reklamın inandırıcılığını güçlendirip,  ikna etmesine yardımcı olur.

Resim 2.1.4.7. Durex (Condom) markası için yapılmış bir ilan. İlan fikri,
illüstrasyonla anlatılmıştır. İlan Künyesi: Reklam Ajansı; Ogilvy – Honduras
Yaratıcı Yönetmen; Hugo Rück, Metin Yazarı; Thomas Balduzzi
Sanat yönetmeni; Hugo Rück, İllüstratör; Douglas Smith
Kaynak:
www.adsoftheworld.com
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Resim 2.1.4.8. Braun markası için yapılmış bir ilan. İlan fikri, fotoğrafla
anlatılmıştır. İlan sloganı: “Keskin Üstünlük”.  İlanın ismi: Batman bıyığı.
İlan Künyesi: Reklam Ajansı; BBDO Proximity, Almanya, Yaratıcı Yönetmen;
Michael Funk, Metin Yazarı; Claudius Sperling, Sanat yönetmeni; Aristotelis
Saflanis, Fotoğraf; Stefan Kranefeld
Kaynak:
www.adsoftheworld.com

Resim 2.1.4.9. Şikago Sanat
Enistitüsünün, Picasso sergi
duyurusu için hazırladığı bir afiş.
Görsel olarak tipografik bir tasarım
kullanılmıştır.
İlan Künyesi:
Reklam Ajansı; Leo Burnett-USA,
Yaratıcı Yönetmen; Alis Wolfson,
Digital Designer; RobertoBlanco
Sanat yönetmeni;Molly McGee
Kaynak:
www.adsoftheworld.com
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Zaman zaman reklam tasarımlarında, tipografi de ana görsel olarak

kullanılmaktadır. Başlıkta ya da metinde oynanan tipografik oyunlar ayrıca

tipografi ve görsel birleşimleriyle ortaya çıkan tasarımlar, reklamın ana

görselini oluşturabilmektedir. Bu konuda günümüzdeki grafik tasarımcıları,

yaratıcı olma ve özgünlük kaygısıyla, yapmış oldukları çalışmalarda sürekli

farklı yaklaşımları denemektedirler.

Reklamlarda renk kullanımı da, görsel açıdan çok önemlidir. Çünkü

renklerin insan üzerinde psikolojik olarak farklı farklı etkisi vardır ve

bireylerin duygularında her renk farklı etkiler oluşturur. İlan zemininde,

başlıklarda, çerçevede ya da grafik unsurlarda kullanacağınız farklı renkler

görsel etki açısından, ilanı güçlendirecektir. Kullanılan fotoğrafların amaca

göre siyah-beyaz ya da renkli kullanılması da önemli unsurlardan biridir.

Ancak renk kullanmak ya da kullanmamak, baskı maliyetlerini etkilediği için

renklerle ilgili karar verirken, bütçeye ve görsel bütünlüğe en uygun  seçimi

yapmak doğru olacaktır.

En son olarak dikkat edilmesi gereken bir konuda; reklamcılıkta

görüntüyü sadece illüstrasyon ya da fotoğrafla değerlendirmenin yanlış

olacağıdır. Çünkü reklamda genel görünüş, çok önemlidir. Tasarımdaki

unsurların büyüklük oranları, başlığın, metnin, sloganın yerleştirilmesi ve

boşlukların ayarlanması da  bu kavramın içine girer. Sonuçta bir reklamda

görüntü denilince akla ; ilanda kullanılan illüstrasyon, fotoğraf..vb. gibi

unsurlarla, ilanın genel görüntüsü gelmelidir.
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2-1-5- İletişim Bağlamında Reklamcılık

2-1-5-1- Bireysel Açıdan Reklama Bakış

Reklam duygulara hitap eden bir iştir. Bireylerin dünyaya bakış açısını

belirler ve yaşamındaki kararlarını etkileyebilir. Bu yüzden de reklamın amacı

belirlenirken hedef kitleyi belirlemek ve ona göre izlenecek yolu belirlemek

doğru olacaktır. Yaşam insan ilişkileri üzerine kurulmuştur ve tüketim malları

ve hizmet kolları bireyler için oluşturulmuştur. Bir reklamcının hedefi  ise tüm

ürün ve hizmetin hedef kitleyi etkilemesini sağlamak ve sattırmaktır. Bu

yüzden de bireylerin davranışları ve duygularının  incelenip , araştırılmasında

büyük önem vardır.

Bir reklam dikkati çektiği zaman, zihin otomatik olarak ona anlam

vermeye çalışmaktadır. Reklamın anlaşılmasının çok zor olduğu

düşünüldüğünde veya reklama yeteri kadar vakit ayıramadığında ya da başka

bir şeyin dikkati dağıttığında, reklam başarısız duruma düşebilir. Burda

algılama devreye girer ve bireyin algısı reklamın anlaşılmasında çok önemli

faktördür.

Algılama; çevrenin, insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin,

hareketlerin, tatların ve renklerin gözlemlenmesi, duyumların yorumlanması,

onların anlamlı biçime getirilmesi sürecidir (Odabaşı ve Barış, 2004:128-129)

Ekonomik yaşamla paralellik gösteren reklam, toplumsal yaşama ve

bireylere etkisini her geçen gün arttırmaktadır. Tüketicilerin mesaj

bombardımanına tutulduğu, iletişim kanallarını bozan bir çok etmenin bir arada

olduğu günümüzde, reklamda başarı sağlayabilmek için tüketici ile özel bir

ilişki kurmak gerekmektedir ( Berger, 2006:131). Reklam, yüzeysel görünüşü

değişmiş, bunun sonucu olarak kıskanılacak duruma gelmiş insanları

göstererek,  bizi bu değişikliğe inandırmaya çalışır. Kıskandıracak durumda

olmak, çekici olmak demektir. Reklamcılık çekicilik üretme sürecidir.
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Başarılı bir reklam, diğer reklamlar arısından sıyrılıp görülen ve

tüketiciyi  belli bir amaç için harekete geçiren reklamdır. Bundan dolayıdır ki

reklamda kullanılan görsel etkileyici olmalı ve tüketicinin beklediği şeyi

göstermelidir. Çağımız görsel çağdır ve anlatımlar görsellerle daha çabuk ve

daha kolay olmaktadır. Yaşamı bizim bildiğimiz, hissettiğimiz biçimiyle değil,

bize gösterilen şekliyle kavramamız, tanımlamamız istenmektedir. Görsel

algılar, bireyin davranışlarında diğer duyu organlarına nazaran daha çok  etkiye

sahiptir. Bireyde görme olayı biyolojik bir süreç olarak başlar ve  görülenlerin

yorumlanması için  psikolojik ve zihinsel süreçle devam eder.

Algılamada görme, en etkili duyumuzu oluşturmaktadır. Tüketicinin

basın ilanına ayırdığı bakış süreci, yaklaşık iki saniyedir. Bu kısa zaman

diliminde etkin görüntü, izleyicide psikolojik bir güç oluşturarak ilgiyi üzerine

çekebilmektedir.  Bu görüntülerin onları etkilemesi ve onların hatırlarında

kalması gerekmektedir ki, ticari bir başarı yakalanabilsin. İnsanlarda satın alma

güdüsünü uyandıran nitelikteki ürün veya hizmetler, görseller yani

illüstrasyonlar, fotoğraflar..vb. dir. Tüketiciye vaat edilen yarar, kolay

okunabilen bu evrensel lisan ile dile getirilir. Ürünün niteliklerini görüntüyle

sunmak, sözlerle anlatmaktan daha etkili ve hızlıdır.

Algılama bireyler arasında farklı gerçekleşmektedir. Algıyı etkileyen

faktörleri şöyle sıralayabiliriz: Dikkat: Birey aynı anda bir çok uyarana maruz

kalmasına rağmen, bunlardan bir kısmını algılar. Bu algılayışta, o anki ilgi,

amaç ve beklentiler etkilidir. Bu algısal odaklanmaya dikkat denir. Hazırlayıcı

Kurulum: Kişinin değişik uyarıcı çeşitleri arasında sadece bir uyarıcı çeşidine

tepkide bulunma yolundaki hazırlığıdır. Bu noktada anlamlık önem kazanır.

Öğrenme: Bireyin çevresiyle etkileşim kurması sonucu oluşan ve bireyin

davranışlarında değişiklik meydana getiren görüşdür. Duyusal Yoksunluk:

Algıda değişikliğin kişilerin normal duyusal yaşantıdan yoksun bırakıldığında

gerçekleşmesi durumudur. Güdü: Birey etkiler neticesinde bir ürünü satın alıp,

sonucunda bir şeyler elde etmek, egemen olmak gibi içsel ya da beslenme,

rahatlık gibi fiziksel nitelikli zevkler alıyorsa bu hazza  yönelik  güdüdür.

Duyum –ötesi algı: Olaylara ilişkin duyu organları dışından gelen bilgidir.
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2-1-5-2- Toplumsal ve Popüler Kültür Açısından Reklama Bakış

Kültür, reklamın anlaşılabilirliği  için çok önemli bir faktördür. Tüketici

davranışlarına etki eden psikolojik ve sosyal sebeplerin altında bireyin yaşamış

olduğu kültür yatmaktadır. Toplumsal ve bireysel çerçevede toplumu

irdelerken mutlaka kültürel açıdan da bakmamız gerekir. Kültür bilindiği gibi;

bir toplumun geçmişten günümüze kadar kazanmış olduğu, bilgi, inanç ve

davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler anlamına

gelmektedir. İnsanlar dünyayla ilgili kendi imajlarını inşa ederken birbirlerinin

yarattığı görüntüyü öylesine etkiler ki, sonunda yaratılan dünya, büyük ölçüde

ortak özelliklere sahip olur. Ortak inşa edilen şey kültürdür (Robinson,

2001;192). Buna paralel olarak reklamcılık; ürünlere kişilikler veren,

tüketicilerin benlik imajlarını, yaşam biçimlerini idealize eden, bu konuda

öneriler sunan bir kültürel iletişim aracıdır diyebiliriz. Etkili reklamcılığın yolu

kültürel, sembolik anlamları üretebilme, tüketicilere kendilerini ifade edebilme

olanağını sunan markalar yaratabilmekten geçer( Uztug, 2003;179).

Kültür, insanın yaşamındaki, geçmişten günümüze gelen tecrübeleri ve

birikimleriyle ortaya çıkardıklarını nasıl ürettiğini anlatır. Bir kültürü diğer

kültürlerden ayırıp belirginleştiren ve bir toplumdaki kültür oluşumunu

destekleyip  ona şekil veren kavram ise popüler kültürdür. Yani popüler kültüre

kısaca; halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan kültürel öğelerin tümüdür

diyebiliriz. Popüler kültür aynı zamanda genel ve tarafsız olarak eski halk

kültürü kavramı yerine de geçmektedir. Bir başka tarif ise; belli bir dönemde

geçerli olan hızla üretilen ve hızla tüketilen kültürel öğelerin tümüdür

diyebiliriz ( Popüler kültür, b.t.).

Dünyadaki reklam uygulamalarına bakacak olursak; kültürlerin farklı

bakış açısından dolayı, sorunlara karşı getirilen çözümlerde de farklı strateji ve

farklı kreatif fikirlerin oluşturulduğunu göreceğiz. Her toplumun zaten kendine

özgü sosyal ya da ekonomik sorunları olmasına rağmen, evrensel bazı

problemlerde de insanlar kültürlerinden dolayı, ortaya farklı yaklaşımlar

koyabilmektedir.



80

Resim 2.1.5.2.1. Microsoft Ofis için, Arabistan’da çıkmış bir ilan.
İlanda “ Arapça konuşmaya önem veriyorsanız, neden mac için, Arapça
ofis programı yapmıyorsunuz?” denmektedir. Tamamen, Arap kültürünü
yansıtan bir ilan.
Kaynak:
www.khaled.us

Kimi zaman reklam çözümlerindeki bazı fikirler, bir toplum için çok

yaratıcı ve doğru iken, bazıları içinde bir şey ifade etmemektedir. Bütün

bunların sebebi her toplumun, kültürel anlamda farklı birikimlerinin

olmasından kaynaklanmaktadır.
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Resim 2.1.5.2.2.  Çin geleneksel kültürünü yansıtan, sosyal konulu bir ilan.
İlan Künyesi: Reklam Ajansı; Dentsu, Shanghai- Çin
Yaratıcı Yönetmen; Jianyong Zhu, Metin Yazarı;Lili Su
Sanat yönetmeni; Yangang Wang, İllüstratör; Yanije Wang
Kaynak:
www.adsoftheworld.com

Değişen üretim ve tüketim düzeniyle, insanların yaşamında popüler

kültür önemli bir yer edinmiştir. Harcanan bütçeler sektördeki eğitimli ve

yaratıcı beyinlerin ifade biçimleri, görsellerin ve filmlerin kalitesi, yaratılan

karakter ve sloganların günlük hayatın ve genel kültür ortamının bir parçası

olmasıyla reklam, 21.yüzyılın popüler kültür eserleri arasında yer almıştır.

Kültürel bir metin olarak reklam, metonomileri, metoforları, karikatürleri,

illüstrasyonu, fotoğrafı, karikatürü, mizahı, edebiyatı, sinemayı ve müziği

kullanır ki bunlar popüler kültürün kullandığı öğelerdir (Uygun,2007:47).
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2-2- KREATİF OLGU VE REKLAM ETKİLEŞİMİ

2-2-1- Kreatif Olgunun Reklam Açısından Önemi

Yaratıcılık reklamcılık açısından çok önemlidir . Bu önemi vurgulamak

için kreatif olgunun, reklamın en büyük gücü olduğunu söylersek yalan

söylememiş oluruz. Çünkü reklam savaşından galip gelebilmek için, sahip

olabileceğimiz en büyük silah yaratıcılıktır.

Günümüzde reklamcılar, tüketicilerin ilgisini çekmek için binbir çeşit yollar

denemektedir. Çünkü yaptıkları reklamların hafızalarda yer edinmesi ve

hatırlanması gerekmektedir. Bu da tabiki yapılan reklamın yaratıcılık düzeyiyle

doğru ilişkilidir.  Bir sorun çözmeye çalışan “yaratıcı” kişi, hedeflediği kitleyi

göz önünde bulundurarak reklam mesajını vermek zorundadır.  Bunu yaparken

de, bilgisini ve yaratıcılığını kullanır mesajını etkili bir biçimde verir.

Yapılacak reklamlarda farkındalık yaratmak temel koşuldur. Ancak, bunu

yaparken etik değerlere de dikkat etmemiz gerekmektedir. Yaşanılan bir örnek

verilecek olursa; Türkiye’deki bir reklam ajansı, bir şampuan reklamı için

farklılık adına Hitleri kullanmış ve bu reklamdan dolayı ABD merkezli bir

Yahudi sivil toplum örgütünün tepkisini  çekmiştir.

Dört dörtlük reklamın kurallarla saptanmadığını, tüzüklere göre

yaratılmadığını biliyoruz: Büyük reklam, yaratıcı kişiden çıkar. Bununla

beraber, deneyimler bize göstermiştir ki başarılı reklamların hemen

saptanabilen ve tümüyle kendini baştan belli eden en önemli niteliği  “ büyük

bir fikrin” olup olmadığıdır.  Bundan daha önemli bir etken yoktur. Gerçek bir

“satıcı fikir”  reklamın doruğudur. Herhangi bir reklamı beğenip, onaylamadan

önce kendinize sorun; bu reklamda yaratıcı, önemli bir fikir var mı? . İyi bir

reklam, reklamını yaptığı ürün hakkında öyle bir fikir içerir ki, reklamın okuru

söz konusu ürünle derhal bir ilişki kurar ( Mesçi, 1984:37).

Reklam yaratıcılığında ki önemli bir problemin de reklamlar arasındaki

“benzerlik” belirtisidir. Ajansların,  bilinen  birkaç  yöntemi  birbirlerinden

etkilenerek sürekli  tekrarladıklarını görüyoruz.
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Reklam ajansları yaratıcılık üzerine kurulur. Reklamcılık tarihi, tek bir

kampanya ile anında kalıcı bir ün elde etmiş reklam ajanslarının başarı öyküleri

ile doludur. Bireyler gibi, reklam ajanslarının da yaratıcı çabaları, kitle iletişim

araçlarının kullanımıyla, çok geçmeden şirket banka hesaplarındaki milyonları

aşan bütçelerle olası müşterilerin göz ve kulaklarına gelecektir.

Reklam sektöründe “yaratıcılık” sözcüğünün özel bir anlamı vardır.

Bulunduğu işkolunda söz hakkı ona verilir. ABD’de bir dönem reklam

şirketleri arasında yürütülen bir çalışmada, ajans yönetim kurulu başkanlarının

yüzde 88’inin, yeni iş anlaşmalarını bağlamada en kilit görevin yaratıcı bölüme

düştüğünü ortaya çıkarmıştır. Bir kez ajansın yaratıcılık ünü yayıldı mı, her şey

yoluna girer. Müşteriler kapıyı çalar. Ajans kazanç elde eder. O ya da bu

nedenle iş alamayan rakip reklam ajansları gibi olmadık kaynaklardan bile sizi

önerenlerin sayısı gitgide artar. Bugünün reklamcılık sahnesinde denetimi

elinde  tutanların yaratıcı ajanslar olduğu tartışılmaz. Bunlar arasında bazıları

kısa sürede büyük ve yüksek kazançlı kurumlar haline gelmişlerdir.

Yaratıcı reklam şirketleri, dolaylı olarak , yenilik bayrağını açan yeni

reklamverenlerin beklenmedik bir biçimde öne çıkmasına en çok katkıda

bulunanlardır. Onların ortaya çıkardığı yaratıcı kişiler daha sonradan kendi

ajanslarını kurup yürütebilecek duruma gelmişlerdir (Baker,1996:293).

Büyük ölçüde sanattan yararlanmakla birlikte, amacı mal ya da hizmeti

satmak olan reklam, yalnızca bir sanat etkinliği olarak değerlendirilemez.

Sözgelimi yazar ya da şair öyküsünü, romanını, şiirini yazarken kimin için

yazdığını çoğu kez bilmez. Oysa reklam yazarı, seslendiği kitleyi göz önünde

tutarak, reklam mesajını yazmak durumundadır.  Bunun yanı sıra reklamcılık,

eksiksiz bilgi üstüne doğru kurulmuş bir düşünceyi etkili bir reklam mesajına

dönüştürerek, hedef tüketicilere iletmek için bazı teknikleri bilmeyi ve

kullanmayı da gerektirir.  Söz konusu tekniklerden yararlanarak yepyeni bir

şeye ulaşmak, özgün bir bileşime varmak, reklamcılığın yaratıcılık boyutunu

oluşturur. İşte bu noktada yaratıcı strateji oluşturmak devreye girer.
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Resim 2.2.1.1.  Süt reklamı ilanı. İlanda “ Rahatlığınız için doğal kaynak”
denmektedir. İlan Künyesi: Reklam Ajansı; BBDO Montreal-Kanada
Yaratıcı Yönetmen; Daniel Andreani, Sanat yönetmeni; Dominique Audet,
Metin Yazarı; Christopher Jones, Fotoğraf Rötuş; François Brisson
Kaynak:
www.adsoftheworld.com
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Resim 2.2.1.2.  Fiat fren sistemleri için reklam kampanyası .
İlanda “ Fiat Panik, Fren Destek Sistemlerinden dolayı hayvanların
sürprizini seviyorum” denmektedir.
İlan Künyesi: Reklam Ajansı; Leo Burnett, İstanbul-Türkiye
Yaratıcı Yönetmen; Güven Haktanır, Sanat yönetmeni; Selim Ulusoy,
Metin Yazarı; Selçuk Akyüz, İllüstratör; Christian Nauck
Kaynak:
www.adsoftheworld.com
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Reklam yaratıcılığında fikir üretmek için belli stratejilerin

oluşturulması gerekmektedir. Yaratıcılığın, kişilerin bazı yetenekleriyle

bağlantılı olduğunu söylesek  de, iyi bir  yaratıcı strateji, yaratıcı kişilere

reklamın kime hitap edeciğini ve ne söyleyeceğini hatırlatır. Strateji sizi

sağlam ve yaratıcı bir rota üzerinde tutar... ve en önemlisi strateji, yaratıcı

kişilerin kendi hayal güçleri tarafından baştan çıkarılmalarını engeller

(Baldwin, 1992:44).

Satış mesajlarını etkili bir biçimde sunabilmek için iyi bir stratejiye

ihtiyaç vardır. Strateji, geliştirilmesi ve iletilmesi gereken mesajı yazabilmek

için rehberlik görevini üstlenir ve bütçe giderleri için kolayalık sağlar.

Dolayısıyla, reklamcılar açısından etkin bir yaratıcı strateji üzerine

yapılandırılmış yaratıcı çalışmalar dışında, reklamın yoğun olduğu  bu ortamda

başarılı olmak ve hedeflenen tüketiciye arzulanan mesajları ulaştırabilmek zor

ve  olanaksızdır ( Elden, 1997:9).

Kitle iletişim araçlarının çoğaldığı ve tüketimin hızla arttığı

dünyamızda,  reklamın da önemi buna parelel olarak değer kazanmaktadır.

Tüketimin artması üretimin çoğalması demek olduğu için,  hergün farklı farklı

ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunların insanlara duyurulması

için de reklama ihtiyaç vardır.  İşte bu yüzdendir ki, reklamcıların, binlerce tv.

reklamı, basılı reklam malzemesi, görüntü ve reklam mesajları arasından

sıyrılıp, tüketiciyi etkileyip  yakalamak gibi  zor bir görevi vardır. Bu görevi

tam anlamıyla yerine getirebilmek için mutlaka yaratıcı olmak, farklı fikirler ve

özgün uygulamalar bulması gerekmektedir.  Bu bağlamda, reklamcılık sektörü

için kreatif olgunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Amerikalı ünlü reklamcı Leo Burnett “Bir kurumda değişimden,

farklılaşmaktan, meydan okumaktan ve benzersizlikten konuşulması

korkutucu geliyorsa bilin ki o kurum mezarını kendi elleriyle kazıyordur.”

diyerek kreatif olgunun  bir şirket için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.
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2-2-2- Reklamda Yaratma Süreci

Reklam yaratıcılığı, diğer sanat dallarındaki yaratıcılıktan çok farklıdır.

Reklamda önünüze gelen bir konuya göre birşeyler yaratmanız gerekecektir.

Üstelik sizi sınırlayan bir çok öğeler olacaktır. Mesela, zaman sınırı.

Yapacağınız kreatif çalışmayı belli bir zaman içerisinde yapmanız

gerekecektir. Kullanacağınız ya da kullanamayacağınız şeyler olacaktır.

Yaratıcılığınızı, bir takım sınırlamalar içerisinde göstermeniz gerekecektir. İşte

bu yüzden, reklam yaratıcılarının hızlı, çalışkan, araştırmacı, meraklı, çok

okuyan ve zeki  olması  gerekmektedir.

Resim 2.2.2.1.  Kreatif Direktör Chris Adams’ın yorumuyla, reklamda
yaratıcılığı anlatan bir illüstrasyon.
Kaynak:
creative process, Anonim, b.t.
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Reklamda yaratıcı üretim, yaratıcı grup dediğimiz bir ekip tarafından

yapılır. Müşteri listesi kabarık olan reklam şirketlerinde, iş yoğunluğundan

dolayı birden fazla yaratıcı grup vardır ve müşteriler bu gruplar arasında

paylaştırılmıştır.  Reklamın yaratıcı grubunu; kreatif direktör, reklam yazarı,

sanat yönetmeni, grafik tasarımcısı, illüstratör, fotoğrafçı, film yönetmeni ve

müşteri direktörü oluşturur. Reklamın yaratıcı strateji süreci, bu ekip tarafından

belirlenir. Reklam yaratıcılığındaki en önemli süreç, düşünsel yaratım

sürecidir.  Ekip tarafından beyin fırtınasının yapılması, konunun tartışılması,

konseptin ortaya çıkması, metnin yazılması, görsel araştırması, görsel

figürlerin kararı, reklamın detaylı bir şekilde ön hazırlığının yapılıp

çerçevesinin çizildiği süreç, düşünsel süreçtir.

Resim 2.2.2.2. Bir reklam şirketinde, reklam yaratıcı grubunun bir ürün
hakkında yaptığı brainstrom (beyin fırtınası) toplantısı.
Kaynak:
creative process, Anonim, b.t.
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Resim 2.2.2.3.  Coca Cola için yapılmış billboard. ”Hiç bir zaman
vazgeçilmeyen bir lezzet” fikrinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Görselde
tazelik, coşku, köpürme ve serinlik temaları kullanılmıştır.
Kaynak:
creative process, Anonim, b.t.

Bütün bu anlatılanların ışığında, reklamda yaratım sürecini; tüketici

bilgileri ve ürün bilgileri doğrultusunda, fikrin bulunduğu, reklam metninin

yazıldığı, görsel figürlerin kararlaştırıldığı, bir ürün yaratmak adına pazarlama

planının oluşturulduğu, yaratıcı taslağın tanımlanması ve reklam

kampanyasının ortaya çıkartılması gibi işlerin tümünü kapsayan bir  eylemdir

diyebiliriz. Yaratım süreci  içerisinde reklamla ilgili bazı hedeflerin de ortaya

konulması gerekir.  Bunları şöyle sıralayabiliriz;

Yaratıcı Strateji: Söylenecek şeylerin seçimi ve reklamın görselini

kapsar. Pazarlama ve haberleşme unsurları açıkça tarif edilmelidir.

Kampanyanın hangi platformda olacağı, hangi kanallarla, hangi muhataba

aktarılacağı kesin olarak kararlaştırılmalıdır.

Yaratıcı Taktik: Yaratıcı stratejinin uygulanmasına denir. Kararlanan

reklam planının değişik şekillerde, yaratıcı unsurlarda tatbikidir.Yaratıcı

kişinin taktik silahları sözlü veya görüntülüdür. Bunlar söz, işaret, sembol ve

resimlerdir. Örnek olarak; Coca Cola’nın çok meşhur ve alışılmış bir ürün

oluşu, şu soruyu ortaya çıkarıyor ”Halkın çok iyi tanıdığı ve hiçbir değişiklik

yapmayan bir mamüle karşı  olan ilgi nasıl korunur ? ”. Bu düşünce

doğrultusunda, taktik olarak “Hiç bir zaman vazgeçilemeyecek bir lezzet”

konsepti üzerine gidilmesine karar verilir. Slogan olarak ”Hayatın gerçek

tadı”  ortaya çıkar. Tüm reklam esprileri, bunun üzerine yapılandırılır.

Görsellerde tazelik, coşku, köpürme ve serinlik temaları kullanılır.
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Yaratıcı Hedefler: Ürün hakkındaki pazarlama hedefleri ve haberleşme

hedefleri tespit edildikten sonra, bunlara en başarılı bir şekilde

ulaşılabileceğini kararlaştırmak çok önemlidir. Bu sırada yaratıcı strateji

çalışmasının da büyük dikkatle yapılması şarttır. Bu süreçteki dikkat ve itina,

planın ve kampanyanın doğru yolda düzenlenmesini sağlayacaktır. Hedefin

doğru tayini ve kuvvetlerin bu yönde toparlanması hayati önem taşır. Metin,

hedeflerin analizinde genel ve özel hedeflerin ayırdedilmesine yardımcı olur.

Genel hedeflerde mal veya para dikkate alınmadan genel ilgiyi çekecek tarzda

reklam yapılmaya çalışılır. Özel hedefte ise belirli bir zamanda belirli bir

kampanya amacı güdülür.

Resim 2.2.2.4.  Yaratıcı Çalışmanın Gelişim Tablosu.
Kaynak:
Ünsal, 1971:224
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2-2-3- Kreatif bir Reklam Nasıl Olmalıdır?

Kreatif reklam nedir? Kreatif reklam denildiğinde ne anlıyoruz?

Reklamcılık sektöründe yapılan bir işin sadece çok yaratıcı olması yeterli

oluyor mudur ? Yapılan bir reklamın öncelikli maddesi yaratıcılık mıdır? İşte

kreatif bir reklam nasıl olmalıdır sorusuna doğru cevap verebilmemiz için

öncelikle bu soruların cevaplarını iyi incelememiz gerekir. Bunun yanısıra

kreatif olmanın amaca göre de oluşturulduğu ve genel bir kuraldan da söz

etmenin yanlış olacağı kanısındayız. Ancak yapılan uluslararası reklamcılık

yarışmalarındaki jüri değerlendirmelerinde ölçü olarak;  reklam fikrinin

farklılığı, kreatif yaklaşımı, hedef kitlesine anlatımındaki başarısı ve

uygulamadaki ustalığı göz önünde bulundurulmaktadır. Burdan da şunu

çıkarmak mümkündür; kreatif reklam yaratmak için ; sadece yaratıcılık

anlamında değil, tüketiciyi yakalaması ve onu harekete geçirecek dürtüleri,

istek ve beklentilerini de iyi bir şekilde anlatması gerekmektedir. Usta

Amerikalı reklamcı Raymond Rubican; “Okuyucusuna yalnızca ürünü

sattırmakla kalmayıp halkın ve reklamcılık dünyasının uzun zaman

hayranlıkla hatırlayacağı reklam iyi reklamdır.” demiştir. David Ogilvy’de

farklı bir yaklaşımla; iyi reklamı “İlgiyi, reklamın kendisine çekmeden

sattıran reklamdır.” diye tarif etmiştir.

Reklamcılık sektöründe, yukardada belirttiğimiz gibi yaratıcı reklamla

ilgili net bir kural yoktur ve  usta reklamcılar arasında da  bu konu hakkında iki

farklı yaklaşım vardır. Burada ilki, reklamda yaratıcılığın, bir reklamın ne

söylemesi gerektiği sorusunun yanıtlaması sürecidir. Bu fikrin savuncuları ise;

David  Ogilvy ve Rosser Reeves’tir. İkincisi ise; reklam yaratıcılığı sürecinin,

reklamın nasıl söylenmesi gerektiğinin araştırılması ve bulunması olduğunu

savunur. Bu görüşün savunucuları ise; William Bernbach ve Leo Burnett’dir.

Reklamcılığı bir sanat olarak görebiliriz. Ancak reklamdan beklenen sanat

olması değil, asıl amacı reklamını yaptığı ürünün satışını gerçekleştirmektir.

Bundan dolayıdır ki yaratıcı reklamı tasarlarken, reklamın amacına uygun bir

şekilde hareket etmemiz gerekir.
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Resim 2.2.3.1. Yaratıcı reklama ışık tutacak, doğru ve güzel reklamı
anlatmaya çalışan, reklamcı Hulki Aktunç’un  “ Reklam Gülü” isimli şeması.
Kaynak:
Reklam gülü, Anonim, b.t.

Reklamda neyin iyi ve neyin kötü olduğu sorusunun cevabı, tabii ki

reklamın hedef kitlesinin estetik ve etik anlayışında saklıdır. İletişimini

yürüttüğü markanın hayatta kalmasını isteyen reklamcıların, hedef kitlenin

değerleriyle çatışmaması gerektiği zaten açıktır. Toplumsal gelenekler,

görenekler, dinsel ve ulusal değerler, bu çatışmanın muhtemel

kaynaklarındandır. Kültürel farklılıkları kışkırtan, bireylerin psikolojisini

olumsuz etkileyen, cinsiyet ayrımı ya da etnik ayrım yapan reklamlar

üretmemeye özen göstermesi, reklamcının estetik kaygının yanında etik kaygı

da taşıdığını anlatır. Fakat mesele, etik kaygının epeyce ötesindedir. Çünkü

sorduğumuz soru ahlakçı bir perspektif taşımıyor; sadece reklamın ya da her

hangi bir iletişim programının etkili olmasını sağlayacak değerler üzerine

vurgu yapmaktadır (Estetik, anonim, b.t.).
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Reklamcıların, reklamın doğru ve güzel olması için özel bir çaba

gösterdiklerini biliyoruz. Stratejistler, sanat yönetmenleri, yazarlar ve

grafikerler, mesleki birikimlerini bunun için kullanıyorlar. Elbette reklamların

çoğu, toplumun kültür kodları bağlamında “ iyi” olabiliyorlar. Fakat etkili bir

iletişim için “iyilik” özel olarak ele alınan bir değer olmamıştır. Hatta zaman

zaman “ kötücül” reklamların daha etkili olabildiğine dair değerlendirmeler

bile oluşmuştur. Bu yüzden “Doğru” ve  “güzel” üzerinde biraz daha analitik

bir  şekilde düşünmemiz gerekmektedir (Estetik, anonim, b.t.)

Yaratıcı reklamın belli kriterleri barındırması gerekmektedir. Bu ana

kriterleri şöyle sıralayabiliriz; ilgi çekmesi, orjinal olması, güçlü etki

yaratması. Bunun yanında başka bir görüşte, kreatif reklam içeriğinde şu altı

temel unsurun bulunması gerektiğini vurgulamaktadır;

1- Dikkat Çekme

2- Anlama

3- Ürünün özelliklerini  ve benzerlerinden ayrımını gösterme

4- Kabul Etme

5- Akılda Tutma

6- Eyleme geçirme

Reklamın etkili olabilmesi için,  yaratıcı olmasının yanında hedef

kitlenin iyi tanınması gerekmektedir. Özellikle günümüz tüketici odaklı

pazarlama iletişiminde tüketiciye etki eden uyarıcıların, tüketici özellikleri ve

bunların etkileşiminin, tepkilerinin incelenmesi önemlidir.

Ancak reklamda yaratıcılık, reklamın etkili olmasından farklıdır.

Reklamın etkisi, satış amacını yerine getirebilme gücünü ifade eder. Fakat

yaratıcılık bir reklamı amacına ulaştırmayabilir. Yaratıcı bir  reklam daha önce

akla gelmemiş fikirlerden doğar (Uygun, 2007:55). Ancak konumuz

reklamcılık olduğuna göre, bu konudaki yaratıcılığını sadece sanatsal anlamda

almak yanlış olur. Yaratıcılığı pazarlama stratejisi ve iletişim açısından da

değerlendirmek daha doğru olacaktır. Çünkü reklam yaratıcılığındaki başarıyı,

bu sayılan unsurların hepsini içine alarak değerlendirmek gerekmektedir.
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Resim 2.2.3.2. 1990 yılında , 69. Artdirectors Club yıllığının gümüş ödülünü
kazanmış bir ilan. İlan başlığında “Bu resimde Range Rover’ın yerini tespit
edebilirmisiniz? deniyor. İlan Künyesi: Yaratıcı Yönetmen; Roy Grace,
Sanat yönetmeni; Roy Grace, Metin Yazarı; Diane Rothschild,
Fotoğraf; Carl Futura
Kaynak:
The 69. Art Directors Annual, 1990:30
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Resim 2.2.3.3. 2003-2004 Kırmızı ödüllerinde; Büyük ödülü almış ilan.
İlan Künyesi: Reklam Ajansı; RPM/Radar, Yaratıcı Yönetmen; Paul Mcmillen
Sanat yönetmeni; Haluk Erkmen, Kerem Özkurt,  Metin Yazarı; Neslihan İnce,
Kaynak:
Kırmızı Kitap 2, 2003-2004:10

Resim 2.2.3.4. Yaratıcı fikre örnek bir çalışma. “Norcon Güvenli Çalışma “
toplantısı için, bir duyuru afişi. Afişte ” Gitmenin önemini, şimdiden
anlamaya başladınız” denmektedir. Afiş Künyesi: Reklam Ajansı; Mago-
Brezilya Yaratıcı Yönetmen; Nelson de Castro,  Sanat yönetmeni; Davi
Caramelo Metin Yazarı; Thiago Rezende, İllüstrasyon; Davi Caramelo,
Fotoğraf; Carlos Sadinan
Kaynak:
www.adsoftheworld.com
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Resim 2.2.3.6. Amerika’da Shooting Gallery isimli, bir sanat galerisi için
tasarlanmış bir tanıtım ilanı. İlanın ismi; Sprayin’ Bullet (Kurşun Püskürtme)
Afiş Künyesi: Reklam Ajansı; Peter Judd, Yaratıcı Yönetmen; Peter Judd,
Kaynak:
Graphis Best in Advertising, 2013:12

Resim 2.2.3.5. Oscar de la Renta moda markası için yapılmış güzel bir ilan.
İlan Graphis dergisinde (2013) Platin ödülü almış. İlan Künyesi: Reklam Ajansı;
LLOYD&CO, Yaratıcı Yönetmen; Dough Lloyd, Sanat Yönetmeni;  Jason Evans
Kaynak:
Graphis Best in Advertising, 2013:12
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Resim 2.2.3.7. Başarılı reklam kampanyasına bir örnek. İntel Ultrabook için
tasarlanmış bilgisayar kampanyası. Ürün özelliği çok güzel vurgulanmış.
1. İlanda; üstün tat,  2; ilanda; üstün keskinlik, denilmektedir. İlan Graphis
dergisinde (2013) Altın ödülü almış.
İlan Künyesi:: Reklam Ajansı; McCann/MRM-SLC,
Yaratıcı Yönetmen; Jeff Paris,  Sanat Yönetmeni; Jeremy Oviatt, Metin
Yazarı; Ann Ford, Fotoğraf; Josh Wood
Kaynak:
Graphis Best in Advertising, 2013:10
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İnsanlar doğduğu andan itibaren, bir göstergeler dünyası içinde farkında

olmadan yaşıyor, toplumsal olarak önceden üzerinde uzlaşma sağladığımız ve

kodlarla belirlenmiş bir dil kullanıyor, bu dili yazıya döküyor, görsel işaretler,

mimikler, vücut dili, müzik, mimari ve benzeri milyonlarca gösterge dizini ile

bir yaşam oluşturuyoruz. Reklamcılığın özünde de bu göstergeler yardımıyla

yeni göstergeler oluşturmak ve hedef kitlelere ortak kodlar içinde bu yeni

gösterge dizinlerini aktarmak yatar. Yaratıcılığın en kısa tanımı da bu nokta da

ortaya çıkar;  hedef kitleye, üzerinde uzlaşılan kodlar yardımıyla yeni gösterge

dizgeleri sunmak ( Elden, 2005:47).

Dört dörtlük reklamın kurallarla saptanmadığını, tüzüklere göre

yaratılmadığını biliyoruz: Büyük reklam yaratıcı kişiden çıkar. Bununla

beraber, deneyimler bize göstermiştir ki başarılı reklamların büyük bir

bölümünün hemen saptanabilen ve tümüyle kendisini  baştan belli eden

nitelikleri vardır. Biz burada altısını sıraladık. Daha başkaları da vardır.

1- Reklamınızda büyük bir fikir var mı ?

Bir reklamın başarısını sağlayan daha önemli bir etken de yoktur.

Gerçek bir satıcı fikir reklamın doruğudur. Herhangi bir reklamı beğenip

onaylamadan önce  kendinize sorun:  Bu reklamda önemli bir fikir varmı ?

2- Bir  ana tema çizgisi var mı ?

Satış fikrinizi çabuk ezberlenebilen birkaç sözcükle sunan bir ana fikir

çizgisi, reklamınızın bugününe ve yarınına milyonlarca dolarlık bir ekstra yarar

sağlayabilir. Çekici  ve heveslendirici satırlar tüketicinin satış mesajınızı kolay

hatırlamasını sağlar. Bir rastlantıyla böyle büyük bir şey yakalarsanız, değerini

bilin, yayınladığınız her basın ilanında ve televizyon filminde göze çarpacak

biçimde kullanın.

3- Reklamınız ürünle, hizmetle yakından ilgili mi ?

Reklamınız  hatırlanıyor ama ürününüz unutuluyorsa,  bu işte bir

yanlışlık var demektir. Dikkatleri satıcı fikirden başka yerlere çeken şaka ve

espriler, yersiz komik unsurlar ve oyunlar, ürününüzle mantıklı bağlantısı

olmayan ünlüler ve başka ilgisiz şeyler yıkıcı olabilir. Her reklam

uygulamasında uygunluk ve ilgililik  arayın.
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4- Reklamınız eskimiş, basmakalıp mı?

Reklam taze, yepyeni ve özgün mü, yoksa bir başkasının reklamının

soluk bir kopyası mı? Pek çok reklam, gerek görünüş gerek anlatımıyla başka

reklamlara benzemektedir. Bu reklamlar çoğunlukla pahalı başarısızlıklardır.

Rakibinize yarayabilecek reklamı yayınlama tehlikesini göze almayın.

Tümüyle sizin olan bir uygulama isteyin.

5- Reklamınız ürünün, hizmetin kullanımını açıklıkla gösteriyor mu?

Hiç bir yöntem ürün üstünlüğünü göstermek kadar başarılı ve satıcı

olamaz. Hele televizyonda. Demonstrasyon için her fırsattan yararlanın. Eğer

demonstrasyon olanağınız yoksa, hiç olmazsa ürününüzü kullanırken gösterin.

Örnek olarak; traş bıçağı makinesinin çalışmasını basit bir şekilde sergileyen

demonstrasyonlar ikna edici satış yollarıdır.

6- Reklamınız inandırıcı mı?

Reklam, normalin üzerinde vaatte bulunuyor mu? Satış fikrinde yanlış

telden  çalan şeyler var mı? Bir reklam baştan aşağı gerçek olabilir ama anlatım

inandırıcı olmayabilir. Az ama inandırıcı vaatte bulunmak, fazla vaatte bulunup

inandırıcılıkta kaybetmekten daha iyidir (Mesçi, 1984:81-82).

Sonuç olarak reklamın yaratıcı olup olmadığının kararını, reklamı

izleyen kişinin kültürü ve yargıları çok etkilemektedir. Kişisel beğeninin

dışında, çoğunluğunda beğenisini kazanmış kreatif çalışmalarda mevcuttur.

Ancak konumuz reklam olduğundan, yaratıcı reklamın başarısı hedef kitlenin

etkilenmesi ve reklamın amacına ulaşmasıyla doğru orantılıdır. Kısaca

özetlersek; kreatif bir reklam, önce dikkati üzerine çeken, sonra vermek

istediği mesajı tüketiciye merakla okutan reklamdır.
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3.BÖLÜM

    GRAFİK TASARIMI VE GRAFİK TASARIMINDA YARATICILIK

3-1- GRAFİK TASARIMI KAVRAMI

3-1-1- Tasarım Nedir?

Yüzyıllar boyu, insan ve dünya iki karşıt varlık alanı; bilgi olayı da

bireysel bilincin, bir bilinç bağlılaşığı (ilişikisi) olan dünyayı kavraması  olarak

anlaşılmıştır. Bu anlamda “ bilmek” nesnenin bir bilinç içeriği olmasını ifade

eder. Klasik epistemolojinin (bilim felsefesi) varlık ve gerçeklik anlayışı bu

ikilem içinde biçim kazanır. Oysa 21.yüzyıl bireysel bilinci evrensel bir akılla,

bireysel bir bilinç bağlılaşığı olan dünyayı da evrensel bir dünyaya dönüştürür.

Böylelikle, epistemoloji, gerçekliği evrensel aklın kavradığı evrensel bir dünya

gerçeği olarak tanımlar. Evrensel dünya evrensel aklın bir bağlılaşığı değil,

bizzat kendisidir. Bu akıl ve dünya özdeşliğinde evrene ilişkin bir bilgi sistemi

meydana gelir. Bu yeni epistemolojik yapı sanal bir yapıdır; dolayısıyla,  aynı

zamanda bir sanal gerçeklik”dir. Bir yanıyla akıl, diğer yanıyla dünya olan

bilgisayar teknolojisinin ürünü bir “dijital” gerçekliktir. Bu sanal gerçeklik,

insanın “burada ve şimdi” hazır bulduğu bir gerçeklik değildir. Evrensel aklın

yarattığı “tasarımsal” bir gerçekliktir. Bilgi artık doğaya alternatif tasarım

modellerinin  üretilmesi anlamına gelir. Bu bakımdan çağımız bir “tasarım

çağı” olarak  tanımlanalabilir.

Tüm batı dillerinde, tasarım karşılığı kullanılan dizayn sözcüğünün

anlam  analizi,  tasarım  sözcüğünün  içeriğini  daha  iyi  açıklar  sanırız.

Dizayn (design) sözcüğü, Latince biçim vermek, temsil etmek demek olan

designare sözcüğünden gelir.
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Resim 3.1.1.1. 1900 yıllarının tasarımcıları tarafından yapılmış bazı örnekler.
1)- Masa Fanı. (Peter Behrens, 1912 öncesi. AEG)
2)- Yüksek Dayanmalı Sandalye. (Charles Rennie Machintosh, 1904/05)
3)- Jugen Stil Masa Lambası. (Peter Behrens, 1902)
4)- Yandan Masa. (Gerrit Rietveld, 1922/23)
Kaynak:
Bürdek, 2005:26
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Resim 3.1.1.2. Almanya, Stuttgart’da, Weissenhofsiedlung Emlak tarafından
yaptırılmış, günümüz rezidans tarzı konut tasarımı ve bu evlerdeki yaşam
alanını gösteren bir örnek. (Tasarım: Jacobus J. P. Oud, 1927)
Kaynak:
Bürdek, 2005:24
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Resim 3.1.1.3. Pinakohthek der Moderne galerisindeki, Sürekli Dönen
Asansör tasarımı. Proje ismi “ Peretuum Mobil der Gegenwart (Sürekli
hareketli Makine)”.
Kaynak:
Bürdek, 2005:8
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Ancak bugün bu ifadelere tasarlama, planlama, eskizler yapma,

biçimlendirme ve kurgulama gibi değişik anlamların katılımıyla, dizayn

sözcüğü, içerikçe tanımı güç bir kavram niteliği kazanır. Tüm bu karmaşık

yapısına karşın, dizayn sözcüğü, pratik yaşamdan, teorik yaşamın en üst

basamaklarına kadar uzanan bir kullanım alanına sahiptir. Örneğin elimdeki

kalemin, yazı yazdığım masanın, kullanmakta olduğum bilgisayarın, duvarda

asılı olan resmin,  sokaktaki afişin ve bilimsel bir araştırmanın dizayn edilmesi

gibi.  Bütün   bu   karmaşık  ve  yaygın  yapısıyla  dizayn,  Türkçe  karşılığıyla

“tasarım” nedir? Böyle bir soruya verilecek genel bir yanıt : “Tasarım, bir

sorunun çözümü için plandır, bir fikirdir” (Lobach, 1976:14). Buna göre her

tasarım, ilkin bir fikir olarak düşüncede var olan bir tasavvurdur, ama bu

fikir, bu tasavvur bir biçim (form) verme dinamiğini içerir ve bu oluşum

süreci içinde biçim kazanmış olarak dışlaşır, somutlaşır. Buna göre her

tasarım olgusunda, bir fikir ve  bir de tasarımlanmış bir nesne bulunur. Bunu

başka türlü söylersek, her tasarımlamada, tasarımlayan bir subje (özne,konu)

ve bir de tasarımlanan bir obje vardır. Tasarımlayan subje, duyum, algı,

düşünme, duygu ve hayal gücü gibi bilgi yetileriyle (kabiliyet) kendisine

verilmiş olan nesneyi üçboyutlu doğal düzen içinden çıkarır ve onu tasarımsal

bir dünya içine yerleştirir (Tunalı, 2012:15,16,20).

İnsan, bir doğa varlığı olarak sahip olduğu doğal eğilimlerine,

itilimlerine, içgüdülerine bağlı hareketlerin istenciyle bir eylem haline

dönüştürebilir. Doğada nasıl bir bilim, düşünce tasarım modelleri yoksa, aynı

şekilde bir tasarımsal model de yoktur. İnsanın varlıkla iletişimindeki bir başka

tasarım modeli de sanattır. Bir sanat yapıtı, örneğin bir resim, bir heykel, bir

müzikal kompozisyon bir tasarımdır ve bir tasarım varlığı olarak gerçek varlığı

aşarlar. Ancak sanat yapıtı tasarımsal ama aynı zamanda bireysel bir varlıktır

(Tunalı, 2012:23).

Bütün bu anlatımlardan yola çıkarak özetleyecek olursak; Tasarlama,

zihnimizdeki bir fikri ya da eylemi ortaya koymaktır. Tasarım ise;

zihnimizdeki bir fikrin , yada yapıtın ilk biçimidir.
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Resim 3.1.1.4. Olivetti Markası için tasarlanmış,  kurumsal kimlik kılavuzları.
Kaynak:
Bürdek, 2005:128

Resim 3.1.1.5. Coca Cola firması için tasarlanmış şişelerin, tarih boyunca,
nasıl bir dönüşüm geçirdiğini gösteren fotoğraf.
Kaynak:
Bürdek, 2005:178
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Tasarım modellerini, çeşitli alanlarda görmek mümkün olmaktadır.

Bunlara kısaca bakacak olursak; Bilimde Tasarım, Felsefede Tasarım, Teknikte

Tasarım, Sanatta Tasarım, Mimarlıkta Tasarım, Kentsel Tasarım, Müzikte

Tasarım ve Edebiyatta Tasarım’dır. Bizim tez konusu itibariyle üzerinde

duracağımız konu, Sanat ve Teknik Tasarım bağlamında inceleyeceğimiz  olan

Grafik Tasarım’dır. Tasarlamak, önceden de belirttiğimiz gibi, plan yapmak  ve

süreç içerisinde bir düzen getirmektir. Bunun amacı da, tabiiki anlatmak

istediğimizi ya da mesajımızı  kolay ve anlaşılır bir biçimde iletebilmektir. İşte

burada tasarımcıya büyük iş düşmektedir. Tasarımcı, karşısına çıkacak her

türlü problem karşısında, yaratıcı fikirler bulup, çeşitli yolları da deneyerek

çözüme ulaştıran kişidir. Grafik anlamda tasarım ise; resim, fotoğraf,

illüstrasyon, şekil, tipografi, amblem, metin gibi çeşitli yaklaşım ve unsurları

kullanıp, zihinde oluşturulan projeyi çizerek, eskizle ya da görsel bir

düzenlemeyle ortaya koymaktır. Tasarım yönetimi üzerine araştırmalar yapan

Prof.Brigitte Borjo De Mozota’ya göre, tasarımda kullanılan teknikler, bilimsel

yaklaşımın mantıklı karakteri ile yaratıcı gayretin sanatsal ya da artistik

boyutunu birleştirmektedir.

Tasarım, bir meslek olarak ilk defa 1929’daki borsa çöküşünün dolaylı

bir sonucu olarak, 1930’da Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmüştür.Ürün

tasarımının bir ekonomik kriz ortamında, ticari başarıyı etkilemede oynadığı

rol, üreticiler tarafından çok çabuk fark edilmiştir. Bu yeni biçimlenme,

endüstriyel tasarımcıların ortaya çıkışını cesaretlendirmişlerdir. Endüstriyel

kuruluşlarda, ürünlerin tasarlanmasında danışmanlık yapan ilk endüstriyel

tasarımcılar, büyük  şirketler için serbest çalışmışlardır. Bu ilk tasarımcılar

çeşitli geçmişe sahip olmuşlardır. Walter Darwin Teaque grafik tasarımı

geçmişiyle, Raymond Loewy dekorasyondan, diğerleri ise tiyatro ve

reklamcılıktan  tasarım dünyasına gelmişlerdir. Ekip çalışmasına alışık ve

yaratıcılıklarını ticari kısıtlamalara uyarlama gerekliliğinin bilincindeki bu

kişiler, endüstri ve sanat ile işlevsellik ve pratiklik arasında bir buluşma

gerçekleştirmişlerdir (Mozoto, 2005:35).
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Resim 3.1.1.6.
Walter Dorwin Teaque
(1883-1960). Amerikalı
bir endüstriyel tasarımcı,
mimar, çizer, grafik tasarımcı,
yazar ve girişimci. 1903’de
sanat eğitimi görmüş, kendi
reklam tasarım atölyesinden
önce, bir reklam ajansında
dört yıl geçirmiştir.
Steinway piyano, kopyalama
sistemleri, benzin istasyonu
donanımları, cam, askeri
füzeler gibi tasarımlar yaptı.
1927’den Sonra da Polaroid ve
Kodak için  Kamera tasarımları
yapmıştır.
Kaynak:
W.D. Teaque, Anonim,b.t.

Resim 3.1.1.7. Walter Dorwin Teaque’nin Polaroid ve Kodak için yaptığı
tasarımlar.
Kaynak:
W.D. Teaque, Anonim,b.t.
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3-1-2- Tasarımda Yaratıcılık

Bir sanat yapıtının, örneğin bir resmin, bir heykelin, bir müzik

yapıtının, bir afişin, bir reklamın ve yine bir endüstri ürünü dediğimiz bir

yapıtın, örneğin elimde tuttuğum kalemin, üzerinde yazı yazdığım masanın, su

içtiğim bardağın, bindiğim otomobilin meydana gelmesini bir “yaratma” olarak

ifade ettiğimizde, bununla ne demek istemekteyiz ? Tüm bu yapıtlar, bir

tasarım varlığıdır diyoruz ve daha baştan tasarım varlığının yaratma ile

örtüştüğünü kabul ediyoruz. Bu nedenle, yaratma dediğimiz olayı çözümlemek,

onunla örtüşen tasarım olgusunu çözümlemek anlamına gelmektedir. Buradan

kendiliğinden bir soru ortaya çıkar; O halde yaratma ne demektir? Önceki

konularda da belirttiğimiz gibi, yaratma, genelde insanın hazır olarak bulduğu

doğa varlığına, insanın kendi insansal - tinsel (ruhsal) varlığını katması

demektir. Bu  yaklaşım  daha  Platon  zamanında  kabul  edilmişitir.  Platon’un;

bu  konuyla  ilgili  düşüncelerini  günümüz  diline  aktarıp  söyleyecek

olursak; “Sanatçının ve  el işçisinin ortaya  koyduğu ürünler, ister plastik

ürünler, ister edebiyat ürünleri, ister el becerisine dayalı ürünler ve isterse

endüstri ürünleri olsunlar, emprik (deneyimsel) – duyusal dünyaya duygu ve

düşüncelerin aktarılmasıyla meydana gelirler” demiştir. Buna göre, insanın

duygu ve düşüncelerini bir maddi varlığa, taşa, toprağa, sese, boyaya

aktarmasıyla meydana gelen, ama emprik (deyenimsel) dünyada, doğa

dünyasında var olmayan tüm sanat ve zanaat yapıtları, bir yaratma ürünüdürler

ve onlar emprik doğa dünyasının kategorilerinin dışında yer alırlar. Bu

söylediklerimizden şu çıkıyor; Yaratmak, insanın doğa varlığına, insansal bir

katkısıdır ( Tunalı, 2012:64-65).

Tasarım yaratıcılık isteyen bir kavramdır. Sanatta yaratıcılık ise sanatın

kullandığı dilleri keşfedip, öğrenip onları kendi amacımız doğrultusunda

organize edebilmemiz ile doğru orantılıdır.

Tasarım da “ne için bu çalışmayı yapıyoruz” sorusu hareketlerimizi

yönlendiren başlıca çıkış noktasıdır. Tasarım kısaca; bir soruya “cevaptır”

diyebiliriz.
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Resim 3.1.2.1. Shigeo Fukuda (1932-2009). Ünlü Japon grafik sanatçısı, poster
tasarımcısı, heykeltraş. Çalışmalarında illüzyonist yaklaşıma önem vermiştir.
Yukarda sanatçının 1987 yılında yaptığı “Helmut üstünde öğle yemeği” isimli
heykel çalışmasını görüyoruz. Sanatçı 186 x 79 x 108 cm. kaynaklı çatal, bıçak ve
kaşık kullanarak motosiklet inşa etmiştir. Yarattığı nesneden, gölge yardımıyla
gerçek nesneyi ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Fukuda bu şekilde ışık kaynağı
kullanıp, gölgeyle gerçek nesnenin formuna ulaşmanın kendisini çok zorladığını
ifade etmiştir. Fukuda bu iş için 848 tane çatal kullanmıştır.
Kaynak:
Shiego Fukuda, Anonim,b.t.
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Resim 3.1.2.2. Yine Shigeo Fukuda’dan, Figaro’nun Düğünü oyunu için
tasarlanmış, bir tiyatro afişi.
Kaynak:
Shiego Fukuda, Anonim,b.t.
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Yapılan bir çalışmanın tasarım olabilmesi için, işlevsellik

yükümlülüğünü taşıması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan çalışma

başka bir şey olur. Bir tasarımcı elde edeceği sonucu önceden saptamış

olmayabilir. Duygu ve sezgileriyle yola çıkar. Kullandığı malzemeler ve

yaratma esnasında yeniden oluşan fikirler, duygular sonucu yönlendirilebilir.

Çoğu kez varılacak sonuç önceden saptanmış gibi değildir. Tasarım yapmakla,

sanat eseri yaratmak arasında, az çok bir bağlantı vardır. Tasarım yapılırken

her ne kadar koşullu amaçlı bir durumla yola çıkılıyorsa da,  bütün bu

koşullarla beraber tasarım yapan kişinin kendini özgür hissetmesi

nesnelere, malzemelere hükmederek yeniden şekillendirilmesi gerekir. Bu

yönüyle onu biraz da sanatçı bir kişilik olarak görürüz. Sanatçı eserini

yaratırken doğadan yola çıkar. Önce doğanın özüne iner. Bunun için esaslı bir

ayıklamaya gider ve eksiklikleri de kendisi tamamlar.

Tasarımcıyı biraz da sanatçı olarak nitelendirirken şüphesiz her ikisinde

de ortak özellik olan yaratıcılığı baz olarak ele alıyoruz. Yaratıcı insanların

kendine özgü bir duyma ve keşfetme tarzları vardır. Bu, yerini hiçbir çalışma

ve sabrın tutmayacağı bir özelliktir. Uygulamalardaki gelişmeler zaman içinde

kalıcı niteliklerdedir. Yaratıcılığın en önemli özelliği eğitebilirliği kadar,

öğrenildikten sonra bir beceri haline gelip unutulmamasıdır.

Eski elemanların yeni şekilde düzenlenmesi ile yeni fikir veya nesnenin

ortaya koyduğu her faaliyet yaratıcı bir faaliyettir. Yeni yaratılan fikir veya

nesne bir problemin çözümüne hizmet etmelidir. Bu yüzden tasarıma

başlamadan evvel,  poblemin ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazımdır. Çünkü

cevap, bize sorulan sorunun içinde gizlidir. Sorunu çok iyi anlarsak, cevabı

verecek tasarımı da kolay buluruz.

 Genel anlamda yaratıcılık, geçmişteki tecrübelerin bazı değişikliklerle

yeniden düzenlenmesini sağlayan, bir problem çözümüne hizmet eden,orijinal

bir çalışmayla neticelenen yeni bir fikir veya nesnenin  üretildiği zihni bir

faaliyettir.
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Resim 3.1.2.3. İngiliz tasarımcı ve marka danışmanı  Michael Johnson
(1964-Derby Doğumlu) tarafından, Bilim Müzesi için tasarlanmış,
mekan içi yönlendirme tabelaları, işaretler ve yazı düzenlemeleri.
Kaynak:
Michael Johnson, Anonim,b.t.
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Tasarımda, yaratıcı düşünce ve yaratıcı performansa katkıda bulunan

zihni özellikler vardır;

Probleme karşı hassasiyet, hataları, eksiklikleri, tutarsızlıkları,

ihtiyaçları görebilmek ve  belirli bir sürede amaca yönelik olarak çok sayıda ve

farklı boyutlarda fikir ortaya koyabilmek, esnek davranmak; öğrenmiş bilgiyi

yeniden sınıflandırma, yeniden yorumlama aynı zamanda çeşitli fikirleri ortaya

koyabilme, bir kategoriden diğerine geçme, bireyin değişmekte olan problem

durumu  ile başa çıkabilmesi için düşüncesi yönünü değiştirmesi, orijinallik;

alışılmış yeni çözümleri veya fikirleri ortaya koymak, bilinenleri yeni şekillerle

organize etmek, bilinen bir objenin işlevini değiştirmek, yeniden inşaa etmek,

bir materyali veya fikri yeniden geliştirebilmek,  farklılaştırabilmektir.

Hergün artan yoğun tüketim isteğiyle oluşan yeni gereksinimler, bir

yandan endüstrileşme sonucu; ürün çeşitliliğinin görülmemiş boyutlara

ulaşması, çok kısa sürede çözüm isteyen karmaşık problemler toplumu yeni

arayışlara itmektedir. Var olanı daha eksiksiz hale getirmek, daha iyisini

istemek, insanın yapısında olan birşeydir. Yaratıcı tutum daima yapıcıdır.

Akılcı cesaret, denemek ve sürekli aramak, tıpkı başarı gibi özendirilmelidir.

 Yaratıcı gücümüzü engelleyen  bazı davranışlarımız vardır.

Araştırmacı Koberg’e göre bunları şöyle sıralayabiliriz: Yanlışlık yapmaktan,

aptal yerine konulmaktan, kullanılmaktan, yalnız kalmaktan, gelenekleri

bozmaktan, değişiklik önermekten, çevresinin sevgisinden yoksun kalmaktan,

alışkanlıkların rahatlığını kaybetmekten, gerçekten ve kişilik sahibi olmaktan

korkmak. Yaratıcılığımızı engelleyen bu davranışları yenersek,  kreatif işler

çıkarmamamız için bir sebep kalmayacaktır.

Yaratıcı sürecin araştırılması ve incelenmesinde en önemli sorun onun

sürekliliği ve hareketidir. Hiç bir değerlendirmeye kesin sonuç olarak

bakmamalıdır. Her değerlendirme, bir ilerisi için başlangıçtır. Değerlendirme

yaratıcılık için önce bir kişisel muhasebedir. Dürüsttür, açıktır. Yapılan

sonucun, eksiklerle  düzeltmelerin karşılaştırılmalarını içerir ( Akgün, b.t.).
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Resim 3.1.2.4. (Enviromental Design)  Çevre Tasarımı konusu içerisinde,
kaldırımlardaki ağaçları koruma amaçlı bir çalışma. Yazıda “Yeryüzünde, tatlı
bir yağmur yağar ve yolunuzdan bana akar. Bu ağaç beslenir. Zamanla ve
kolayca, nehrimizi bul. Yenilenmiş, temiz, taze, özgür” denmektedir.
Yer: Footscry, City of  Maribyrnong, Melbourne, Australia, (2011)
Tasarım: Heine Jons, Müşteri: Maribyrnong Şehir Konseyi, Melbourne Su.
Kaynak:
Enviromental Design, Anonim,b.t.
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Günümüzde medya teknolojisi ve bilgilendirme ekonomisi

alanlarındaki gelişmeler, görsel iletişim tasarımı eğitimini ve mesleğini büyük

ölçüde etkiledi. Tasarımcı yeni yüzleşmelerle karşı karşıyadır. Tasarım

konularının çeşitliliği ve karmaşıklığı arttı. Bugün insanoğlu ile sosyo-kültürel

ve doğal çevresi arasındaki, gelişmiş denge ihtiyacı en önemli gündem

maddesidir.

Sonuç olarak, tüm bu anlatılanların ışığı  altında tasarımcıyı tekrar tarif

edecek olursak:

•   Tasarımcı, görsel kültür ortamının oluşmasına katkıda bulunan;

•   Kullanıcılar topluluğu için anlam üreten,

•   Kullanıcıların çıkarlarını yorumlamakla yetinmeyip, yerine göre

gelenekçi ya da yenilikçi öneriler getiren;

• Kavramsallaştırdığı ve dile getirdiği fikirleri, elle tutulur

deneyimlere dönüştürmede uzmanlaşmış;

•  Farklılıkları abartmadan ve ortak paydaları gözardı etmeden,

çevresel ve kültürel bağlamın farklılığına saygılı ve birlikte

varolmaları ilkelerine dayanan bir yaklaşımı benimseyen;

• Tasarım edimlerinin doğurduğu sonuçların, insanlık, doğa,

teknoloji ve kültürel olgulara zarar vermemesine özen gösteren,

•   Bu konuda kişisel ahlaki sorumluluk taşıyan bir profesyoneldir.

Tasarımın yeni konsepti, doğa, insan ve teknolojiyi düzenlemeyi, doğu

ve batı, kuzey ve güney, geçmiş, bugün ve gelecek arasında dengeli bir uyum

sağlamayı vadediyor. “Oullium”, yani büyük ahengin anlamı budur (İcograda

manifesto 2000 Seul).
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3-1-3- Grafik Tasarımın Tanımı

Bu tanımı  yapmadan önce, grafik ve grafik sanatlardan da söz etmek,

grafik tasarımını daha doğru tanımlamamızda faydalı olacaktır. Öncelikle

grafik kelimesinden başlarsak; Yunanca graphikos, Fransızca graphique

sözcüğünden gelir. İngilizce’de ise graphic’ dir. Kısaca yazmak, resim

çizmek, işaret, desen anlamındadır. Sonu graf (graphy) ile biten sözcükler,

tasararlanan biçime göre, görüntüleme anlamındadır. Örneğin; “fotoğraf”: ışıklı

görüntüleme,  düzenleme,  “litografi”   taşla   yazmak,   desen  yapmak  v.b.

Grafik Sanatlarda ise; iki yaklaşım vardır; birincisi, özgün baskı

yöntemleriyle oluşturulmuş sanat yapıtlarılarıyla ilgili tasarımlar, ikinci

yaklaşım ise; bilgi iletmek, basılmak ve kitle iletişim araçlarında

kullanılmak amacıyla hazırlanan; çizgi, yazı, resim, fotoğrafla ve bunların

düzenlemeleriyle ilgili tasarımlardır. Her iki yaklaşımda da olması gereken

ortak özellik çoğaltma özelliğidir.  Bu da bize, bir çalışmayı grafik bir ürün, ya

da bir eser olarak tanımlamamız için; çoğaltma özelliği olması gerektiğini

göstermektedir. Tez konumuz gereği biz; iletmek, basılmak ve kitle iletişim

araçlarında kullanılmak üzere tasarlanan çalışmaları yani, ikinci yaklaşım

üzerinde duracağız. Çünkü reklam tasarımı ile grafik tasarımı ilişkisinde büyük

bir yardımlaşma vardır. Grafik tasarım olmadan, reklam tasarımı olmaz.

Grafik tasarım tanımına, günümüz şartları ve imkanları açısından

değerlendirerek başlarsak, daha  güncel  bir  tanımlama  olacağı kanısındayız.

Günümüzde “Grafik tasarım” terimi teknolojik olarak yetersiz kalmaktadır.

Görsel iletişim tasarımı terimi yapılan işi daha iyi ifade etmektedir. Görsel

iletişim tasarımı, birçok disipline ait terminolojiyi ve yaklaşımı, çok katmanlı

ve derinlemesine bir yeterlilikle birleştiren bir meslek haline gelmiştir.

Disiplinler arası sınır giderek daha akışkan bir yapıya bürünmüştür. Yine de

tasarımcılar mesleki sınırları gözden ırak tutmamalıdırlar (Icograda design

education manifesto 2000 Seul, b.t.).
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Resim 3.1.3.1. Grafik Sanatlarda, özgün baskı yöntemleri ile oluşturulmuş
sanatsal çalışmaya bir örnek. Çalışma litografik yöntemlerle basılmış ve belirli
sayıda çoğaltılmıştır. Sanatçı: Fevzi Karakoç (Tablo ismi; Orta Karede – 2000)
Kaynak:
www. ozgunbaskiresimsanatcilari.com.tr
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Resim 3.1.3.2. Grafik Sanatlarda, normal matbaa baskısı ile basılmış bir
grafik tasarım örneği. Sosyal amaçlı, bir mesaj iletmek amacıyla tasarlanmış
bir afiş. Bu afiş, Leo Burnett reklam şirketi tarafından Birleşik Krallık
Ulaşım Dairesi’nin “Think! Copycat Parents ( Düşün! Kopyacı Ebeveynler)”
kampanyası etkinliği için tasarlanmış. Afişte metin olarak  “Cadde üzerinden
geçerken, cep telefonunuzu kullanırsanız, çocuklarınız sizi taklit edecektir.
Düşün! Ebeveynler”. denmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına iyi birer örnek
olmasının önemini vurgulayan bu çalışma, tasarımın insan davranışlarını
değiştirme ve eylemlerini sorgulama yönündeki gücünün de bir örneğidir.
Kaynak:
Ambrose ve Harris, 2012:11

119
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Resim 3.1.3.3. Grafik tasarım ürünleri, yaşamın her yönüne sızmıştır.
Yol ve caddelerdeki uyarı işaretlerinde, ilaçlarla ilgili bilgilendirmelerde v.b.,
grafik tasarım uygulamalarını görmek mümkündür.
Kaynak:
Graphic signs, b.t.

Grafik tasarım öncelikle, bir tür dildir, iletişim kurmak içindir ve pek

çok alanı kapsayan görsel bir sanat disiplinidir. Bir disiplin olarak grafik

tasarım, fikirleri, kavramları, metin ve görselleri alarak onları baskı, elektronik

veya diğer süreçlerden (kitle iletişim araçları gibi) geçirip görsel anlamda

çarpıcı bir biçimde sunar. İletişim sürecinin kolaylaşması adına, içeriğe düzen

ve yapı sağlarken mesajın hedef kitle tarafından alınması ve anlaşılmasına

yardımcı olur. Bir tasarımcı bu amaç için farklı unsurları bilinçli bir biçimde

ele alır. Bir tasarım, felsefi, estetik, duyumsal veya siyasi bir doğaya sahip

olabilir (Ambrose ve Harris, 2012:10).

Grafik tasarım,  çeşitli yaklaşım ve unsurları kapsayan geniş bir görsel

sanat disiplinidir. Sanat yönetimi, tipografi, sayfa düzeni, bilgi teknolojileri ve

diğer yaratıcı alanları içinde barındırır. Yaratıcı bir yol bulma sürecinde,

mesleğin diğer alanlarıyla ilişki kurmak için daima bir sebeb mevcuttur. Grafik

tasarım yaşamın her yönüne sızmıştır. Grafik tasarım ürünleri, sürücülere

kavşakta durmalarını söyleyen işaretler ve tüketiciye her tür yiyeceğin

içerisinde ne kadar kollesterol bulunduğunu gösteren besin çizelgelerinden,

filmin konusunu ve atmosferini aktarıp izleyicinin heyecanını artıran film

jeneriklerine kadar uzanan çeşitlilikleri ve yaygınlıkları kapsar.
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Resim 3.1.3.4. Yukarda, Şair Mayakovski’nin (1893-1930), şiirlerinin  bir
derlemesi olan “Sesli Okumak İçin” adlı kitabından sayfalar görüyoruz.
Rus tipografist ve grafik tasarımcı El Lissitzky (1890 -1941) tarafından
tasarlanan kitap, 1923 yılında Berlin’de yayınlanmıştır. Grafik tasarımcının
rolü proje özetini yorumlamak ve bir sanatçı, tasarımcı, tipograf ve filozofun
arasındaki sınırları eritecek biçimde bir tasarım yaratmaktır.
Kaynak:
Ambrose ve Harris, 2012:15

Grafik tasarımı kavramı içerisindeki grafik tasarımı tanımından sonra,

biraz da grafik tasarımcı tanımına da göz atmakta fayda vardır. Grafik

tasarımcı kimdir, ne iş yapar? Kısaca bir bakalım; Grafik tasarımı sadece bir

meslek olarak düşünmek dar ve çağımıza uygun olmayan bir bakış açısıdır.

Tasarımcının baskı ve dijital üretim süreçlerindeki rolünü anlamak için

tasarıma bakmak daha faydalıdır. Tasarımcının burada edindiği yaklaşım

tasarımı daha iyi açıklar. Bir tasarımcının süreç içerisinde iki rolü

bulunmaktadır: Tasarım proje özetini karşılamak ve çalışmayı sonuçlandırmak.

Sonuç olarak; bir tasarımcı metin ve görseli sınırsız biçimde

düzenleyebilse de nihai amaç avangard bir sanat eseri değil etkili iletişim

üretmektir (Ambrose ve Harris, 2012:14,15). Tasarım gelenekleri, toplumun

kullanışlı ve gerekli unsurlarıdır. Örneğin; otoyol tabelaları, sürücü tarafından

anında algılanmalıdırlar. Bu tabelalar etkili biçimde iletişim kuramadığı

takdirde, kaza sayısı artacaktır.
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Resim 3.1.4.1. Altamira Mağarası Duvar Resmi. (İÖ 30.000)
Çizerek resmetmek, insanoğlunun belki de ilk kullandığı resmetme
tekniğidir. Kireç taşı, odun kömürü vb. malzemelerle nesne, yüzeye
çizilerek resmedilir.  Bu örnekte görüldüğü gibi çizgiler yoluyla
nesne ortaya çıkar.
Kaynak:
Görsel Estetik, 2009:28

3-1-4- Grafik Tasarım Tarihi

İnsanın arkasında, ölümsüzlüğünü garanti altına alacak izler bırakma

isteği, insan doğasının temeli görüntüsündedir. Yazının icadından önceki

devirlerdeki  insan  hakkında  en  önemli  bilgiler  onun  bıraktığı  izler  (mark)

incelenerek elde edilmiştir. Bu bağlamda  bütün bu izleri “Grafik” kavramı

çerçevesinde bakıp, grafik tasarım tarihinin eskilerden, günümüze kadar gelen

gelişim sürecini de bu düşünceyle incelemek daha doğru olacaktır. Tarih

öncesinde insanlar, çizgiyi sanat üretmek için değil, iletişim amacıyla

kullanmışlardır. Düşündüklerini, gördüklerini çizim ya da resim yoluyla

başkalarına anlatmak ya da ileriki zamanlara taşımak istemişlerdir.

Çizgilerden, şekillere, şekillerden resimlere doğru giden bir süreç aslında

yazıya giden yolun hazırlığını oluşturmuştur. Yontma Taş Devrinde (paleolitik)

insanlar, yaşadıkları ve gördükleri olayları, nesneleri, doğa karşısındaki

savaşlarını ya da korkularının resimlerini, çizerek anlatmışlardır. 1879 yılında

İspanya’nın kuzey kesiminde paleolitik çağdan kalma bir mağara olan,

Altamira’da  bu tarih öncesi resimlere rastlanmıştır.
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Resim 3.1.4.2. Altamira Mağarası Duvar Resmi. (İ.Ö. 30.000)
Figürler çizildikten sonra içleri boyanmıştır.  Ayrıca, elin şablon
olarak kulanılıp, duvara basılarak çoğaltılan çalışma, grafik sanatlar
prensibi olan “çoğaltma”tekniğine güzel bir örnektir.
Kaynak:
Görsel Estetik, 2009:28

Altamira ve İÖ. 2500 Lascaux (Fransa) mağralarında bulunan hayvan

ve insan figürlerinde, günlük yaşamın bir kesiti işlenmiş ve aynı zamanda

ellerin şablon olarak kullanılıp boyayla duvarlara basılarak çoğaltıldığı

görülmüştür. Çoğaltım tekniği grafik sanatların temel prensibi olduğuna göre,

bu bir çeşit grafik ürün olarak sayılabilir (Tepecik, 2002:18).  İÖ. 30.000

yıllarına doğru, insanların yüzey üzerine resmederek, mesaj iletme

alışkanlıklarının başlamasıyla , o zamanın tekniklerini de resmetmeye yönelik

olarak  kullanma da başlamıştır. Mağara resimleri, bilindiği kadarıyla, çizerek,

boyayarak ve kazıyarak yapılmıştır. Çizerek resmetmek,  yüzeyi çizebilecek bir

odun kömürü ya da benzeri malzemeyle nesnelerin, yüzey üzerine resimlerini

yapmaktır. Boyayarak resmetmek, toprak ya da bitkilerden elde edilen renkleri

kullanarak  nesnelerin, yüzey üzerine resimlerini yapmaktır. Kazıyarak

resmetmek ise birkaç aşamayı içerir. Önce demir ya da ince uç şekline

getirilmiş sert taş malzemelerle yüzey üzerine nesnenin resmi girinti ya da

çıkıntı olarak gerçekleştirilir. Daha sonra kazıma yoluyla elde edilen bu yüzeye

boya sürülerek başka yüzeye basıldığında resim ortaya çıkar (Görsel Estetik,

2009:30). Bu uygulamada grafik tasarım prensibi olan çoğaltma tekniğiyle

temel olarak örtüşmektedir.  İnsanlar, yaptıkları bu resimlerin, ileride yazının

temeli olacağını bilmeden çizmişlerdir.
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Eski çağlardan beri insanlar iletişim kurmak için, bir sürü yolları

denediler. Yukarıda anlatılan kayalar üzerine çizilen resimler, duman, ateş,

ışık... vb. hepsini kullandılar. Mesajın kalıcı olmasını sağlayan,  kaya resimleri,

bir zaman sonra istenilen iletişimde yetersiz kaldı. Süreç içinde ki yaşanan

deneyimlerle, kullanılan sembollerin, resimlerin mesajı tam anlatamadığını

hatta yanlış anlaşılmalara sebep olduğu görüldü. Sonuç olarak, iletişim kurma

ihtiyacı ve insanın evrimi ile İ.Ö.3000 yıllarında ilk alfabenin bulunması görsel

yazılı iletişim sorununun çözülmesindeki en büyük aşama olmuştur.

Grafik tasarımda, yazının önemi çok büyüktür. Grafik tasarımın gerçek

anlamda varoluşu,  yazının bulunmasıyla oluşmuştur. Yazı bulunmadan evvel

kullanılan bazı semboller ya da piktogramlar, kullanım süreci içerisinde

zamanla değişmeler göstermiş ve gelecekteki alfabelerin temellerini atmıştır.

Resim 3.1.4.3. Yazı bulunmadan önce kullanılan bazı
piktogramlar, kullanım süreci içerisinde zamanla değişmeler
göstermiş ve alfabelerin oluşmasında katkıda bulunmuştur..
Kaynak:
Style Book - The History of  Graphic Design , b.t.



124

Resim 3.1.4.4.  Türklerin kullandıkları kesin olarak bilinen ilk alfabe,
Göktürkler döneminde yaygınlık kazanan Göktürk alfabesidir. İlk türk
alfabesinden günümüze kalan en büyük kalıntılar, Orhun kitabeleridir.
Kaynak:
Göktürkanitlari.appspot.com

İlk yazı denemeleri, ilk şehir devleti kuran Sümerler tarafından

yapılmıştır. Çizilen resimlerden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Sivri aletlerle, kil

tabletler üzerine yazılan yazılar, tabletler pişirildikten sonra sabitlenmiş

oluyordu. Sümerler çivi yasızının bulunuşundan başka, tıp, astronomi,

matemetik, geometri alanlarında da gelişmiştir. Ancak Mısırlıların papirüsler

üzerine kamış kalem ve siyah  is mürekkebi ile yazdıkları hiyeroglif yazısını

bulması ile çivi yazısı son bulmuştur.

Doğu kültürüne ait, yazılı edebiyatın en önemli örnekleri Köktürk

Kitabeleri’dir. 8. yüzyılda dikilen kitabeler günümüze kadar ulaşmıştır.

Kitabeler üzerindeki metinlerin Köktürk alfabesiyle yazıldığı bilinir. Yazılı

edebiyatımıza ait en eski örnekler Orhun Kitabeleri’dir. Bunların en önemlilieri

ise; Tonyukuk Yazıtı, Kül Tigin Yazıtı ve Bilgi Kağan Yazıtı’dır.
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Resim 3.1.4.5. Mısır uygarlığında kullanılan hiyeroglif yazısı.
Kaynak:
Hiyeroglif, b.t.

Hiyeroglif günümüzden 3000 yıl önce Mısırlılar tarafından geliştirilmiş

bir resim yazısıdır. Hiyeroglif önceleri, taş veya tahta üzerine daha sonra da

eşyalar üzerine yazılmıştır. Ancak 2500 yıllarında Mısır’da yetişen bir su

bitkisi olan papirusdan elde edilmiş kağıtlar kullanılmaya başlanmıştır.

Yazılarında isli mürekkep, sivri uçlu kamış ve fırçalar kullanıyorlardı. Bu hafif

malzemeler ile yazı, kolaylıkla istenilen yere taşınabilir oldu. Böylece bilgi,

mesaj istenilen yere taşınmış ve paylaşılmıştır.

Harf yazısını, yani alfabeyi bulan ise Fenikeliler olmuştur. Çivi

yazısından yararlanarak ve geliştirerek elde edilen fenike alfabesinin bugün

kullanılan modern alfabenin kökeni olduğu bilinir. Denizcilik kültürü gelişmiş

olan fenikeliler deniz ticaretinde ilerlemişlerdir. Fenike alfabesini ticaret

yaptıkları her kültüre taşıyarak tanıtmış ve yayılmasını sağlamışlardır. Bu

ticaretler sırasında Yunanlılar’da bu alfabeyi öğrenip kullanmışlar hatta, sesli

harfleri Yunanlıların bulduğu bilinmektedir. Yazı estetiğini ise, alfabeyi

Yunanlılardan devralarak Latin alfabesini oluşturan Romalılara borçlu

olduğumuz söylenmektedir. Yazıyı  güzelleştirerek, grafik tasarım açısından

çok önemli değişiklikler yapmışlardır (İstek, 2004:19)
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Resim 3.1.4.6. Fenike alfabesi öncesi ve sonrası harflerin gelişimi.
Kaynak:
Fenike alfabesi, b.t.

Grafik tasarımı için, yazının gelişmesi  çok önemlidir.  Grafik tasarımın

gerçek olarak kimliğini kazanması, kendini geliştirmesi yazının gelişmesiyle

farklı boyutlara ulaşmıştır.  Bunun yanında, bergama krallığında Parşömen

kağıdı icat edilmiş ve bilgiler ,  Papirüse göre, daha ekonomik bir şekilde kalıcı

hale getirilmiştir. Kağıdın bulunmasıyla, bilim ve kültürün yayılarak gelişmesi

kolaylaşmış, görsel sanatlarda da yeni yeni imkanlar doğmuştur.

Rönesans Dönemi Grafik Tasarım

Sanatçılar için Rönesans dönemi,  daha yaratıcı ve özgür üretim

yaptıkları bir dönem olmuştur. Grafik tasarım içinde, yeni bir dönemin

başlangıcıdır.  Çünkü Gutenberg 15-16. yüzyıllarda , İtalya’da  matbaayı icat

etmiştir. Önceleri ağaç kalıplar kullanılırken, Gutenberg, tek tek metal harfleri

dizerek tipo( yüksek baskı) tekniğini geliştirmiştir. Kağıdın  da ucuzlamasıyla,

elle yazılan, kitaplar daha ucuz , daha hızlı ve daha fazla sayıda basılmaya

başlandı.
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Resim 3.1.4.7. Gutenberg 1450’de Mainz’li bir zengin olan Jochann Faust’la
ortaklık kurdu. 1455’de bastıkları ilk kitap Latince bir kutsal kitaptı.
Gutenberg Kutsal Kitabı denen yapıt Kırkiki Satırlı Kutsal Kitap ya da
Mazarin Kutsal Kitabı olarak da bilinir.
Kaynak:
www. wikipedia.org

Gutenberg tarafından matbaanın bulunması, grafik tasarım açısından

çok önemli bir olaydır. Çünkü grafik tasarımın en önemli prensibi olan

“çoğaltma” özelliği, bu teknolojiyle birebir örtüşmektedir. Gutenberg, yüksek

baskı tekniğini,  harflerle kullanarak, tasarım olgusu ve teknolojiyi bir araya

getirmiştir. İlk çalışmaları Gutenberg ve ortakları J. Faust ve P.Schöffer

tarafından İncil üzerinde olmuştur. Matbaa daha çok İncil ve din kitapları ve

duyuruları için kullanılmaya başlanmıştır. Süratle yayılmaya başlayan matbaa,

1467 yılında  İtalya’ya, 1470’de Macaristan ve Polonya’ya 1476’da

İngiltere’ye  ve 1483’de İsveç’e ulaşmıştır. Gutenberg’in farklı bir anlayışla

hazırladığı baskı sistemi, insanoğlunun gelişiminde önemli rol oynamıştır.

Artık baskı ve çoğaltma çok daha kolay bir hale gelmiş, ancak diğer bir

taraftan sistem teknikleşerek karmaşıklaşmıştır( Uçar, 2004:92).
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Endüstri Dönemi Grafik Tasarım

Eski dönemlerde üretim, insan gücü ve aletlerle yapılıyordu. Ancak 15.

ve 16. yy.’larda Avrupa’da bilim, edebiyat ve sanat alanındaki yeniliklerin

etkisiyle (Rönesans = Yeniden Doğuş) , teknik ve bilimsel gelişmeler hız

kazanmış , bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Yazı ve kitaplarla paylaşılan bilgiler

geliştirilmiş ve teknolojinin hizmetine sunulmuştur.  Üretim sürecindeki

aletlerin yerini makineler almıştır. Nüfus köyden, kente iş gücü olarak göç

etmiştir. Buharlı gemi ve lokomotiflerle o güne kadar ulaşılmayan, gidilmeyen

yerlere gidildi, gidilen her yere tüketim kültürü taşınmış oldu. Kentleşme

hızlandı, küçük dükkanların yerini fabrikalar aldı. 1978’de Nicholas-Louis

Robert tarafından kağıt, makine ile hızlı ve çok sayıda üretilir hale geldi. Artan

ve kolaylaşan kitap basımı ile okuma ve yazma oranı yükseldi. Geliri artan

eğitimli sınıf ile yeni kavramlar, yeni iş alanları, yeni ürün ihtiyaçları ortaya

çıktı. Bu ürünlerin tanıtılması, ulaştırılması, satılması için geleneksel

yöntemler terk edildi. Yeni pazarlama ve reklam anlayışı benimsendi.

Günümüz grafik tasarımı en yoğun biçimiyle İngiltere’de 18.yy.’da

gerçekleşen Endüstri-Sanayi Devrimi ile başlamıştır.

Grafik tasarım ve reklam tasarımı için önemli bir unsur olan fotoğraf

18 Ağustos 1839 tarihinde icat edildi. Önceleri ölüme karşı, ölümsüz olma

isteği ile portreleri  belgelemek amacıyla kullanıldı. Gelişen baskı teknikleriyle

kendini portre fotoğrafçılığından kurtardı. Temeldeki belgeleme işlevini saklı

tutarak, sanat kaygılarıyla kendine farklı konular ve teknikler buldu. Fotoğraf,

resme karşı nesneyi daha gerçekçi biçimde ifade ettiği için hızla grafik tasarım

ve  reklamcılık  içindeki  vazgeçilmez  yerini  aldı.  Amerikalı  bir  modernist

sanatçı olan Man Ray, fotoğrafın yanında farklı teknikler (fotogram, kolaj,

rölyef vb.) kullanarak tasarımın en önemli alanı olan afişlerde istediği etkiyi

yakalarken fotoğrafçılığın sınırlarını da zorlamıştır. Fotoğrafın en güçlü yanı,

insanları gördükleri şeyin doğru olduğuna inandırmasıdır. Letonyalı Rus grafik

sanatçısı Gustav Klutsis ise Stalin dönemi Rusya’da iktidarın ideolojisine

uygun  afişler tasarlamış ve afişlerinde fotoğraf ve kolajı birlikte kullanmıştır.
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Resim 3.1.4.8. Sanatçı Man Ray (1890-1976), fotoğrafın yanında farklı
teknikler (fotogram, kolaj, rölyef vb.) kullanarak afişlerde istediği etkiyi
yakalarken fotoğrafçılığın sınırlarını da zorlamıştır.
Kaynak:
M.E.B., 2012

Resim 3.1.4.9. Rus grafik tasarımcısı Gustav Klutsis (1915-1989),
Stalin döneminde, iktidara uygun afişler tasarlamış, çalışmalarında
fotoğraf ve kolajı birlikte kullanmıştır.
Kaynak:
M.E.B., 2012
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Endüstri ve sanayileşme döneminde, grafik sanatlar için önemli bir

buluş olan  Litografi (taşbaskı) ortaya çıkmıştır. Litografi taş, düz baskı

tekniğidir. Litografi, kitap baskıları, afişler dışında sanat eserlerinin

reprodüksiyon baskılarında da kullanılmıştır. Tek renkli baskılarla birlikte,

birden fazla rengin kullanıldığı büyük boy afiş baskıları yapmak mümkündür.

Bu teknikle çalışan sanatçılara Goya, Dalcroix, Theodor Gericeuld’u örnek

verebiliriz. Teknolojik yeniliklerin endüstri devrimi ile birleşmesi, yeni baskı

tekniklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sanatçılar baskı tekniklerini sadece

grafik tasarımın ifade aracı olarak değil, sanatsal çalışmalarında da

kullanmışlardır.

Baskı yoluyla çoğaltmanın, ilk kez tahta kalıplar kullanılarak 8. ve

9.yüzyılllarda Çinliler tarafından yapıldığı bilinir. Avrupa’da baskının tarihi ise

Rönesans döneminde Gutenberg ile başlar. Gutenberg “hareketli matbaa” ile

yerleri değiştirilebilen tek tek metal harfler, resimler-şekilleri gösteren klişeler

kullanmıştır. Endüstri devriminden sonra modern baskı makinelerinin temelini

oluşturan tipo baskı, günümüzde sadece küçük boyutlu çalışmalarda (kartvizit)

kullanılır. Günümüzde grafik ve reklam tasarım alanında sıkça kullanılan

tipografi, adını,  tipo baskı (yüksek baskı)  tekniğinden  alır. Tipografi

günümüzde estetik kaygılarla tasarım anlayışının, ifadenin biçimsel anlatımı ve

deneysel bir uygulama alanı olarak ele alınır.

Resim 3.1.4.10. Tipo baskı (yüksek baskı) için kullanılan metal hafler
Kaynak:
Typo printing, b.t.
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Resim 3.1.4.11. İngiliz Grafik tasarımcı (1984) M.Andrew Webber
tarafından linol baskı tekniği ile basılmış tipografik afiş.
Kaynak:
markandrewwebber.com
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Resim 3.1.4.12.
William Morris (1834-1896)’den
Ortaçağ Yorumları.
Kaynak:
library.lehigh.edu

19. yüzyılın sonlarına doğru çeşitli sanat akımları ortaya çıkmıştır. Bu

yüzyılın sonunda İngiltere’de Arts and Crafts “Sanat ve El Sanatları” akımı

doğmuştur. Endüstri devrimi döneminde, bilimsel ve teknik gelişmelerin

olanakları ile ucuz, hızlı üretilen ancak estetik kaygı taşımayan, birbirine

benzeyen ürünler verilmiştir. Tipografide ucuz ve hızlı üretim, giderek artan

yozlaşmaya neden olmuştur. William Morris önderliğindeki bir grup sanatçı,

seri olarak üretilen niteliksiz, kaba ürünlere karşı çıktılar. Bunun karşısında,

Orta Çağ zanaat geleneğini canlandırarak endüstri devrimi ürünlerine karşı

geçmişin el sanatlarını benimsemişlerdir.  Arts and Crafts hareketi, el emeği ile

üretilen tasarımların toplumun geniş

kesimleri tarafından paylaşılmasını

savunmuştur. Ancak makineleşme ile

hızlı ve ucuz üretimin karşısındaki el

emeği çalışmalarının uzun sürede

üretilmesine ve pahalı kalmasına engel

olmamıştır.

1890’lı yıllarda Fransa’da yeni bir akım olan Art Nouveau Akımı

ortaya çıkmıştır ve 1890- 1910 yılları arasında  bütün dünyayı etkisi altına

almıştır. Kökeni Art ve Crafts akımına dayanır.  Yeni Sanat Akımı olarak

adlandırılan bu yaklaşım, dahas çok geçiş üslubu olarak değerlendirilir.

Almanya’da “kurumsal kimliğin babası” adını almasıyla dünyanın en büyük

tasırımcısı olarak ortaya çıkan Peter Behrens’in çalışmaları bu devirde

görülmektedir. AEG’ nin ilk resmi tasarımcısıdır (Bektaş, 1992:34). Dekoratif

sanat ve tasarım stili olan Art Nouveau hareketi, özellikle illüstrasyon, kitap ve

afiş alanlarında oldukça başarılı örnekler vermiştir. Afişin, bir sanat yapıtı

olarak Art Nouveau eylemiyle birlikte geldiği bilinmektedir.
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Resim 3.1.4.14.
Julest Cheret’in tiyatro afişi.
Kaynak:
Art Nouveau, b.t.

Resim 3.1.4.15.
Henri De Toulouse-Lautrec
tiyatro afişi
Kaynak:
Art Nouveau, b.t.

1890’larda Fransız Jules Cheret, Henri De Toulouse-Lautrec ve Pierre

Bonnard gibi sanatçılar, tiyatro ve gösteri tasarımlarıyla günümüz reklam

afişlerinin ilk örneklerini vermişlerdir. Afiş çalışmalarında, simetrik olmayan

dalgalı çizgiler ve çiçek motifleriyle grafik sanatları etkilemişlerdir.

Resim 3.1.4.13.
Peter Behrens. (1868-1940)
Art Nouveau döneminin
Alman  mimar, endüstri ve
grafik tasarımcısı. AEG
firmasının ilk resmi
tasarımcısı olmuştur.
Kaynak:
flicker.com
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Yirminci Yüzyıl ve Sonrası Dönemlerde  Grafik Tasarım

20. yy. da temel görüntü  öğelerini resim sanatından alan grafik tasarım,

toplumun siyasi yapısından, teknolojik gelişmelerden, tüketim

alışkanlıklarından, resim, edebiyat ve düşünce akımlarından en çok etkilenmiş

olan sanat alanıdır. Bu etkilenmeyi, dönemlere ait afişleri izleyerek görmek

mümkündür.

Basılı yayınların artan üretimi, grafik tasarım aracılığıyla iletişimin

önem kazanmasına neden olmuştur. Basılı yayınlarla bilgi akışı hızlanmış,

yayıncılık, reklamcılık ve afiş tasarımı hızla gelişmeye başlamıştır. Alois

Senefelder’in 1799’da bulduğu litografik baskı (taş baskı) tekniğinin

geliştirilmiş biçimi olan ofset baskı, 20 yy.’da en çok kullanılan baskı

çeşididir. 2. Dünya savaşı’ndan sonra daha ince grenli kalıplar ve hassas

çalışan baskı makineleriyle ofset baskının kalitesi artmıştır. Geliştirilen ofset

baskı tekniği üzerinde durmamızın nedeni, grafik tasarımın ürünlerinden olan,

afiş, gazete, dergi ve kitapların nerdeyse tamamının  basımında kullanılır

olmasıdır. Ofset baskı sisteminin geliştirilmesi, grafik tasarım için son derece

önemli ve vazgeçilmez hale gelmiştir.

Şimdi, grafik tasarımı etkileyen ve biçimlendiren sanat akımlarına

dönelim. Avrupa’da birçok sanatçı ve düşünür, geleneksel düşünce ve

değerlere karşı çıkarak yeni anlatım biçimleri aramaya başlamıştır. Bu

dönemde, endüstri devrimiyle ortaya çıkan İngiltere’deki Art ve Craft

anlayışının benzeri olan,  Almanya’da, Walter Gropius, Paul Klee ve Wasilly

Kandinsky gibi ünlü ressamların da katıldığı Bauhaus ekolü ortaya çıkmıştır.

Bauhous (yapı evi) ; 20. yüzyılda mimari, tasarım ve sanat alanlarında yeni

akımlar yaratmış  bir  okuldur.  Bauhous  okulları  1919 ‘da  Weimer’da Walter

Gropius tarafından kurulmuştur. Bauhous’a göre mimarlık, ressamlık,

heykeltraşlık ve zanaatkarlık içiçe olmalıydı. Walter Gropius;  sanatçıyı,

zanaatkarın yücesi olarak görürdü. Bauhous, özellikle Birinci Dünya

Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan toplumsal değişimin sonucu olarak sanatın

günlük yaşama girmesidir.
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Resim 3.1.4.16. Macar fotoğrafçı, ressam L. Moholy-Nagy (1895-1946).
Aynı zamanda Bauhaus’da profesörlük yaptı. İşlerinde tipografi ve
fotografiyi ayrı ayrı ve bir arada kendine özgü bir anlatım diliyle kullandı.
Kaynak:
L.Moholy-Nagy, b.t.

Bauhous, el sanatlarının azalması ve üretilen biçimlerin bozulması

sonucunda ortaya çıkan bir akımdır. Bauhous’un kurucusu mimar Gropius,

sanat ve zanaatı birleştiren fonksiyonel, ucuz ve kalıcı ürünlerin stil olması

gerektiğini söylemiştir. Bu akımla, estetik kaygılar taşıyan bu ucuz ürünlerle

geniş halk kitlelerinin buluşması sağlandı. Sanatın herkesin hakkı olduğunu

savundu. Bu gün okunan “Temel Tasarım”  dersinin kökeni Bauhous’a

dayanır. Bauhous okulunda ders veren Moholy-Nagy, tipografi ve fotografiyi

ayrı ayrı ve bir arada kendine özgü bir anlatım dilini kullanarak, Bauhous’da

görsel iletişim konularına ilgi duyulmasını sağlamıştır. Moholy-Nagy grafik

tasarımda ve özellikle afişte,  fotoğrafın nesnel bütünlük içinde mesajı  hemen

ilettiğini görmüştür. Bauhous’un, yazı karakterine getirdiği yeniliklerle grafik

tasarıma etkisi büyüktür.
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Bauhaus endüstri çevreleriyle alışveriş haline girmiş, ve fabrikalardan

sipariş alıp, sanatçılarıyla seri mallara biçim vererek kalite kazandırmaya

çalışmıştır. Bu yolla Bauhaus, üslubunun halk kesimine de yayılmasını

sağlamıştır. Sosyal sorumluluk taşıyan, toplumun gereksinimlerine karşılık

verebilecek, yeni sanatçı tipinin yetiştiği okul olmuştur (İşpiroğlu ve

İşpiroğlu,1993:3).

20. yy. sanat akımlarından olan Kübizm, kendisini önce var olan nesnel

gerçekliğe dayalı resim anlayışına karşı çıktı. 20.yy. başında Picasso, Lhote,

Leger, gibi ressamlar, yaptıkları çalışmalarla grafik sanatların temellerini

attılar. Kübizmin önemli sanatçıları Cezzane, Baque, ve Picasso kolaj tekniğini

kullanarak yaptıkları çalışmalarına yazı da ekleyerek afiş niteliğinde resimler

yaptılar. Grafik tasarıma yaptıkları en büyük katkı, bu yeni ifade biçimleridir.

Resim 3.1.4.17. Kübizm akımının ustalarından İspanyol
sanatçı Pablo Picasso (1881-1973)’un 1912 yılında yaptığı
“ The Restaurant: Turkey with Truffles and Wine .” isimli
tablosu.  Kübizm sanatçıları yaptıkları çalışmalara yazıda
ekleyerek, afiş niteliğinde resimler yaptılar.
Kaynak:
Pablo Picasso, b.t.
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Resim 3.1.4.18.
Fütürist  akıma bir örnek.
İtalyan sanatçı Carlo Carra
(1881-1996)’ın,
“ The Red Horseman”
isimli eseri. Fütüristler
resimlerinde hareketi, değişimi
ifade etmek için nesnenin
kontur çizgilerini de
değiştirdiler.
Kaynak:
Carlo Carra, b.t.

Resim 3.1.4.19.
Konstrüktivizm  akımına bir
örnek. Rus grafik sanatçısı
El Lissitzky
(1890-1941)’nin
konstrüktivist anlayışla
1919 ‘da yaptığı
propaganda afişi. Afişte
“Kızıl kamayla, beyazlar
galip geldi” deniliyor.
Kaynak:
Carlo Carra, b.t.

Bu dönemin başka bir akımı da; Fütürizm (Gelecekçilik)’dir. Yine

20.yy. başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Değişim konusunda sanatın da

yaşam ile paralellik içinde olması gerektiğini savunur. Eski sanat anlayışının

yıkılarak, yeni biçimlerin, yeni anlatım olanaklarının benimsenmesi gerektiğini

ileri sürer. Resimlerinde hareketi, değişimi ifade etmek için nesnenin kontur

çizgilerini de değiştirdiler, hareketlendirdiler. Umberto Boccioni, Carlo Carra,

Luigi Russolo, Giacomo Balla, Fütürizm akımının sanatçılarındandır.

Konstrüktivizm (Yapımcılık) ise, 1914 yılında Rusya’da ortaya çıkan

sanat anlayışıdır. Aslında mimari bir akım olan konstrüktivizm, resim ve

heykel sanatında egemen olmuştur. Yalın çizgi ve malzemeler kullanılan

çalışma, teknik temeller üzerine kurulmuştur. Konstrüktivizt sanatçılarla

fotoğraf  kullanımı  2. Dünya  Savaşı  ile  başlamıştır.
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Resim 3.1.4.20. Dadaizm için örnek çalışmalar. Soldaki çalışma; Alman
şair, yazar ve heykeltraş Hans Arp’a ait.  Sağdaki çalışma ise; Rumen asıllı,
Fransız şair, yazar Tristan Tzara’ya aittir. İki sanatçıda, Dadacılık
hareketinin önemli sanatçılarındandır.
Kaynak:
www.wikipedia.org

Dadaizm, kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dadacılık, Dünya Savaşının

barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entellektüel katılığa bir

pretesto amacıyla doğmuştur. Akımın özelliği, mantıksızlık ve var olan sanatın

reddedilmesidir. Grafik tasarımlarda bir tuval üzerine gazete küpürleri, renkli

kağıt parçaları ya da fotoğraf parçalarının yapıştırılıp düzenlenmesinden oluşan

kolaj ve fotomontaj teknikleri, ilk kez o yıllarda Dadacılar tarafından

geliştirildi. Bu yeni teknikler 1924’te Paris’te başlayan gerçeküstücülük

(sürrealizim)   akımı  sırasında  da  yaygın  biçimde  kullanıldı.  İsviçre’de

Hans Arp, Hugo Ball ve Tristan Tzara Dada, akımın önemli sanatçılarıdır.

Dadaizm, yozlaşan Avrupa toplumunu, savaşları, gelenekleri, din ve sanatı

protesto ederken, sanat alanında yeni ve deneysel ifade olanaklarının peşine

düşmüştür. Bu sanat akımları kısa zamanda grafik sanatları da etkilemiştir.



139

Resim 3.1.4.21.
Prof. Hans Hillmann (1925 doğum.)
Alman grafik tasarımcının yaptığı bir
film afişi. “ Maratoncunun Yalnızlığı”
Günümüz grafik tasarımcılarını bile
etkileyen film afişleri yapmıştır.
Kaynak:
www.wikipedia.org

Resim 3.1.4.22.
Savingnac Celestino Piatti
(1922-2007) İsviçreli, grafik
tasarımcı ve illüstratör. Afişler ve
çocuk kitapları  yapmıştır.
Kaynak:
www.wikipedia.org

20. yüzyılın başında Picasso, Lhote, Leger, Clavc gibi ressamlar,

kendilerine özgü çalışmalarıyla grafik tasarıma yön vermişlerdir. Ancak daha

sonra  Hans  Hilmann,  Savingnac  Celestino  Piatti,  Roland  Searle,  Hans

Falk, Crosby-Fletcher-Forbes  sadece  grafik  tasarım  çalışmalarıyla

bağımsızlığını ilan etmiş olurken afiş, resim sanatından bağımsız kendi görüntü

dilini oluşturdu.

Art and Craft döneminde Almanya,  Avrupa’nın en ileri basım

teknolojisine sahipti. Çok sayıda yeni basım karakterlerinin geliştirmesiyle,

tipografi,  grafik sanatların vazgeçilmez bir öğesi durumuna geldi.
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Resim 3.1.4.23. Andy Warhol (1928-1987). ABD’li
ressam, film yapımcısı ve yayıncı. Pop art akımının en
önemli temsilcilerinden kabul edilir. Sanatçının,
grafik tasarım ile ilişkisini, seri üretime, baskı
tekniklerine ve seri üretim nesnelerinin kullanıldığı bir
teknik ve üslup kullanmasına  bağlayabiliriz.
Kaynak:
www.wikipaintings.org

Bu dönemde Almanya’nın önde gelen grafik tasarımcısı olan Peter

Behrens, dünyanın ilk büyük endüstriyel tasarımcısı olarak kabul edilir.

Pop Art, 1950 yıllarında İngiltere ve Amerika’da ortaya çıkan sanat

akımıdır. Soyut dışa vurumculuğa karşı gelişmiştir. 1950’li yıllarda popüler

kültürü eleştirmek için yola çıkan akımın en önemli temsilcisi Andy

Warhol’dur. Sanatçının, grafik tasarım ile ilişkisini, seri üretime, baskı

tekniklerinin ve seri üretim nesnelerinin sıkça kullanıldığı bir teknik ve üslup

kullanmasına bağlayabiliriz.
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Resim 3.1.4.24. Marcel Duchamp (1887-1968). ABD’li sanatçı, pop sanatı
ve kavramsal sanat akımlarının temellerinin atılmasında etkili olmuştur.
Görsel parodilerini eserlerine verdiği isimlerle de güçlendirmiştir.
Başaşşağı duran pisuar kullanarak yaptığı “Çeşme” isimli soldaki eserinde
“R. Mutti” yazarak, bir yandan Amerikalı sanatçı tarafından yapılmış
izlenimi verirken bir yandan da Almancadaki Armut-fakirlik kelimesinin
anlamını da kullanmştır. Monolisa’da  ise Fransızca “ elle a chaud au cul”
olarak okunup, “kızın kalçaları yakıcı” olarak tercüme edilen L.H.O.O.Q.
olarak adlandırmıştır.
Kaynak: www.wikipaintings.org

Resim 3.1.4.25.
Macar asıllı Fransız sanatçı

Victor Vasarely’den (1906-1997)
bir Op-Art örneği.

Kaynak:
www.wikipaintings.org

Marcel Duchamp, Amerika’daki pop ve kavramsal sanatın

temsilcilerindendir. Hazır malzemeler kullanarak yaptığı çalışmalarını sanat

eseri olarak sunarak pop sanatın içindeki yerini almıştır. Farklı koşullarda

gelişen İngiliz pop sanatı ise, Richard Hamilton’un etkili olduğu dönemle

başlar.  Op (Optik) art, 1960’larda görülen bir resim akımıdır. Resmin öğeleri

göz yanılsamaları oluşturacak şekilde kullanılır.  Resmin rastlantıyla

oluşturulmasına karşı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sanat yapıtının

kuralları olması ve bilimsel olarak düzenlenmesi

gerektiğini savunmuştur. Josef Albers ile

Vasarely’in temsil ettiği op-art , optik

yansımalara dayanan çalışmalardır.
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Bilgisayar teknolojisi, grafik tasarımı etkilemiştir. Bilgisayar

teknolojisiyle birlikte hızla yapılabilen sayfa tasarımı ve kurulan sayfa düzeni

grafik sanatların yeni estetik arayışlarına girmesine neden olmuştur.

1960’lı yıllarda, ürün çeşitliliği ve bu ürünlerin tanıtılmasının

gerekliliği reklamcılığın gelişmesini ve önem kazanmasını sağlamıştır.

Ressamların, doğayı  taklit eden nesnel gerçekliği resimlemekten vazgeçmeleri

gibi, reklamcılar da ürünün tanıtımında, akılda kalmasını sağlamak, farklılığını

ortaya koyabilmek için  ilginç ve dikkat çekici tasarımlar kullanmışlardır.

1970’lerin  ve  1980’lerin  ünlü  grafik  sanatçıları  arasında,  Alman

Otl Aicher,  Michael Schirner, Hollandalı Gert Dumbar,  İtalyan  Francesco

Saroglia, İsviçreli Wolfang Weingart, ABD’li April Greimen, Brad Holland ve

son dönemden İngiliz Neville Brody sayılabilir.

Resim 3.1.4.26. Neville Brody (1957). İngiliz grafik tasarımcı. Günümüz
grafik tasarımın 80’lerde temelini atmıştır. Tipografiye getirdiği yeni bakış
açısı ile, modern grafik tasarımın yolunu açmıştır. Renk ve tipo ustasıdır.
Kompleks geçişler, agresif font kullanımı ve zekice kurgulanmış
alan kullanımını çalışmalarında görebiliriz.
Kaynak:
Neville Brody, b.t.
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3-1-5- Türkiye’de Grafik Tasarımı

Dünya grafik tasarım tarihi önceki konularda da belirttiğimiz gibi,

insanlara ait ilk izlerle başlamıştır. Türk grafik tasarımının başlangıcı olarak ise

iki görüş üzerinde durulmaktadır. İbrahim Mütefferika’nın matbaayı buluşu

ya da Cumhuriyetin kurulması. Bu iki görüşte kendi yaklaşımları açısından

doğru olabilir. Grafik sanatların temel prensibi olan çoğaltmadan yola

çıkıldığında  matbaacılık, grafik tasarımda çok büyük bir önem kazanmaktadır.

Bu nedenle, Türkiye’deki grafik sanatının doğuşunu, matbaanın ortaya

çıkışından itibaren incelememiz daha doğru olacaktır. Türk grafik tarihinin

gelişimini iki döneme ayırabiliriz; Cumhuriyet Öncesi Grafik Tarihi (Osmanlı

Dönemindeki Grafik Yansımalar), Cumhuriyet Sonrası Grafik Tarihi (Harf

Devrimi Sonrası Grafik Yansımalar).

CUMHURİYET ÖNCESİ GRAFİK TASARIM TARİHİ

(Osmanlı Dönemindeki Grafik Yansımalar)

Osmanlı İmparatorluğu ile grafik tasarım ifadelerine aynı cümle içinde

rastlamak pek mümkün değildir. Çünkü İmparatorluğun çöküşü ile “grafik

tasarım” ifadesinin kullanılmaya başlanması hemen hemen aynı dönemlere

rastlar. Grafik sanatlar tarihine baktığımızda “yazı” ve “görüntü” ile ilgili,

sanatsal değil işlevsel yanı ön plana çıkan, bilgi iletimine hizmet eden tüm

çalışmaların bu kapsamda değerlendirildiğini görürüz.

Osmanlı kültür içinde çok ilerlemiş olan hat ve

minyatür sanatlarının ne olduğu kabaca da olsa  herkes

tarafından bilinse de, bunların grafik tasarımla bağlantısı

kurulmaz. Ancak, hattatlar ve nakkaşlar Osmanlı

sarayı  için  çalışan  sanatçı  ve  zanaatkar  teşkilatı  olan

ehl-i hiref içinde önemli bir yere sahiptiler. Nakkaşlar,

yazma eserlerin bezenmesi (müzehhiplik), resimlenmesi

(müsavvirlik), metinleri sınırlayan cetvellerin çekilmesi

(cetvelkeşlik) ve boyaların hazırlanması (renkzenlik)

gibi kitap sanatlarıyla  ilgili  işler  dışında;  kalem  işi  ya

da   çini  desenleri  gibi   mimari   süslerin   tasarlanması;

Resim 3.1.5.1.
Osmanlı
döneminde
bir hattat.
Kaynak:
Osmanlıda
minyatür, b,t.
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ahşap ve mukavva sandıkların bezenmesi;  çadır, otağ, halı, kumaş gibi

dokumalarda  kullanılan desenlerin  hazırlanmasından  da  sorumluydular

(Mahir, 2004:18).

Bugünden geriye dönüp baktığımızda, Osmanlı hattat ve nakkaşlarının

günümüz grafik tasarımcıları, nakkaşhanelerin de grafik tasarım atölyeleri gibi

çalıştığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Osmanlı’da hattat ve nakkaşların

yaptığı bütün bu işleri bugün grafik tasarımcıları yapıyor. Osmanlı sanatı

içerisinde bugünkü grafik tasarım kapsamında yer alabilecek hat, tezhip ve

minyatürlerin, sanat tarihçileri tarafından tasarım değil de sanat kapsamında

değerlendirilmesi, grafik tasarımın yeterince tanınmamasından ya da ortaya

çıkan ürünün yüksek kalitesi ve ustalığından kaynaklanıyor olabilir.

Resim 3.1.5.2. Bir Osmanlı minyatürü.
Sultan Süleyman’ın bir şenlikte gösteri izlemesini anlatıyor.
Minyatürler aynı zamanda belge niteliği taşımaktadır.
Olayları, mesajı, ve bilgileri görsel yoldan izleyiciye iletirler.
Tıpkı grafik tasarım ürünlerindeki gibi.
Kaynak:
Osmanlıda minyatür, b,t.
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Grafik tasarım içerisinde önemli bir yeri olan tipografi, ister Latin, ister

Çin, Japon, Arap veya Kiril alfabesinde olsun, ortak yöntemlerle grafik

tasarımın vazgeçilmez elemanlarından biri olarak ortaya çıkar. Bu tanımlar

ışığında  hat  sanatının   da  tipografi   kapsamında  değerlendirilmesi  gerekir.

“ Türkler X. Yüzyıldan itibaren kendi istekleri ile Müslümanlığı kabul edince,

Kuran’la birlikte Arap harflerini almış ve bunu estetik bir yazı haline

getirmişlerdir (Aslanapa, 1989:387).

Hat sanatında kullanılan yazıların Kufi, Sülüs, Nesih, Muhakkak,

Reyhani, Tevki, İcaze, Talik gibi, bin kadar çeşidi vardır. Osmanlı döneminde

bu sanat sadece kağıt üzerinde kalmayıp halıcılık, kumaşçılık, dericilik,

seramik, mimari gibi pek çok alanda yansıma bulmuştur. Hat sanatında yazı

gelişigüzel yazılmaz, her yazı türünün kendine özgü özellikleri, inceden inceye

saptanmış kuralları vardır. Tarih boyunca ünlü hat ustaları zaman zaman yazı

kuralları oluşturmuşlar ve bunları saptamışlardır.

Özetle hat sanatı kapsamında değerlendirilebilecek her şeyi

topladığımızda ortaya çıkan sonuç, hat sanatının tipografi kapsamında

olduğudur. Bugün, anlam olarak “hüsn-i hat” ya da “güzel yazı” sanatına

karşılık gelen kelime kaligrafidir. Hat sanatı tipografiyle beraber kaligrafi

kapsamında da değerlendirilmesi daha doğrudur.

Resim 3.1.5.3. 18.yüzyıldan kalma Osmanlı dönemine ait
bir hat yazısı.
Kaynak:
Osmanlıda hat sanatı, anonim b,t.
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Grafik tasarımda kurum kimliğinin temelini “amblem” ve  “logotype”

oluşturur. Sözcük olarak amblem; simge ya da sembol, logotype ise özgün yazı

anlamındadır. Bu tanımlardan hareketle hem biçimleri, hem de işlevleriyle

Osmanlıdaki tuğraları günümüzün logotype, yani özgün  yazılara benzetmek

mümkündür. Osmanlılarda her sultanın arması olarak bütün fermanların ve

önemli vesikaların başına tuğra çekilirdi. Bu, ayrı bir sanat olup tuğrakeş

denilen kimselerin elinden çıkardı. Tuğralara hükümdar ve babasının adı (şah,

han, el-muzaffer) gibi kelimeler bir arada yazılırdı.

Tuğra, Oğuzlara kadar giden Türklere özgü bir grafik formdur ve bu

form padişah imzalarının yanında farklı şeyler yazmak içinde de kullanılmıştır.

(Marmara İletişim Dergisi, 2011:241-242).

Resim 3.1.5.4.
Fatih Sultan Mehmet’in
tuğrasının anlamı.
Tuğra içerisindeki,
her şeklin
bir anlamı vardır.
Kaynak: Tuğra, Anonim, b.t.
(Osmanlıda tuğra, Anonim, b,t.)
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Türkiye grafik tasarım tarihinde, Cumhuriyet öncesi gelişimin dönüm

noktası  matbaanın  kuruluşu  ile  olmuştur.  Türkiye’ye matbaa 277 yıl sonra

gelmiştir. Matbaa Avrupa’da 1450 yılında Gutenberg tarafından bulunmuş

ancak, Osmanlıya 1727’de gelmiştir. Ancak İstanbul’daki Yahudiler 1493’de

yani 43 yıl sonra, Ermeniler 1567’de (117 yıl sonra), Rumlar 1627yılında (177

yıl sonra) ilk matbaalarını açtılar. Türkiye’de  matbaanın kuruluşu , III.

Ahmet’in padişahlığı sırasında, Lale  Devri’nde mümkün olmuştur. Damat

İbrahim Paşa’nın desteği  ve Şeyhülislam Abdullah Efendi’den alınan fetvayla

müslümanların eserlerini basmaya başladıkları matbaa, 14 Aralık 1927 ‘de

İbrahim Mütefferika tarafından kurulmuştur. Yurt dışından getirilen baskı

makinası ve latin harf kalıplarıyla kurulan matbaada din dışı konuları içeren

kitaplar basıldı. Çünkü dönemin din adamları ve hattatları Kuran’ın sadece el

ile yazılması gerektiğini söylediler ve bu görüşlerini kabul ettirdiler.

Matbaa’da basılan ilk kitap Kitap-ı Lügat-ı Vankulu’dur (Vankulu

Sözlüğü). J.B.Holderman’ın “Grammaire Turque” kitabı 1730’da  Osmanlı ‘da

Latin alfabesini kullanan ilk baskı olmuştur. Basılan kitaplar, dini konular

yanında müzik, okçuluk, matematik, avcılık, gök ve tıp bilimi alanında

eserlerdir. İbrahim Mütefferika’nın ölümünden sonra farklı matbaalar ve

matbaacılar tarafından baskıya devam edilmiştir.

Kuran’ın çoğaltılması ise, matbaa gelmeden önce ünlü hattatlar

tarafından yazılırdı. Yazıyı ustaca kullanan hat sanatçıları tarafından okunmak

için yazılan kuran karşısında kendimizi sanat eseriyle karşı karşıya buluruz.

Çünkü sadece yazı değil, her sanatçının kendi üslubuyla, yaptığı süslemeler

(tezhip), ciltlemesinde kullanılan deriler ve iç kapakta kullanılan ebrular,

boyalar, fırçalar, mürekkepler ile ayrı ustalık göstermekteydiler.

Nihayet ilk arapça Kuran Cevdet Paşa’nın öncülüğünde Sultan

Abdülaziz devrinde (1875) basılırsa da, bu işin kurumlaşması için birkaç sene

daha beklemek gerekecektir. Devlet Matbaası’nda matbu Kuran’a yoğun talep

karşılanamaz. Abdülhamid de Kuran’ın basım işini özelleştirmeye karar verir.

Karar kıldığı isim Hafız Osman Zeki Efendi’ye Kuran basma imtiyazını

vermekten öte teşvik eder. 1878 yılında kurulan “Matbaa-i Osmaniye”, 6 yıl

sonra Çemberlitaştaki yerine taşınır. Matbaada buharla çalışan 18 baskı

makinesi vardır (Tarih ve toplum, 2000).
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Resim 3.1.5.5. Osmanlı zamanında Kuran’da tehzip (Süsleme) sanatı.
Osmanlıda kuranın çoğaltılması hattatlar vasıtasıyla yapılırdı.
Her sanatçı kendi üslubuyla, yaptğı süslemeler, ciltlemelerle ve
ebrularla ayrı ustalıklar gösterirdi.
Kaynak: Osmanlıda kuran, Anonim, b.t.

Resim 3.1.5.6. Türkiye’de Latin harfleriyle basılmış ilk Kuran.
İlk Kuran 1 Temmuz 1936 tarihinde Maarif Kitaphanesi
Matbaası’nda basılmıştır.
Kaynak: Osmanlıda kuran, Anonim, b.t.
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1789 yılındaki Fransız Devrimi ile etkileşim ve 1839 yılında Sultan

Abdülmecit’in emriyle ilan edilen Tanzimat Fermanı, ülkemiz için değişim

ve batıya açılma dönemidir. Çünkü Tanzimat fermanıyla Osmanlıda bir

demokratikleşmeye gidilmiştir. Fransız kültürü ile yetişen aydınlar kendi

kültürel değerlerine önem vermişlerdir. Ancak batıya olan hayranlıkları

düşüncelerini de etkilemiştir. Halk kitleleri ile aydınlar arasında iletişim

kurabilmenin yolunu aramışlardır. Bu amaçlarına ulaşmak için, yazılarda sade

bir dil kullanıp, matbaayı kullanarak basılan gazeteleri, yeni açılan okullar ile

ortaya çıkan ders kitaplarını, yeni yayın evlerinin açılmasını değerlendirerek

amaçlarına ulaşmaya çalıştılar. Bu nedenle 1860 tarihi ülkemizde matbaacılık

alanındaki gelişmelerin en yoğun olduğu dönemdir. Tercümal-i Ahval, ilk

ölüm ilanının  yayınlandığı ilk özel gazete Ceride-i Havadis, ilk Osmanlı Türk

gazetesi Takvim-i Vekayi dönemin önemli gazeteleridir.

Resim 3.1.5.7. Türkçe basında
ilk resimli ilan Ceride-i Havadisi’in
96.sayısında çıkmıştır (1842).
Samuel Rodiko adındaki bir doktorun
icat ettiği nasır ilacına aittir.
Kaynak: Koloğlu,1999:37

Resim 3.1.5.8.
1885 yıllarında yayınlanmış
ilaç, elbise ve şirket-i hayriye
vapur tarifesi ilanları.
Kaynak: Ünsal,1971:46
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Toplumsal değişim ve buna paralel olarak gelişen kültür hayatı, yazılı

basınlar doğrudan sağlanan kağıt ihtiyacını arttırmıştır. Bunun üzerine, 1744

yılında Yalova’da ilk kağıt fabrikası kurulmuştur. Ancak kağıt ucuz

üretilmediğinden, ithal etmek durumunda kalınca ilk kağıt fabrikası kapatılmak

zorunda kalmıştır. Grafik sanatlar için önemli bir unsur olan fotoğrafın

Türkiye’ye gelişi ise, Osmanlı İmparatorluğunda resim eğitimi veren

Mühendishane’ye perspektif dersinde kullanılmak üzere getirilen kamera

obscura ile başlamıştır. Daha sonra  da fotoğraf dersleri müfredata alınmıştır

(Aktaran,Kasım, 2005:73). İstanbul’un fotoğrafla tanışması 1840 yılında

gerçekleşmiştir. Bu zamandan sonraki süreç içinde, önceleri Beyoğlu ve daha

sonra İstanbul genelinde fotoğraf atölyeleri kurulmuştur (Ketenci,Bilgili,

2006:63).

Ülkemizde matbaanın geç gelmesi reklamcılığının gelişimini de

geciktirmiştir. Matbaanın getirilmesi, batı ile (özellikle Fransa) başlayan ve

devam eden ticari ve kültürel alışveriş, basılan gazete ve dergiler farklı

ürünlerin tanınmasına bunun sonucu ortaya çıkan ürün tanıtımı-reklamcılık-

grafik sanatların doğuşunu hazırlamıştır. 1920 yıllarına kadar ülke içinde ve

dışında karşılaşılan siyasi ve ekonomik sıkıntılar grafik sanatların gelişimini

yavaşlatmıştır.

Dönemin ilk afiş çalışması, Ferah Tiyatrosu için yapılmıştır.

Meşrutiyet döneminin (1908) yenilikçi düşünce ortamında grafik sanatların

temeli atılmıştır. Gazetelerde yer alan ev, arsa satışı, ölüm ilanlarına ek olarak

ilaç, ziraat makineleri ilanlarıyla reklamcılığın ilk adımları atılmaya

başlamıştır. Çeşitli kaynaklar, Osmanlı dönemi grafik sanatlarının gazete ve

dergi basımlarıyla sınırlı kaldığı  bilgisini veriyor. Bu nedenle afiş çalışmaları,

ülkemizde üretilmeyen yeni tüketim malları için kullanıldığından tanıtım

afişleri de yurt dışından gelmiştir. Günümüz grafik sanatların ilk örneklerine,

Osmanlıların son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında rastlanmıştır. 1909

yılında ilk Türk Reklam şirketi olarak “ İlancılık Kollektif Şirketi”

kurulmuştur. Ancak İlancılık reklam şirketi büyük cirosuna rağmen o dönemler

bir reklam ajansından ziyade ilan komisyoncusu görünümündedir.
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Meşrutiyetle (1908) birlikte özgürleşen düşünce ortamı grafik

sanatlarda da kendini göstermiştir. Osmanlının “yüzünü batıya dönmesi” olarak

ifade edilen, özellikle Fransa ile başlayan batı ile olan iletişimdir. Grafik sanatı

ilk kez basın ilanlarıyla kendisini gazetelerde göstermiştir. Bir dönem bu

ilanlarda Arap ve Latin harfleriyle birlikte kullanılmıştır. Bu dönemde sık sık

batıp çıkan gazeteler, ve birkaç yıl sonra patlayan Balkan ve 1. Dünya

savaşlarının ekonomik hayatı felce uğratması basın özgürlüğünü ve

reklamcılığı duraklatmış, hatta eskiden de geriye götürmüştür. Bu durum

Cumhuriyetin ilanına kadar sürmüştür.

Resim 3.1.5.9. İkinci Meşrutiyet’in ilanı konulu postakartı.
Kaynak: www. wikipedia.org

Resim 3.1.5.10. 1910 yılında yapılmış ilanlar. Soldaki ilan,
Müshil ilacı ilanıdır. Sağdaki ilan ise, tiyatro el ilanıdır.
Kaynak: Koloğlu,1999:208-209
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Resim 3.1.5.11.  Soldaki resim;  dönemin bilinen ilk sanatsal grafik
uygulaması olan “ Ferah Tiyatrosu için afiş çalışması” görülüyor. Bu
çalışma 1920 yıllarında Berlin Güzel Sanatları Akademisini bitiren
Kenan Temizan tarafından yapılmıştır. Sağdaki resim: 1920 yıllarının
ressamı, karikatüristi ve illüstratörü olan Münif Fehim tarafından çizilmiş
Anton Çehov’un kitap kapağı.
Kaynak: Cumhuriyet sonrası grafik tasarım, Anonim, b.t.

CUMHURİYET SONRASI GRAFİK TASARIM TARİHİ

(Harf Devrimi Sonrası Grafik Yansımalar)

Türkiye’de grafik tasarım konusunda ustalaşma, Cumhuriyetin ilan

edilmesinden sonra (29 Ekim 1923) başlamıştır. İhap Hulusi, Münif Fehim,

Kenan Temizan, Atıf Tuna gibi tasarımcılar, kitap kapağı, afiş ve basın ilanı

alanında yaptıkları nitelikli çalışmalarla Türk grafik tasarımına öncülük

etmişlerdir (Ketenci ve Bilgili, 2006:286). Özellikle İhap Hulusi yaptığı grafik

çalışmalar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşturulmak istendiği yeni yüzünü

ortaya koymuştur.
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Resim 3.1.5.12. 1898’de Mısır’da doğan İhap Hulusi, 1920 yılında Almanya’da
resim öğrenimi yaptı. 1929’da İstanbul’da ilk atölyesini kurdu. Atatürk’ün
siparişiyle Türk alfabesinin kapağını yaptı. Grafik tasarımla ilgili; afiş, basın ilanı,
etiket, amblem, logotype, gibi dallarda çalışmalar yaptı. 1986’da öldü.
Türk grafik sanatının kurucusu ve  reklamcılığın ilk büyük isimlerindendir.
Kaynak: www.wikipedia.org

Cumhuriyetin ilk yıllarında, yeni kurulan T.C. Devletinin kimlik

oluşturmasındaki gayretleriyle İhap Hulusi, Türk grafik sanatlar tarihinin

öncüsü kabul edilmiştir.  Afiş, basın ilanı, kitap ressamlığı ile piyango bileti,

spor oyunları,  şişe  etiketi,  pul  dizaynı gibi  işlerin,  uzman  gerektirdiği  için

İhap Hulusi ve Kenan Temizan gibi sanatçılarla başlandığı söylenebilir.

Almanya’da eğitim görmüş olan bu iki tasarımcının çalışmalarında, Alman

grafiğinin yazı ve resim öğelerini yapısal bütünlük içinde kavrayan inşa

ilkesinin egemen olduğu görülmektedir (Tansuğ, 1993:332).
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Türkiye’deki grafik tasarım eğitimine ilk kez, 1933 yılında Güzel

Sanatlar Akademisinde Mithat Özar öncülüğünde açılan afiş atölyesinde

başlanmıştır. Türkiye’de bu dönemlerde açılan okullara Avrupa’daki hareketler

örnek olmuştur.  Özellikle Almanya’da kurulan Bauhous okullarda uygulanan

ve sanat ile endüstri arasında işbirliğini savunan eğitim anlayışı, tüm dünyada

yeni kurulmakta olan birçok tasarım okuluna örnek olduğu gibi, ülkemizde de

Tatbiki Güzel Sanatlar ve Uygulamalı Güzel Sanatlar okullarında da

uygulanmıştır. Bu okulların tasarıma ağırlık veren uygulamaları olumlu

sonuçlar vermiştir ve mezun olan öğrenciler, ülkemizde zamanla gelişmiş olan

basın, reklam, iç mimarlık, dekorasyon, seramik ve tekstil gibi sektörlerde

tasarımcı olarak çalışmışlar ve aranan eleman olmuşlardır.

Harf devrimi yapılıp,  latin harflerine geçilirken ülkemizde hızlı ve

büyük değişimler yaşanmıştır. Ancak hat sanatı bir süre daha varlığını

sürdürmüştür. Prof. Emin Barın, yazı çalışmalarına kendi has uslubunu

katarak grafik tasarım adına ölümsüz eserler üretmiştir. Bir dönem asistanlığını

yapan sanatçı Şavaş Çevik günümüzde de hat ve kaligrafi konusunda

çalışmalara devam etmektedir. 1920’li yıllarda sanayi alanındaki gelişmeler,

girişimci sınıfı destekleyen ve koruyan kanunların çıkmasıyla özel sektör ve

onun üreteceği ürünler çoğalmıştır. Bu bağlamda, yeni ürünlerin tanıtılması,

artan ürün çeşitliliği ve bu ürünlerin tüketiciye tanıtılması zorunluluğu Türk

grafik tasarım ve dönemin grafik sanatçıları için olumlu bir gelişme olmuştur.

Resim 3.1.5.13. Hattat Prof. Emin Barın, Gazi eğitimdeki resim
eğitiminden sonra, Güzel Sanatlar Akademisinde Reis-ül Hattat Kamil
Akdik’den hat dersleri aldı. 1955’de Akademi’de yazı ve cilt atölyesini
kurdu. Öğretim üyeliği yaptı. Çalışmalarında eski hat sanatını yeni ve
çağdaş biçimde geliştirmiştir.
Kaynak: Emin Barın, Anonim, b.t.
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1940’lı yılların en önemli isimlerinden biri olan Eli Acıman (Bugün

hala en büyük şirketlerden olan Man Ajans’ın kurucusu)  ürün tanıtım

çalışmalarıya kendini gösteren ilk reklamcılardandır. Kurduğu reklam ajansı

sayesinde, reklam grafiği konusunda,  grafik tasarımcılarına çok büyük faydası

olmuştur. Günümüz reklam sektörüne  usta,  yaratıcı  reklam tasarımcıları

kazandırmıştır.

Grafik tasarım, 1946  yılında çok partili döneme geçişle birlikte yeni kurulan

partilerin ve siyasi söylemlerin tanıtımları için afişler kullanmıştır. Dolayısıyla

grafik tasarım da kendisini farklı bir alanda daha ortaya koymuştur.

İllüstrasyonlarla başlayan siyasi afişler tipografik ifadelerle, amblemlerin

kullanılmasıyla devam etmiştir. 1950  yıllarında ise grafik tasarım ve

illüstrasyon gelişim göstermiştir. Mesut Manioğlu, Ayhan Akalp, Namık

Bayık, Turgay Betil  bu gelişmenin önemli isimleridir. Namık Bayık’ın grafik

eğitiminde büyük rolü olmuştur. Türkiye’de son yirmi yıl, grafik sanatları

motif ve üsluplaştırmada bireysel tutum ve kavrayışları ne olursa olsun, gelişen

ekonomik ve kültürel yaşamın etkinliğini vurgulayan boyutlar oluşmuştur. Sait

Maden”in, özellikle kitap kapaklarının düzenine getirdiği yenilik, bir çığır

açmış, bu alanda güzel örneklerin hızla yayıldığı bir dönem başlatmıştır.

Resim 3.1.5.14. Soldaki resimler; 1959 yılında Mesut Manioğlu tarafından
yapılmış Türk Hava Yolları logoları. Sağdaki resim; Sait Maden tarafından
Attila İlhan’ın kitabı için tasarlanmış bir kitap kapağı.
Kaynak: Türk Grafik Tarihi, Anonim, b.t.
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Özel tiyatroların afiş konusuna önem vermeleri, Mengü Ertel’in

araştırmacı ve yaratıcı çalışmalarına destek olmuştur. Kongre ve festival

afişleri alanında da etkinliği olan Mengü Ertel, bazen resimsel değerlerin ağır

bastığı ve özel sergilere bile konu olan  afiş çalışmalarıyla, grafik sanatlara

karşı beğeni ve ilgi düzeyinin yükselmesinde önemli rol oynamıştır.

Türkiye’de, afiş ve kitap kapaklarında çarpıcı ve uyarıcı ifade olgularına dönük

biçim araştırmaları yapan Erkal Yavi’de Türk grafik sanatı öncülerindendir.

Resim 3.1.5.15. Mengü Ertel (1931-2000) Türk Grafik Tasarım Tarihi’nin
önemli isimlerindendir. Yukardaki resimler(soldan sağa); Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu, Kültür Bakanlığı, Maçka Sanat Galerisi ve Ucuz Giyim
Fuarı için amblemler. Alttaki resimler(soldan sağa); Uluslararası afiş
yarışmasında 3. ödülü alan 1980 Moskova Olimpiyatları afişi, ve Dostlar
Tiyatrosunda oynanan bir oyun için afiş çalışması.
Kaynak: Mengü Ertel, Anonim, b.t.
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Resim 3.1.5.16. Yurdaer Altıntaş kendine has illüstratif ve leke anlayışı ile
Türk Grafik Sanatının önemli değerlerindendir. Açtığı resim sergileriyle de
kendinden söz ettirmiştir.Yukardaki resimler; Karagöz motiflerinin modern
stilizasyonu ile oluşturduğu çalışmaları. Alttaki resimler(soldan sağa);
Gen-Ar Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları için çalıştığı  afişler.
Kaynak: Yurdaer Altıntaş, Anonim, b.t.

Grafik tasarımla ilgili etkinliklerde önemli bir paya sahip, karagöz

motiflerinin modern stilizasyonuyla oluşturduğu işleriyle, kendine özgü leke ve

tipografi anlayışıyla hazırladığı afişleriyle Yurdaer Altıntaş, grafik tasarım

anlayışında, kavramları daha da güçlendiren Bülent Erkmen

(Tansuğ,1993:334-335), işlerinde daha çok tipografik ve illüstratif  tasarım

anlayışını kullanan Sadık Karamustafa, Cemallettin Mutver, Gürbüz

Doğan Ekşioğlu  ve  tipografi konusunda uzmanlaşmış Selahattin Ganiz gibi

grafik tasarımcılar son yirmi yılda yetişmiş grafik tasarım ustalarıdır.
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Resim 3.1.5.17
Tasarımlarıyla kavramları
daha da güçlendiren, son
dönemin başarılı grafik
tasarımcısı Bülent Erkmen,
yaptığı işlerle, tasarım
dünyasının beğenilen
isimlerinden biri olmuştur.
Kaynak: www. bek.com.tr

Resim 3.1.5.18
Sadık Karamustafa,
yapmış olduğu
grafik tasarımlarda
daha çok tipografi ve
illüstrasyonu
kullanmıştır.
Kaynak:
www.gmk.org.tr.
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“Grafik tasarım” teriminin teknolojik olarak yetersiz kaldığı

günümüzde, Türkiye’de; grafik tasarımı, görsel iletişim tasarımı olarak ele alıp

daha geniş bir perspektifden bakan eğitimli, nitelikli ve yaratıcı tasarımcılar

yetişmeye başlamış; teknolojiyi de kullanarak basın ilanı, amblem, logo, afiş,

broşür, etiket, kapak tasarımı ve TV grafiği gibi alanlarda,  diğer ülkelerle

yarışacak başarılı işler ortaya çıkarmışlardır. Basılı iletişim teknolojisinin

ülkemize oldukça geç gelmesi, grafik tasarım eğitiminin diğer görsel eğitim

dallarına göre henüz gelişme döneminde olması, Türk tasarımcıların

uluslararası düzeyde başarı kazanmasını olumsuz etkilemektedir . Bütün bu

koşullara rağmen, Türk grafik tasarımcıları ve öğrencileri, zaman zaman dünya

ülkeleri arasındaki yarışmalarda ödül almakta ve ülkemizi başarılı bir şekilde

temsil etmektedirler.

Resim 3.1.5.19
Soldaki resim;
G. Doğan Ekşioğlu’nun
dergi kapağı çalışması.
Sağdaki resim;
Cemalettin Mutver’in
afiş çalışması
Kaynak:
www.gmk.org.tr.

Resim 3.1.5.20
Grafik Tasarımcı,
ve hattat olan
Prof. Dr. Selahattin Ganiz’in
Yunus Emre konulu,
tipografik ve kaligrafik
yaklaşımla tasarladığı
afişler.
Kaynak:
kaligrafitipografi.anadolu.edu.tr
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3-1-6- Teknolojik Bağlamda Grafik Tasarımın İncelenmesi

Şu anki yaşadığımız çağda, teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve

yaşantımızla ilgili tüm konularda bunu hissetmekteyiz. İnsanların günlük

yaşamlarını ilgilendiren her şey şu anda bu yeni buluşların ve teknolojinin

etkisinde kalmıştır. Bu bağlamda, grafik sanatların da teknolojinin bu

yeniliklerinden etkilenmemesi mümkün değildir.  Hatta zaman zaman “Grafik

tasarım” terimi teknolojik olarak geri kalmakta,  “görsel iletişim tasarımı”

günümüzdeki yapılan işi daha iyi ifade etmektedir. Çünkü günümüzde grafik

tasarımı entellektüel, yaratıcı, stratejik, idari ve teknik bir faaliyettir ve

sorunlara  görsel çözümler  sunarken, başka disiplinlerden kaynaklanan ifade

şekillerinin ve yaklaşımların çok boyutlu ve karışık bir görsel kabiliyet

içerisinde giderek daha çok birleştiği bir meslek haline gelmiştir. Günümüzde,

ileri düzey dijital araçların kullanımı ve bilginin paylaşımı sayesinde, tasarım

disiplinleri arasındaki sınırlar eskiye göre daha geçirgen hale gelmiştir.

Yeni ortaya çıkan teknolojiler (zenginleştirilmiş gerçeklik, akıllı

telefonlar ve sosyal medya) sayesinde, tasarımcıların iletişim yolları

genişlemiştir ve duyular arası ifade şekillerini görsel, işitsel ve somatik

(sinirsel) duyumsal unsurları, tat alma ve/veya koku alma ile ilgili unsurları

dahil eder hale gelmiştir. (Yazılar, 2012). Çağımızda insanlar; internet,

bilgisayar oyunları,  akıllı cep telefonları ve  üç boyutlu televizyon  gibi yeni

teknolojilerin sunduğu bir görsel dünya içerisinde yaşamakta ve grafik tasarım

da bu çağın dilini kullanan aranan bir meslek olmuştur. Etkileşimli çoklu

ortam, görsel disiplinlerde gösterge bilim, hareketli görüntü tasarımı, çizgi

film (animasyon)  gibi  alanlar günümüzde ileti için grafik tasarımın kullandığı

cazip alanlar haline gelmiştir.

Sonuç olarak, grafik tasarıma teknolojik bağlamda baktığımız zaman,

birçok disiplinler gibi, teknolojiyle çeşitli düzeyde ilintili olduğunu göreceğiz.

Teknoloji, tasarımın nasıl üretildiğinin yanı sıra tarz, sanat ve toplum

bağlamındaki gelişmeleri de etkiler. Bu etkileşim tasarımın şekillendiği form

olarak yansır. Ayrıca teknoloji, tasarımcıların projelerini aktarabileceği çeşitli

yayın araçları sağlar (Ambrose, Harris, 2012:32).
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Resim 3.1.6.1. Teknoloji, üretim süreci dışında, tasarımın kendisini de
etkilemiştir. Tasarımcılara yeni araçlar sunarak veya daha süratli iş imkanı
vererek, yaratıcı yepyeni yollar açmıştır. Bu da deneyselliğe daha fazla zaman
ayrılmasına  ve tasarımda daha çarpıcı işlerin çıkmasına sebeb olmuştur.
Özellikle 80’li yıllarda Mac’in çıkmasıyla, tasarımcıları prova baskı
sınırlarından kurtarması grafik tasarım için önemli bir gelişmedir.
Kaynak: Digital Graphic, Anonim, b.t.

Eski dönemleri inceleyecek olursak; grafik tasarımcıları çalışmalarını

daha çok kağıt üzerinde çalışırlar, el emeğiyle renklendirilmiş eskizler

hazırlayarak fikirlerini sunarlardı. Reklam yazarları kalem ya da daktilo

kullanarak metinlerini yazardı. Ancak günümüzde teknolojinin büyük buluşu

olan  bilgisayar,  bütün  bu  çalışmaların  en  önemli  uygulamacısı  olmuştur.

Bilgisayarlar zaman zaman, eskilerde  bir grafik ekibinin yapacağı işlerin, bir

kişi tarafından yapılabilmesini sağlamış, zaman ve  ekonomiden tasarrufa

destek olmuştur. Bir   tasarımcı   için,   kendine   ait   bilgisayarının    olması

dışında  yazıcı (printer),  tarayıcı (scanner),  modem (internet),  çalıştığı

konuya  uygun program / yazılım (software) ‘ın olması  sistemin kurulması için

yeterlidir.
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Resim 3.1.6.2. Günümüz grafik tasarımında, üretim sürecini gösteren bir
resim. Öncelikle elle eskizleri yapılan tasarım, bilgisayar sürecinden sonra
baskı aşamasına geçmiş, daha sonra  raflarda tüketiciyle tanışmıştır.
Kaynak: Digital Graphic, Anonim, b.t.

Teknoloji, üretim süreçlerini basitleştirerek ve tasarım üretimindeki

araçları yaygınlaştırarak tasarımı demoktratikleştirmiştir. Dijitalleşme

tasarımda devrim yaratarak kablosuz taşınabilir cihazlar ve çevrim içi

mekanizmalar gibi giderek daha da çeşitlenen ulaşım yöntemleriyle basılı

malzemeden uzaklaşan seri üretim yöntemlerine (internette reklam, mail

kullanarak reklam gibi..) yönelmiştir. Grafik tasarım, tasarımcıya

kullanabileceği yeni yaklaşımlar ve süreçler sunan teknolojik gelişmeler

tarafından da biçimlendirilir. Tasarım ilkeleri farklı teknolojik evreler boyunca

aktarılabilen, dönüştürülebilen ve iyileştirilebilen unsurlardır.

Teknoloji yalnızca dağıtım mekanizmalarını değil, tasarımın kendisini

de etkiler. İmge ve metinler eskisinden çok daha geniş ve hızlı manipülasyon

ve müdahalelere açık hale gelmiştir. Bu durum tasarımın mesajının

seyrekleşerek kaybolduğu, toplumu bombardımana tutan, kentsel bir gürültü

haline gelmesi tehdidini ortaya koyup, birbirine benzer tasarımların ortaya

çıkmasına da sebep olmuştur.
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Gazeteler, dört renkli baskı ve internet kullanımı gibi yeni

teknolojilerin yaygınlaşmasında öncü rol oynamışlardır. Tüketim kültürünün

teknolojinin getirdiği faydalara hızla ayak uydurmasını, dijital medya gibi

teknolojilerin eski yayın tiplerini tehtid etmesi olarak yorumlanabilir.

Teknolojideki gelişmeler, tasarımcılara yeni araçlar sunarak veya daha

süratli iş üretme imkanları vererek, yaratıcı, yepyeni yollar açmaktadır. Bu da

deneyselliğe  daha fazla zaman ayrılmasına ve tasarımda daha çarpıcı işlerin

çıkmasına sebep olmuştur. 80’li yıllarda Mac’in ortaya çıkmasıyla

tasarımcıları, prova baskıların sınırlarından kurtarması bunun en iyi

örneklerindendir.

Teknolojinin bir tehdit veya bir fırsat olması, bakış açısına ve kişinin

yeniliğe ayak uydurabilmesine bağlı bir durumdur. Örneğin, basılı yayın

abonelerinin sayısındaki düşüşe rağmen, aynı yayının dijital abonelerinde

gözlenen  artış, bu okuyuculara sunulabilecek yeni hizmetlerin yolunu

açacaktır (Ambrose, Harris, 2012:32). Günümüzde dijital teknoloji, reklam

faaliyetlerinde grafik tasarıma yeni uygulama alanları yaratmıştır. İnternet,

Elektronik Posta (E,mail), World Wide Web (www),  bir şirket için Web

sayfasının hazırlanması, internette reklam, içerik sunucular, Bant Reklamlar

(Banner), Ekran Koruyucular (Screen Savers),  Bilgisayar Oyunları gibi

alanlar, tasarımcı için yeni iş imkanları açmıştır.

1980’li yıllardaki grafik tasarımcıları, desen ve fotoğraf  konusunda

ustadırlar; hepsi bilgisayarı  işlerini tamamlamak için kullanılacak bir araç

olarak görürler.  Ne varki 1980’li yıllarda Mac’in ortaya çıkışıyla, bunu

yaratımın, özellikle de tipografinin doğal aracı olarak gören bir kuşak doğar.

Bu genç grafikçilerin çoğu ister punk olsun, isterse techno, müzik dünyası için

çalışır, asıl bu alanda kendilerini ifade ederler. 1960 yılında letrasetin

bulunuşu, ofset baskının çıkması, foto-kompozisyonun kusursuzlaştırılması

grafik tasarımcılığında köklü değişimlere yol açmıştır. Yaratım aracı olarak

bilgisayarın gelişi gerçek bir devrim niteliğindedir.



164

Kısa sürede, Aldus Page Maker, QuarkX-Press, Adobe, İllustrator ve

Photoshop gibi programların ve gitgide daha güçlenen makinelerin ortaya

çıkmasıyla, her yerde bilgisayara rastlanmaya başlar. Neville Brody, Emigre

Graphics, Susumo Endo, April Greiman Inc., Kazuova Kawasaki, Javier

Mariscal, Yukimasa Okumura, Erik Spiekermann gibi sanatçılar Mac

tasarımcılarıdır ve bilgisayarı yaratıcı amaçları için, bir araç gibi kullanarak

güzel işler çıkarmışlardır.

Resim 3.1.6.3. Mac’in ortaya çıkışıyla bunu yaratımın,
özellikle de  tipografinin doğal aracı gibi gören bir  kuşak
doğar. Bunlardan biri de İngiliz grafikçi Neville Brody’dir.
Yaptığı işlerde Mac’i ustalıkla kullanmıştır.
Kaynak: Neville Brody, Anonim, b.t.
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3-1-7- Grafik Tasarım İlkeleri

Grafik tasarım süreci içerisinde sanatçı ya da tasarımcı, tasarım

elemanlarını tasarım ilkelerinin kurallarına göre kullanarak grafik yüzeyde

düzenlenmesini başka bir ifadeyle kompozisyonunu kurgular. Bu bağlamda

tasarım elemanları ve ilkeleri hemen hemen tüm görsel düzenlemelerde ortaktır

denilebilir. Bizde bu çerçeve içerisinde, grafik tasarım ilkelerini inceleyeceğiz.

Ancak ilkeleri anlatmadan evvel, kısaca grafik tasarım elemanlarına

bir göz atalım;  Çizgi,  tasarım işinin vazgeçilmez bir elemanıdır. Biçimsel

olarak çizgi; düz, eğik, kırık olabilir, İşlevsel olarak; Etken ve edilgen olabilir

ayrıca Konumsal olarak; Devingen ve durağan olabilir.  Ton, yüzeylerin

açıklık ve koyuluğu ile ilgilidir. Vurguyu artırmak, ilgi merkezi yaratmak ve

hacim vermek için kullanılır.

Resim 3.1.7.1. Yukarıda, farklı araçlarla yapılmış, çizim çeşitleri görüyoruz.
Büyük resimde ise; şişe üzerindeki etikette, çizilmiş oval hareketlerin tekrar
edilerek, birleşik bir tasarım oluşturulmuş ambalaj tasarımı görülüyor.
Sanat Yönetmeni/Tasarımıcı; Louisi FiliIllustration; James Grashow,
Müşteri; El Paso Chile Co.    Kaynak: Graphic Design Solutions,2011.
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Renk,  biçimin asıl görsel yanıdır. Algısal ve kavramsal yere sahiptir.

Görsel bilinci uyandıran ve tepki verme  durumuna hazır hale getiren uyarıcı

olarak işler. Her rengin kendine özgü çağrışımları vardır. Doku, insanların

görme ve dokunma duyularına hitap eder. Doğadan gelen yapısına karşın,

sanatçı ve tasarımcı suni olarak da oluşturabilir. Dokunarak algılanan dokular

gerçek, gözle algılanan dokular ise görsel dokulardır. Şekil ve biçim

kavramları çoğu zaman karıştırılan iç içe geçmiş kavramlardır. Biçim daha

ziyade tikel (kısmi) duruma işaret edebilir,  şekil ise tümel (bütünü) yapısını

ortaya çıkarırken kullanılır. Biçim; o şeyin içeriği ile bağlantılıdır. Şekil ise;

çizgi ya da kenarla vurgulanan kapalı  iki  boyutlu  bir  yapı  olarak

tanımlanabilir (Öztuna, 2007-5:88). Ölçü, yapıyı meydana getiren elemanların

boyutları arasındaki sayısal ilişki veya bütünün  kendisi  ile bütünü meydana

getiren parçalar arasındaki ilişkidir. Diğer bir ifadeyle, var olanın

özellikleriyle,  boyutsal  özelliklerin  birliğidir. Mekan, sürekli ve sonsuz

yapıda  varlığı  olan  değerli  bir  boşluktur  (Öztuna, 2007-9:231). Yön, birçok

faktör tarafından etkilenebilir ve tasarımda kullanılan nesnelerin yapısal

özellikleri yön duygusu yaratabilir.Konudaki görsel elemanların yüzeyin  sağ

ve sol tarafında yer alması bazen dengeyi etkileyebilir.

Resim 3.1.7.2. (Soldaki resim) Şekil ve biçim iç içe geçmiş
kavramlardır. Biçim o şeyin içeriği, şekil ise  çizgi ya da
kenarla vurgulanan kapalı iki boyutlu bir yapıdır.
(Sağdaki resim) İki boyutlu, renkli şekillerin kullanıldığı bir
grafik tasarım. Sanat Yönetmeni;Douglas Harp
Kaynak: Graphic Design Solutions,2011.
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Resim 3.1.7.3. Gözle algılanan dokulara görsel dokular denir. Bir grafik
tasarımdaki, görsel dokular izleyicinin görme duyularına hitap eder.
Cedomir Kostovic tarafından yapılan üçlü poster çalışması görülüyor.
Kostovic’in yaratıcı desenleri, afişlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Kaynak: Graphic Design Solutions, 2011.

Grafik tasarım ilkeleri; görsel sanatların hemen hemen tüm

alanlarında etkin rol oynamaktadır. Tasarım ilkeleri düşüncenin

görselleştirilmesinde kullanılan tüm elemanların düzenlenmesinde yani

kompozisyon kurgusunda yardımcı  olur ve aynı zamanda etkili tasarım için

rehber konumundadır (Öztuna, 2006-3:67).  Bu ilkelere sırayla bakalım;

Bütünlük ve uygunluk: Tasarımda görsel unsurlar bütünlük

oluşturulacak şekilde bir araya getirilmiş ise dağınık ve parçalı yapı

engellenmiş olur. Görsel algıda etkiyi arttırmak için, mesajı taşıyan görsel

unsur farklı şekilde öne çıkarılmalıdır, bunun içinde diğer unsurlar bütünlük ve

uygunluk göstermelidir. Bütünlük içinde, benzer biçimlerin tekrarı ile

oluşturulabilecek doku ve ritm bulunabilir (Becer, 2005:72).

Oran orantı: Görseli algılamada insan gözü formların birbirleri ile

olması gereken orantısal ilişkileri arar. Bu arayış insanın kendinden ve doğadan

gelen orantısal ilişki ile açıklanabilir  (Uçar, 2004:151). Bütünün parçaları ve

parçaların birbirleri ile boyutsal ve konumsal açıdan karşılaştırılmalı ilişkileri

orantı olarak tanımlanabilir.  Orantı, görsel hiyerarşinin oluşturulmasında da

yardımcı bir ilkedir.
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Ritim ve görsel devamlılık: Ritim, farklı tasarım elemanlarının farklı

şekilde tekrarlarıyla oluşur. Ritmin üç kategrosi vardır; tekrar, ileri gidiş,

birbirinin yerine geçme.

Tekrar, tekrar eden renk, çizim kalıbı, desen, çizgi, şekil veya biçimdir.

Bir  uyarıcının  tekrarı aynı güçteki sabit  bir  uyarıcıdan  daha  kolay  algılanır.

İlerleyiş, renk, çizim kalıbı, desen, çizgi, şekil veya biçimleri benzer

olarak algılar ve gruplandırılır.

Birbirinin yerine geçme, aynı çizim kalıbı içine farklı çizgi, şekil veya

biçimlerin serpiştirilmesidir. Düzgün şekilde bükülen çizgiler veya kenarların

birkaç değişiklikle düzenlendiği bir çizim kalıbını temsil eder.

Hareket ve değişim görsel algı için gereklidir ve kimi zaman nesneden,

kimi zaman ise gözlemciden kaynaklanır.

Denge: Doğuştan bir yetenek olan denge, düzenlemede kullanılan

elemanların görsel ağırlığı olarak tanımlanabilir. Tüm hareketin sonlandığı bir

dağılım durumu olarak görsel denge; yüzeyde tasarım elemanlarının orantılı

dağılımıyla elde edilen bir ilke olarak tanımlanabilir. Tasarımda eşit orantıların

kullanıldığı düzenleme, simetrik denge olarak adlandırılır. Birbirine

benzemeyen, eşit görünmeyen farklı tasarım elemanlarının kullanılarak

dengenin sağlandığı tasarımlar ise asimetrik denge olarak adlandırılır.

Resim 3.1.7.4. Asimetrik denge için bir örnek tasarım.
Tasarımcı E. Mcnight Kauffer’in  yapmış olduğu bir afiş tasarımı.
Kaynak: Graphic Design Solutions, 2011.
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Vurgu:  Dikkati önemli ölçüde etkileyen bir ilke olduğu için önemlidir.

Vurgu grafik yüzeyde ifadesel bir derinlik oluşturarak dikkati istenen noktaya

toplayabilir. Vurgu, düzenlemede bir tarafı ön plana çıkarma işlemi olarak

veya etkin unsur yaratmak şeklinde tanımlanabilir. Etkili unsur dikkat çekerek

hedef kitlenin tasarımı çözümlemesini sağlayabilir. Grafik tasarımda kullanılan

unsurlardan hangisi hiyerarşik dizinde daha önemli ise öncelikle o unsura

vurgu yapılabilir. Bu bağlamda tasarımı yapılacak konunun iyi araştırılması ve

nelerin öncelikli olduğuna karar verilmelidir.

Zıtlık: Yüzeyde farklı bir eleman yapılanmasıyla odak noktası

meydana getirmektir. Tasarımdaki elemanların pozisyonu odak noktasını

belirler. Herhangi bir tasarım elemanı diğer elemanların genelinden daha

uzakta konumlandırılırsa, dikkat çekiciliği artar ve odak noktası oluşturur.

Tasarımda yüzey üzerinden birden fazla odak noktası olabilir bu durumda

dikkat dağılması oluşabilir. Bu durumda görsel hiyerarşiye dikkat edilmelidir.

Görsel hiyerarşi vurgu alanlarını, odak noktalarını doğru yapılandırmaya

yardımcı olur. Grafik yüzeyde göz bu odak noktalarından birini ilk etapta

algılamalıdır ve bu odak noktası en önemli ve en dikkat çekmesi istenen

olmalıdır. Bu durum ilk önemli  odaktan belli sırayla diğer odaklara ulaşılacak

ve göz beyin koodrinasyonu doğru algılamayı gerçekleştirebilecektir.

Resim 3.1.7.5. Grafik tasarımda, görsel hiyerarşiye örnek olarak;
bir ambalaj tasarımı. Yaratıcı Yönetmenı; David Turner, Tasarımcı;
Jamie Mccathie, Müşteri; Superdrug Stores PLC
Kaynak: Graphic Design Solutions, 2011.
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4.BÖLÜM

REKLAM VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİNDE YARATICI BOYUT

4-1- GRAFİK TASARIMIN REKLAM TASARIMINDAKİ ÖNEMİ

Görsel reklam iletişiminde mesaj çok önemlidir. Reklam mesajlarının

amacı, bireylerin algılama, inanma, hissetme, anımsama ve düşünme gibi

çeşitli bilişsel süreçlerini etkileyerek, satın alma kararlarını belirlemeye

yöneliktir. Bu  yüzden  reklam tasarımında  görsel  algılama  çok  önemlidir  ve

bir  reklam  tasarımında,  mesajların  başarılı  bir  şekilde  görselleştirilmesi

ve reklamın etkileyici bir biçimde tasarlanması gerekmektedir. İşte bu süreçte

grafik tasarım devreye girmektedir ve grafik tasarımcılara büyük iş

düşmektedir. Günümüzde grafik sanatını,  gerek içerik ve verilmek istenen

mesaj, gerekse kullanılan biçim açısından baskı grafiği (serbest grafik) ve

endüstriyel grafik (reklam grafiği) olarak  ikiye ayırmak mümkündür. Biz

burada reklam grafiğinin önemini inceleyeceğiz.

Reklam grafiğinde, bir grafik tasarımcısının kullandığı grafiksel

imgelerle vermek istediği mesajın, o mesajın alıcısı durumundaki hedef kitle

tarafından ne ölçüde anlaşıldığı  ya da algılandığı çok önemlidir. Bu nedenle,

bir grafik tasarımcısı her zaman,  yaptığı çalışmaların çoğaltılarak geniş

kitlelerin görüşüne sunulacağını ve verilmek istenen mesajın hedef kitleler

tarafından doğru şekilde algılanması gerektiğini unutmamalıdır.

Sonuç olarak, reklamcılık grafik tasarımsız düşünülemez ve  günümüz

grafik tasarımcısının, reklam tasarımını sadece tasarım olarak değil, aynı

zamanda endüstriyel grafiğin kullanıldığı pek çok alanın özelliklerini de

bilmek zorundadır. Bu bağlamda önem taşıyan bilimsel disiplinler arasında,

pazarlama,  reklam  psikolojisi  ve  medya seçimi gibi konular sayılabilir

(Teker, 2009:72).
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4-1-1- Genel Anlamda Slogan, Başlık ve Metin

METİN

Reklam yaratıcısı, fikrini sözcüklerle, görüntülerle (ya da her ikisiyle

birlikte)  anlatabilir.  Reklamın  sözcüklerine   “metin”  denir  (İng.: Copy) .

Daha geniş bir pespektif, “metin” ya da “copy” kapsamına, hem sözcükleri

hem de grafik öğelerini katar. Reklam metninin amacı “satmaktır”. Bu amacı,

reklamı yapılan ürün hakkında herkesin aynı heyecan ve isteği duyması için

dili belirli bir düzenle kullanarak gerçekleştirir. Metin başarılı bir görsel

tasarıma sahip olmalıdır. Kolay okunabilmesi için 9 puntodan küçük yazılar

kullanılmamalı ve uygun renklerden yararlanmalıdır. Ayrıca konsepte uygun

yazı karekteri kullanmak, konunun vurgulanmasında çok önemlidir.

Reklam tüketiciye yönelik vaattir; Reklamı yapılan ürünü kullanırsa,

amaçlarının bir bölümüne ulaşacağına dair bir vaat. Basit bir reklam iki öğeden

oluşur. Okuru ilgilendiren öğe (ürün vaadi), reklamvereni ilgilendiren öğe

(ürünün satılması). İki öğe arasındaki ilişkiyi metin, birkaç sözcükle

anlatabiliyorsa, fazla birşey söylemeye gerek yoktur. Reklam metninin

yapısının şu doğrultuda geliştiği söylenebilir;

1)-Başlık=Okuru ilgilendiren öğedir  2)- Geliştirme ve ayrıntılar

3)- Kanıtlar ya da teminatlar  4)-Kapatış=Reklamvereni  ilgilendiren

öğedir.

1)-Başlık: Reklamın açış satırı, ya da başlığı, sanki kalabalık bir yerde

adı haykırılmış gibi yakalayıp durdurmalıdır okuru. İşte bu yüzden, reklam

metninin en önemli öğesi genellikle başlıktır.  Başlıkların ana türleri şunlardır;

a. Doğrudan vaat başlıkları

b. Haber başlıkları (yeni vaat)

c. Meraklandırıcı ya da kışkırtıcı başlıklar

d. Kitlesini seçen başlıklar

e. Emir başlıkları

a. Doğrudan vaat başlıkları; reklamı yapılan ürünün okura ne sağlayacağını

apaçık biçimde söylerler. b. Haber başlıkları; insanların yeni olan şeylere

duyduğu ilgiden yararlanırlar. Bu ilgi, kişinin hayatını kolaylaştıracak, daha

keyifli kılacak, çabalarını daha etkinleştirecek ürünlerden kaynaklanan
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haberlere kadar uzanır. c. Meraklandırıcı başlıklar; uyandırdıkları merakla

metni okutmayı amaçlar. Ürün vaadi metinde verilecektir.

d. Kitlesini seçen başlıklar; okurların, reklamı yapılan ürünle doğrudan o okur

grubuna seslenerek yapılacağı gibi, söz konusu ortak sorunla ilgili şeyler

işlenerek yapılabilir. e. Emir başlıklar; okuru belirli bir ürünü kullanmaya

çağıran, kullandığı takdirde belirli bir yarar ya da ödül elde edeceğini ileri

süren başlıklardır.

Değişik türde başlıklar birbirleriyle birleştirilerek kullanılabilirler. En

kolay birleştirme, kitlesini seçen başlıkla olur. Victor O. Schwab, “ How to

write  a  Good  Advertising ” adlı  kitabında, iyi başlıkları şöyle  tanımlıyor;

“İyi başlıkların belirgin iki temel özelliği vardır: Yayınlandıkları gazete ya da

derginin tüm okur kitlesinden reklamın konusuyla  ilgilenecekleri seçerler. Ve

bu kişilere, ilanın metnini okumak için önemli vaat içerirler”.

Resim 4.1.1.1
Reklamda başlık dikkat
çekmelidir. 1965 yıllarında
yapılmış Rolls-Royce ilanı.
Doğrudan vaat başlığına
örnek gösterilebilir.
İlan başlığı David Ogilvy
tarafından yazılmış.
İlan başlığında;
“ Saatte 60 mil süratle
giderken Roll-Royce’ta
sadece elektrikli saatin
sesini duyarsınız” deniyor.
Kaynak:
Ünsal, 1971:242
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Başlık tasarımında  dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır;

Dikkat çekici olmalı ve ilgiyi reklama çekmeli, insanları üründen

sağlayacakları faydaları düşünmeye sevk etmeli, seçilen sözcükler diğer

reklamlardan farklı olmalı kalıplaşmış, çok kullanılan ve okuyucuyu bıktıran

sözcükler kullanılmamalı, başlıktaki kullanılan yazı karekteri konuya uygun

olup, okuyanlar tarafından açık ve net şekilde anlaşılır olmalı, başlıktaki

tipografik yaklaşım okuyucuyu yakalayıcı olmalı, okunaklık için başlık ve

zemin rengi arasında kontraslık bulunmalı, mümkün olduğu kadar başlığın

tamamında büyük harf kullanmamalı (okumayı zorlaştırabilir) ve bazı

durumlar hariç yine mümkün olduğunca negatif harf kullanılmamalıdır (Teker,

2002:181).

2)-Geliştirme ve ayrıntılar: Her reklamda mutlaka bir alt başlık

bulunmaz. Başlıktaki fikri açma, geliştirme görevini metnin ilk cümlesi ya da

paragrafı üstlenebilir. Metin giderek, başlıktaki ürün vaadini destekleyecek

belirli ve önemli ürün özelliklerin, ayrıntılarını vermeye girişir. Çok bilgi

varsa, okur, ürünü bir satış noktasında görmeye ya da mektup yazarak bilgi

istemeye davet edilir.

3)-Kanıtlar ve  teminatlar: Reklamverenin kendi ürünü hakkında

tarafsız olması beklenemez. Söyleyeceği her şeye okur, “Yaa, öyle mi?”

sorusunu yöneltebilir. İddianın ya da ürün vaadinin gerçekliğine dair en iyi

teminat, reklamverenin  bilinirliğidir. Reklamverenin, metinde gösterebileceği

teminatlar arasında şunları sıralayabiliriz; Ürün testlerini sonuçları,

demostrasyon bilgileri ya da olağanüstü deneyimler, üründen hoşnut

tüketicilerin  tanıklıkları,  garantiler,  kalite belirten ya da onaylayan

standartlar,  damgalar.

4)-Kapatış: Kapatış paragrafı  satın almayı haklı gösterecek ya da akla

uygun kılacak şeyler içerir. Ayrıca okurun ürünü satın almasına engel olan

herhangi bir kuşkusunu gidermeye de ayrılabilir. Pek çok reklamın son

paragrafı, ürüne karşı okurun kafasında var olan herhangi bir zihinsel engeli

yok etmeyi amaçlayan, olumlu bir iddiadan oluşmaktadır. Genel olarak,

reklamın kapatış bölümlerinde iki tür harekete geçmeye çağrı vardır; Dolaysız
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çağrı (Hard-sell) “şimdi alın”, “hemen alın” gibi, Dolaylı çağrı (Soft-sell)

ürünü satın almayı düşünmelerini ve hatırda tutmalarını söyleyen  çağrılardır.

Soft-sell ve hard-sell  tabirleri  ayrıca reklam yaklaşımlarını adlandırmakta da

kullanılmaktadır (Mesçi, 1984:38-39).

SLOGAN

Sloganlar, reklamda, açıklayıcılık, özetleyicilik, övücülük, harekete

geçiricilik gibi roller yüklenirler. Hatırlanmak ve tekrarlanmak için

biçimlendirilirler. Ritm, uyak, koşutluk gibi dil özelliklerinden yararlanırlar.

Kısa, hoş, kolay anlaşılır olmalıdırlar.

Sloganlar kendi başlarına yaratılmamalıdırlar. Mutlaka hazırlanmış

kampanya doğrultusunda ortaya çıkarılmalıdır. Gerektiğinde değiştirilebilirler.

Stratejisi, ana teması, biçimsel yapısı tümüyle değişen bir kampanyanın

ardından, genellikle sloganı da değişebilir. Sloganlar genellikle ürünün

hatırlanması ve tekrarlanması için tasarlanırlar. İyi bir slogan akılda kalıcı

olmalı ve ürünü çok iyi özetlemelidir. Bazı slogan örnekleri; Sana; Özen

gösteren annelerin seçimi. Akai; Akai daha iyi. Efes Pilsen; Bira bu kapağın

altındadır. Uno Ekmek; Ekmeğinizi elletmeyin.  Akbank; Güveninizin eseri.

Garanti Bankası; Başka bir arzunuz?

Sloganlar genellikle tek satırdan oluşur ve amblemle ya da logo ile

birlikte kullanılmaktadır. Sloganda kullanılan yazı karakteri, renk ve tipografik

yaklaşım, sloganın vurgulanması ve hatırlanması açısından çok önemlidir ve

buna ayrı bir özen gösterilmesi gerekir.

Sonuç olarak reklam tasarımında, metin, başlık ya da slogan

açısından reklam içeriğinin vurgulanması ve güçlendirilmesi için, grafik

tasarıma ihtiyaç vardır ve grafik tasarımsız reklam tasarımı düşünülemez.

Resim 4.1.1.2.
Garanti Bankası
sloganının amblem
ve logo ile birlikte
kullanılması
Kaynak: Garanti, Anonim, b.t.
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4-1-2- Etkileme ve ikna

ETKİLEME

Her reklam verenin ya da ajans yöneticisinin öncelikle kendisine

sorması gereken soru, acaba benim basın ilanımın ya da radyo veya TV

spotumun hedef kitle tarafından, diğer rakip reklamlar arasında farkına

varılması veya etkileme şansı nedir, olmalıdır. Bu sorunun yanıtı, bir reklamın

sahip olduğu etkileme gücünü gösterir. Bir reklamın ilgi çekme gücü, hedef

kitlenin dikkatini ne ölçüde üzerinde toplayabildiğine bağlıdır. Genellikle

izleyenlerin dikkatini çeken olaylar, bireylerde heyecan ve gerginlik yaratan

olaylardır. Heyecan ve gerginlik yaratan olaylar, bireylerin satın alma

davranışlarını etkiler.

Çok sayıda reklam spotlarının etkisiz ve başarısız olmalarının nedeni,

yapılan reklamların yeterli görsel kreatif özelliğe sahip olmamasından

kaynaklanmaktadır. Günümüzde ürüne doymuş  piyasalarda  yapılacak

reklamların öncelikli özelliği hedef kitlenin ilgisini çekmek olmalıdır.

Bir reklam ne kadar yaratıcı olursa, dikkat ve ilgi çekme  şansı o ölçüde

artar. Kuşkusuz yaratıcılığın somut bir ölçüsü yoktur. Buradaki ölçüt,

yaratıcılığın reklamın ilgi çekiciliğine ne kadar katkı sağladığıdır.

Orijinal bir mesaj, tasarımı başarısız bir reklamda hedef kitlenin ilgisini

çekmeyecektir. Orijinal kreatif tasarımlar, hedef kitleyi psikolojik olarak

etkileyerek, tüm bireyler tarafından  beğenilir ve kendine yakın hissedilir.

Bir reklamın ilgi çekici olma özelliğini  belirliyen  etkenler şunlardır:

- Yarattığı duyusal uyarılar

- Yarattığı düşünsel uyarılar

- Yarattığı fiziksel uyarılar

Bir reklamın hedef, dikkat ve ilgi çekme potansiyeli, yukarda belirtilen

uyarıların ne şekilde etki yaptığı incelenerek değerlendirilir. Bunları sırayla

inceleyelim;
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Duyusal Uyarılarla Etkileme: Duyusal uyarıların büyük kısmı

biyolojik kökenlidir. Beslenme, cinsiyet gibi gereksinimleri bu katagoride

saymak mümkündür. Bu gereksinimlere, özgürlük, sevgi, mutluluk, haz, şefkat,

eğlence, güven, teşvik, geçmişe özlem ve başarı gibi birçok duyguyu da

ekleyebiliriz (Maslow, H.A., 1954).

Genellikle pozitif duygulara seslenen uyarılar dikkat ve ilgi uyandırır.

Uyarının bireyde ne tür duyguların uyarılmasına neden olacağı farklılık

gösterebilir. Bununla beraber cinsel uyarılar hemen hemen  tüm insanlar

üzerinde dikkat ve ilgiyi kolayca uyandırır. Bu nedenle bir çok reklamda kadın

ve erkek cinselliği çokça verilmektedir. Bu tür reklam konuları arasında

parfüm, müchever ya da alkollü içecekler sayılabilir. Reklamda duyusal

motifler kullanılırken, kullanılan motif ile ürün arasında kabul edilebilir bir

uyum olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanında reklamlarda mizah

yöntemiyle, duygulara seslenen uyarılarda kullanılabilir.

 Hedef kitle sigara karşıtı, sigorta, hastalık gibi konularda korku motifi

kullanılan negatif yöntemle duygusal uyarılmayı pek istemez, reklam itici

gelebilir. Ama bu tür yaklaşımlar zaman zaman reklamlarda kullanılmaktadır.

Resim 4.1.2.1.
Duyusal uyarılar dikkate
alınarak düşünülmüş
bir parfüm reklamı.
Reklam metninde
“Uyum abartıldı”
deniliyor.
Reklam veren:
Procter&Gamble Co.
Kaynak: www.coloribus.com
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Düşünsel Uyarılarla Etkileme: İnsan aklı ve düşüncesine uygun

gelmeyen, şaşırtıcı konu veya davranışlar ilgi ve dikkat çekici özelliğe sahiptir.

Örneğin, bir insanın köpeği ısırması haberi şaşırtıcı konuya örnek olabilir.

Düşünsel ilgi ve dikkat uyandıran uyarılar arasında şunlar sayılabilir;

- Süpriz ve şaşırtıcı olaylar

- Yenilikler

- Düşünsel tezat ve çelişkiler

- Karışıklıklar

- Yabancılaşma etkileri

- Daha önceden bilinen şeylerin veya davranışların,

      farklı şekilde gösterilmesi

İzleyici üzerinde sürpriz etkisi yaratmanın çeşitli yolları bulunur. Bu tür

bir uygulama, resim ile metnin birbiri ile çelişki içermesidir. Bu çelişki merak

uyandıracaktır. Düşünsel uyarılar, duyusal uyarılar gibi otomatik olarak

kendiliğinden etkileyici değillerdir.  Düşünsel uyarılar bilgi ve kültür düzeyi

yüksek olan hedef kitleler üzerinde daha etkili olmaktadır.

Fiziksel Uyarılarla Etkilemek: Fiziksel uyarılar daha çok biçimsel

özellikleri ile etkilerler. Fiziksel uyarılar bireyde duygusal etki yaratmazlar ve

düşünmeye yol açmazlar. Fiziksel uyarıların temel özelliği hiç bir şekilde

görmezlikten gelinemezler. Bu tür uyarılar, olağanüstü biçimleri (büyüklük,

renk) ve gürültü çıkartmaları nedeniyle dikkat çekerler.

Reklam iletişiminde fiziksel anlamda dikkat ve ilgi çekici faktörler:

- Renk

- Büyüklük

- Çarpıcılık-Kontrastlık

- Ses, müzik veya gürültü

 

Renk;

Tek renkli büyük bir alan izleyicinin dikkatini çeker. Örneğin tek renk

zemin üzerine yapılmış bir afiş, bu özelliği ile dikkat çekicidir. Aynı şey TV

spotları için de geçerlidir. Ancak renklerin dikkat çekici olma özellikleri

farklılıklar göstermektedir.
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Büyüklük;

Reklamların büyüklüklerinin dikkat ve ilgi çekicilik üzerindeki etkileri

yıllardan beri araştırılmaktadır. Bir reklamın boyutu büyüdükçe izleyenler

tarafından farkedilme ve dikkat çekme özelliği artar. Ayrıca ilanın içinde yer

alan imgenin ve tipografinin büyüklüğü de aynı şekilde ilgiyi artırmaktadır.

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu da perspektifdir. Resimde

perspektif artıkça, resimin izleyici üzerindeki dikkat çekici etkisi artmaktadır.

Bu nedenle yakın çekimlerde nesneler ve insanlar olduğundan büyük

göründüğü için algılama daha kolaylaşmaktadır.

Çarpıcılık-Kontrastlık;

Bir görüntünün çarpıcılığını belirleyen başlıca özellikler şunlarıdır;

- Gösterilmek  ya da vurgulanmak istenen ana nesne arka zeminden

      fark edilir şekilde ayrılmalıdır.

-     Öne çıkarılıcak ana nesne, diğer nesnelerden ayrılmalıdır.

Resim 4.1.2.2. Bir reklam tasarımında tek renkli büyük alan kullanıldığında
izleyicinin dikkatini çeker ve vurgulanmak istenen mesaj ön plana çıkar.
Target Corporation için  için tasarlanmış afiş kampanyası.
Başlıklarda; soldan sağa,”Başarılı”  ve  “Başarısız “ denmektedir.
İlan Künyesi: Reklam Ajansı; InHouse/Target Corporation,
Sanat yönetmeni; Adam Hoganson, Allan Peters, Metin Yazarı; Sage Rider
Kaynak: www.graphis.com
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Resim 4.1.2.3. Reklamdaki resimde, perspektif arttıkça, resmin izleyici
üzerindeki etkisi de çoğalmaktadır. Yakın çekimlerde nesneler büyüdüğü için
algılamayı da kolaylaştırmaktadır.Healtheries Teas (Çay) için yapılmış bir afiş
çalışması. Afişte “Damak tadınız çiçek açsın” deniyor. (2012)
İlan Künyesi: Reklam Ajansı;Shine, Yaratıcı Yönetmen; Lucien Law
Sanat yönetmeni; Len Cheeseman, Tasarım; Stephen Cicala
Kaynak: www.graphis.com
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Ses, müzik veya gürültü;

Günümüz çoğu reklam spotları ister radyo, isterse TV olsun bir müzik

(cıngıl) eşliğinde yapılmaktadır. Kullanılan cıngıl reklamın daha kolay

algılanmasını ve hatırda kalmasını sağlayııcı etki yapmaktadır. Bunun yanında

reklam spotunda kullanılan reklam müziğinin şiddetini normal yayında

kullanılan ses şiddetinden daha yüksek kullanmak, reklam spotunun

farkındalığını arttırmaktadır.

Genel olarak fiziksel uyarılar tüm bireylerde fark edilmeyi kolaylaştırır.

Zira vücudumuz fiziksel uyarılara karşı programlanmıştır ve fiziksel uyarıları

otomatik olarak, kendi irademiz dışında algılarız.

Reklamda kullanılan işaretlerin renklerini konsepte uygun seçmeliyiz.

Çünkü her rengin çağrıştırdığı şey farklıdır. Örneğin kırmızı renk, kan, tehlike

ve saldırganlığı çağrıştırır. Günlük yaşamda renklerin etkisi üzerinde çok az

kişi bilinçli olarak düşünür.  Ancak bir afişin, bir ilanın ya da bir reklam

spotunun bakan kişiyi etkilemesini sadece fiziksel uyarı nitelikleri değil, aynı

zamanda sahip olduğu özelliklerinin  birey  üzerinde  yaptığı  duygusal ve

düşünsel etkileri de belirler. Bu bağlamda, bir reklam iletişiminde yukarda

sayılan faktörler tek olarak değil, bir arada kombine edilerek, ilgi ve dikkat

çekiciliği arttırılabilir (Teker, 2009:109-112).

İKNA

Reklam iletişiminin amacı, hedef kitlede reklamı yapılan ürüne karşı

merak, güven ve olumlu duygular yaratarak markaya hizmet etmektir. Yaratıcı

fikirler barındırarak benzerlerinden farklı, kalıcı ve  hatırlanabilir olmalıdır. En

iyi reklam, satın alınan bir düştür. Bir reklamda ürün kalitesinden bahsetmek

yerine orijinal, ikna edici ve inandırıcı sözler söylemek daha doğru olacaktır.

İkna edici reklamlarda, etkili mesaj için bazı ipuçları şunlardır : 1- Mesaja

hedef olan kitle, mesaj kaynağını güvenilir, prestijli ve uzman buluyorsa 2-

Kaynak, önce hedef kitlenin benimsediği görüşleri öne sürüp, kendi çağrısını

daha sonra yapıyorsa 3- Kitle, mesaj kaynağının kendinden farksız  olduğuna

inanırsa   4 - Mesaj  kaynağı  güçlü  ya   da  çekici  olursa  5- Kaynağın

iddiaları , kendi çıkarlarına karşıysa 6- Kaynağın kitleyi istediği gibi

yönlendirmesi için, savunduğu şeylerden çıkarı yoksa (Mesçi, 1984:46).
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Bir reklamın ikna ediciliğinin ve  inandırıcılığının güçlü olması için

kuralları şöyle sıralayabiliriz:

1- Okusun inansın (veya kabul etsin) satın alsın:   

a) -Alıcı reklamda , sağlık, başkalarından övgü, vakit, rahatlık, para,

hoş vakit geçirmek, popülerlik, bir şey başarmanın iftihar duygusu, daha iyi

görünüm, ilerlemek, yaşlılıkta güven, daha çok zevk alma, kendine güven,

prestij gibi şeyleri kazanacağına inanırsa  alır.  b) - İyi bir anne baba, becerikli,

misafirperver, ilk olmak, modern, yetki sahibi veya uzman olmak, yaratıcı ve

başkalarını etkileyen biri olabileceğine inanırsa alır.  c) - Kişiliğini belirtmek,

başkalarının baskısına direnebilmeyi, merakını gidermeyi, hayran oldukları

gibi olmayı,  iyiyi ve güzeli tam anlayabilmeyi, koleksiyon yapabilmeyi, mal

edinmeyi, başkalarının sevgisini, saygısını kazanmayı ve  kendini geliştirmeyi

yapabileceğine inanırsa alır. d) - Alıcı vakitte, risk almada, parada, şahsi

sıkıntıda ve işte ekonomik olacağına inanırsa alır.

2- Broşürün istenmesini sağlayacak reklam:

a) -Ana başlık; broşürde, mal ya da hizmet anlatıldığı kadar, faydalı

bilgi içerdiği de belli olmalıdır. b) -Yazarı varsa; konu tercihen tanınan ve

uzman biri tarafından yazılmış olmalıdır. c) - Broşürü iyice tanıt; oradaki

bilginin işe yarar olduğuna, hemen pratik fayda sağlayacağına inandırmalı,

okur mutlaka broşürü almak istemelidir.

3- Başlık ve manşetlerde etkili 6 kelime:

a) -Yeni,   b) - Kolay,  c) - Siz,  d) - Nasıl,  e) - Şu ,  f) - Gerektiğinde

manşeti soru işareti ile bitirebilirsiniz.

4- İlgi çeken bir reklam yazmanın ve düzenlemenin kuralları:

a) - Dikkat çekin,  b) - Alıcıya çıkar gösterin, c) - Kanıtlayın,  d) - Bu

avantajları alıcının iyi anlamasını sağlayın.   e) - Aksiyon

Sonuç olarak bu bilgiler, reklamın tüketici üzerindeki etkilerini

arttırmakta ve onu malı ya da hizmeti almaya ikna etmekte etkili olmaktadır

(Türkkan,1988:55).
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4-2- REKLAM TASARIMINDAKİ GRAFİK TASARIM ALANLARI

Çağımız reklamcılığında, grafik tasarımın kullanılmadığı tasarım

alanları hemen hemen yok gibidir. Ancak ağırlıklı olarak kullanılan alan daha

çok basılı reklam alanlarıdır. Bunlardan; ilanlar, broşürler, afişler, el ilanları ve

kataloglar bu konuda önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanında, açık hava

reklamları, teşhir reklamları,  televizyon ve sinema gibi alanlarında da grafik

tasarım çok kullanılmaktadır. Ayrıca ürün pazarlamasında çok önemli yer tutan

ambalaj grafiği de başka bir grafik tasarım alanıdır. Bu reklam alanlarında

özellikle çok kullanılan; simgeler, logolar, tipografi ve illüstrasyonlar

reklamcılık alanının en önemli grafik uygulamalarıdır. Yaşadığımız modern

çağın getirdiği, elektronik ve bilgi teknolojilerindeki yenilikler ise, elektronik

ortamda da reklam yapılmasına imkan vermiş ve grafik tasarım için yeni yeni

alanlar doğmuştur.

4-2-1- İlanlar

Reklam iletişiminde,  genellikle ağırlıklı olarak kullanılan reklam alanı

ilanlardır. İlanları, gazete, dergi ve  el ilanı olarak inceylebiliriz.

Gazete ilanları; basın yayın araçları arasında, bir reklam iletişim aracı

olarak önemli yer tutmaktadır. Diğer reklam araçlarına göre  günlük yayın

yapan gazetelerin avantajları, farklı konulara ilgi duyan, geniş okuyucu

kitlesine seslenmeleridir. Ancak herkesin farklı gazeteleri almaları, okuyucu

kitlesinin  karakterini  net  bir  şekilde  ortaya  koyulamadığının göstergesidir.

Bu da reklamverenlerin hedef kitlelerine daha doğru ulaşabilmek için,

reklamlarını kullanırken  farklı gazeteleri seçmelerine sebep olmaktadır.

Bu bağlamda gazete ilanları, diğer bir tabirle basın ilanları günlük

olarak, el altında ve sürekli göz önünde olan bir reklam aracıdır ve

tasarlanırken dikkat çekici ve özenle tasarlanması gerekmektedir. Basın ilanları

aynı zamanda reklamı yapılan ürünle ilgili bilgi verdiği için, inandırıcı olması

gerekmektedir. Bunun yanında gerektiğinde okuyucular yapılan bu ilanları

saklayabilme olanağı bulmaktadır. Gazete ilanlarında sayfa seçimi de çok

önemlidir. İlanın hedef kitlesine uygun sayfa seçilmelidir.
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Gazete ilanlarının hazırlanmasında,  grafik tasarım açısından

dikkat edilmesi gereken konular;

• Gazete ilanı, satın alının gazete sayfasındaki basılacağı alan

içerisinde, çevresindeki diğer reklamlardan en az etkilenecek şekilde

tasarlanmalıdır . Çünkü, cevresinde diğer ilanlar ve görsel unsurlar olacaktır ve

bunlar arasında gözden kaçma ihtimali olabilir. Bu mutlaka dikkate alınmalıdır.

•  İlanlar, seçilen gazetenin okuyucu profiline uygun hazırlanmalıdır.

İlan tasarımında ve mesajların seçiminde bu çok önemlidir.

• İlanın okuyucu tarafından kolay anlaşılması ve algılanmasını

sağlayacak özgün “layout” tasarımı ve okunaklı “tipografiye” sahip olması

sağlanmalıdır. Mesajın anlaşırlığı için çok önemlidir.

•  Fotoğraf kullanılıyorsa, gazete kağıdının baskı kalitesi ve baskı

özellikleri dikkate alınarak, kontrast ve çarpıcı renklerde kullanılmalıdır.

•    Kullanılacak görseller, ana fikre hizmet etmelidir.

• Algılama açısından, genellikle renkli reklamlar, siyah-beyaz

reklamlara nazaran daha etkili olabilir. Bazı istisnai durumlar hariç. Büyük

boyutlu reklamların, küçük boyutlu reklamlara oranla üstünlükleri olduğu da

unutulmamalıdır.

•  Marka ismi, logo veya amblem fark edilmeyi sağlayıcı büyüklükte

olmalıdıdr.

• Metinde kullanılan yazı büyüklüğü okumayı güçleştirmeyecek

büyüklükte olmalıdır.

• Yazı zeminden kontrast olarak ayrılmalı ve renkler okumayı

kolaylaştıracak şekilde kullanılmalıdır.

•  Tek ve net mesaj verilmeli, aynı ilanda birden çok mesaj kafa

karışıklığı yapabilir, asıl mesaj algılanmayabilir.

• Dikkat çekici ve bakış yakalayıcı olması için geniş alanları

kaplayacak şekilde tire renkler ya da beyaz alanlar kullanılmalıdır.

• İzleyicinin dikkatini, reklamı yapılan ürün ya da hizmetten

uzaklaştıracak veya ilgisini dağıtacak öğelere yer verilmemelidir.

•   Tasarımı dikkat çekici yapmak amacıyla kullanılan görsel öğeler,

ürünün reklamdaki önemini ikinci plana itmemelidir (Teker, 2009:124).
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Resim 4.2.1.2. Dergi ilanları okuyucuları ve konuları belirlenmiş yayın
organlarında çıkan ilanlardır. Dergilerin içerikleri bellidir. Okuyucu profili
oldukça belirlenmiştir. Bundan dolayı da  reklam verenin hedef kitlesi
açısından, daha kolay, daha seri ve daha sağlıklı karar verme olanağı vardır.
Baskı ve kağıt kalitesi, gazeteye nazaran daha yüksektir.
Kaynak: Brand design philosophy

Resim 4.2.1.1. Gazete ilanı, satın alınan gazete sayfasındaki
basılacağı alan içerisinde, çevresindeki diğer reklamlardan en az
etkilenecek şekilde tasarlanmalıdır. Çünkü, cevresinde diğer ilanlar
ve görsel unsurlar olacaktır ve bunlar arasında gözden kaçma ihtimali
olabilir. Bu mutlaka dikkate alınmalıdır.
Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Dergi ilanları; okuyucuları ve konuları belirlenmiş yayın organlarında

çıkan ilanlardır. Dergilerin içerikleri bellidir. Okuyucu profili oldukça

belirlenmiştir. Bundan dolayı reklam verenin hedef kitlesini alarak , daha

kolay, daha seri ve daha sağlıklı karar verme olanağı vardır. Baskı kaliteleri

daha yüksektir, özellikle renkli reklamlar ve prestij  ilanları için uygun

olmaktadır. Ancak aylık , haftalık gibi uzun periyodlu olmaları, güncel

konularla bağlantılı konseptler için uygun değildir. Daha çok imaja yönelik

ilanlar daha uygundur. Bunun yanında ürünle ilgili sektöre ait dergilerde, ürün

bazında ilan  yayınlatmak reklamveren veren açısından doğru olacaktır.

El ilanları; daha çok A4 boyutunda (bazen A4 yarısı), tek sayfadan

oluşan, arkalı önlü, ya da sadece önyüz baskılı yeni bir kampanya bilgisini

duyurmak amacıyla hazırlanan ilanlardır. Tek sayfalık bir broşür gibi

düşünülebilir. Çünkü el ilanlarının hedef kitleyi direkt yakalayacak şekilde ve

insanlar vasıtasıyla yada posta yoluyla dağıtımı gerçekleştirilir.

El ilanlarında, hızlı algılatmak önemlidir. Bu yüzden yakalayıcı ve

vurucu başlıklar kullanılmalı, kalabalık olmayan net ve anlaşılır bir tasarım

kullanılmalıdır.

Bunların yanında reklam tasarımı içerisinde yer alan, kataloglar,

broşürler ve doğrudan postalama malzemelerinde de grafik tasarımının

büyük önemi vardır. Yukarıda saymış olduğumuz çoğu kurallar bunlar içinde

geçerlidir.

4-2-2- Afişler

Afiş, bir ürün ya da hizmetin tanıtımı için caddelerde, açık mekanlarda

yer alan en önemli dış mekan reklam araçlarından biridir. Afiş aynı zamanda

TV,  radyo ve basın ilanlarını da desteklemesi bakımından vazgeçilmez bir

yere sahiptir. Günümüzde dijital baskı teknolojisinin gelişmesi ile birlikte afiş

dış mekanlarda hava şartlarına daha uzun süre dayanır hale gelmiştir. Afiş,

yalın tipografik ve görsel tasarımı ile reklam mesajını hedef kitleye en

etkileyici ve hızlı bir şekilde ilettiği için en önemli reklam araçlarından

birisidir.



186

Konuları itibariyle afişler ; reklam, kültür ya da sosyal amaçla

tasarlanırlar. Genellikle, dış mekanlarda yer alan  basılı reklam aracını anlarız.

Afişler  ülkemizde kullanılan kağıt formatları nedeniyle, 70x100,  50x70, ya da

küçük boyut 25x35  boyutlarında hazırlanmaktadır.

Afişin, medyası olan dış çevre ile arasındaki ilişkisi diğerlerine göre

farklıdır. Afiş, amacından dolayı dolu, sıcak, doğal  ve dinamik ortamda yer

almaktadır. Bu ortamda fark edilebilecek ve algılanabilecek şekilde

tasarlanması gerekmektedir. Asıldıkları yerlerde kalabalık görünümü

arttırmayıp, yalın, kararlı ve durdurucu bir etki yaratıp  dikkati üzerine

toplamalıdır. Hedefi, mesajı süratle iletmek olan afişler izlenmek için değil,

anında fark edilmek için tasarlanmalı ve değerlendirilmelidir. Afişin amacı

informasyon vermek yerine, mesajı çarpıcı ve hızlı bir şekilde iletmek

olmalıdır. Bu nedenle, farklı tasarım kriterleri içerirler.

Afiş tasarımında dikkat edilmesi gereken konular;

•   İlk bakışta algılanabilir olmalıdır.

•   Mesaj hızlı ve çarpıcı iletilmelidir.

•   Sözcükler kısa, ilginç ve anlaşılır olmalıdır.

•   Mesaj duygusal ve uyarıcı olmalıdır.

•   Mesaj bilgilendirmeden ziyade, eyleme geçirici olmalıdır.

•  Mesaj iletme görevi özgün imgelere yüklenerek, sözcüklerin sayısı

azaltılmalıdır.

•   Görsel düzenlemesi çarpıcı, basit ve yalın olmalıdır.

• Görüntü karmaşası yaratacak kadar çok resim ve yazıya yer

verilmemelidir.

•   Görselde ayrıntı azaltılarak etki artırılmalıdır.

•   Özgün ve benzer konulardan ayırt edilebilmelidir.

•   Tasarım ve tipografi gereksiz detaydan arındırılmalıdır.

•   Yazı imgenin, tekrarı olmamalıdır.

•  Kolay algı için imge görünür olmalı, tipografi en az on metreden

okunacak büyüklükte ve sade olmalıdır.

• Zemin rengiyle, imge arasında kontrastlık olmalı, imge öne

çıkmalıdır.

•    Etrafdaki afişlerden az etkilenecek şekilde tasarlanmalıdır.
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Resim 4.2.2.1. Afişin, medyası olan dış çevre ile arasındaki ilişkisi
diğerlerine göre farklıdır. Afiş, amacından dolayı dolu, doğal  ve dinamik
ortamda yer almaktadır. Bu ortamda fark edilebilecek ve algılanabilecek
şekilde tasarlanması gerekmektedir. Asıldıkları yerlerde kalabalık görünümü
arttırmayıp, yalın, kararlı ve durdurucu bir etki yaratıp  dikkati üzerine
toplamalıdır.  Kaynak: Poster, Anonim b.t.
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4-2-3- Simgeler

Simge (sembol) sözcüğünü; bir kavramı temsil eden somut bir şekil, bir

nesne, bir işaret, bir söz  ya da bir  hareket olarak  tanımlayabiliriz.  Başka bir

yaklaşıma göre de “semboller evrenselleşmiş sessiz dildir”.

Simgeler; hertürlü hayal edilebilir kavramı ifade etmek için kullanılır.

Özellikle anlamları işaret yolu ile anlatmaya yarayan ya da toplumsal değerleri

çağrıştıran evrenselleşmiş somut şekillerdir. Semboller  bir  hikaye ya da

olayın güçlü temsilcileridir.  Amblem olarak tasarlanmış  işaretler zamanla,

sembollere dönüşebilir. En güzel örneği, başlangıçta  “yaz olimpiyatları” için

amblem olarak tasarlanmış, ancak sonradan toplumca sembol olarak kullanılan

“olimpiyat halkaları”dır (Stiebner, E.D.-D.Urban, 1982:15).

Topluma mal olmuş sembollerde vadır ve bunlar amblem olarak

kullanılamazlar, ancak ambleme alt yapı oluşturabilirler.  Örneğin Çin kültürü

için “Yin”, su ve toprağı, “Yang” ise güneş ve ateşi simgelemekte olup, ritmik

zıtlıkları temsil eden bir semboldür. Bu işaret pek çok amblemin alt yapısını

oluşturmuştur. Buna örnek olarak “Raks” firmasının amblemi gösterilebilir.

Grafik tasarımda kavramsal bir mesajı iletirken evrensel bir  dil

oluşturan sembolik çözümler tasarımcıların sıkça başvurdukları yöntemdir.

Günümüzde kullanılan grafik simgeleri ; amblem, logo, piktogram ve ticari

marka olarak  adlandırmamız mümküdür.

AMBLEM

Soyut bir kavramı somutlaştıran ve böylece bir kurumu, bir ürünü, bir

hizmeti ya da bir olayı özel olarak tanımlayan işarettir. Amblemin tarihi süreci,

insanın varlığını gösterdiği gün kadar eskidir. Amblem, yapı olarak nesneyi

somut, soyut, doğru ya da dolaylı olarak anlatma özelliğine sahip olabileceği

gibi, mal ve hizmetlerin içerisinde bulunan ana fikir ya da ayrıntılarda

amblemin temel yapısını oluşturabilir.

Amblemler bir kurum bazında ele alırsak, kurumun felsefesini basit bir

çizim içerisine sığdırılmasına imkan sağlamaktadır. O kurumun kendisini dış

dünyaya tanıtmasında ve dış dünyayla görsel iletişim sağlamasında kurum

ambleminin önemli bir işlevi bulunmaktadır.
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Amblemin birincil görevi; ait olduğu kurum hakkında, amblemi gören kişide o

kurumu hatırlatmalı ve o kuruma ilişkin olumlu, güvenilir imajın oluşmasını

sağlamalıdır.  Bu özelliğinin yanı sıra bir amblemin kurum felsefesinin ve

kurumsal kimliğinin kendi personeli ve müşteriler  tarafından görsel olarak

algılanmasında ve görsel kimliğinin oluşmasında  çok önemli görevi vardır.

Başarılı bir amblemin özellikleri şunlar olmalıdır;

• Tasarım, özgün ve yeni olmalıdır.

• Yakalayıcı ve dikkat çekici olmalıdır.

• Kolay algılanabilir ve hatırlanabilir olmalıdır.

• Renk, biçim ve diğer grafiksel öğelerle çağdaş

   estetik değerleri çağrıştırmalıdır.

• Tanımlanabilir bir form ve estetik ölçülerde tasarlanmalıdır.

• Uzun süre kullanılabilir olmalıdır.

• Görsel kimliği, diğer amblemler ile karıştırılmayacak

   şekilde yansıtmalıdır.

• Temsil ettiği ürün ya da hizmete özel olmalıdır.

• Belli ölçülere kadar küçüldüğü zaman (karvizit boyutu,

   kalem üzeri gibi) algılanmalı ve grafiksel

   değerlerini kaybetmemelidir.

•  Her türlü medyada, değişik iletişim araçlarında ve

   dijital ortamda kullanılabilir ve uygulanabilir olmalıdır.

LOGO

Yine bir görsel kimlik yaratmak amacıyla, özel harflerin dizilerek ya da

yazılarak oluşturulduğu sözcüklerin, marka ya da amblem özelliği taşıyan

simgeler şekline dönüşmüş biçimleridir. Amblemler gibi, bir kuruma ya da

hizmete kalıcı imaj kazandıran önemli  unsurlardan biridir.

Latince kökenli olan amblem ve logotype sözcüklerinin dilimizdeki

karşılığı simge ve özgün yazıdır. Günümüzde her ikisi de ayrı ayrı anıldığı gibi

tek bir sözcük “logo” diye de anılmaktadır.

Logolar görünüm ve oluşturuluş biçimlerine göre farklılıklar

göstermektedir;

• Sözcüklerin tipografik harflerinde değişiklik yapılarak (harfler

birbirine yaklaştırılarak, yapıştırılarak, araları açılarak, renk farklılığı
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yaratarak, uzantıları farklılaştırılarak, sözcükleri bölüp alt alta veya yan yana

farklı renk ve biçimlerle yerleştirerek vb.) oluşturulan logolar.

• Sözcüğe somut, soyut tasarım, unsurları ekleyerek (kurumun

özelliklerini pekiştirecek simgesel şekiller ve renklerle) oluşturulan logolar.

•   Yeni yazı karekteri yaratarak oluşturulan logolar.

Tasarım aşamasında ise logoyu oluşturan sözcüğün bütünlüğünün

bozulmamasına dikkat edilmelidir. Örnek olarak; Abbate, Milangaz, Kent gibi

firmaların logoları gösterilebilir (Teker, 2009:90).

Kurum logosunu oluşturan isimleri altı bölüme ayırmak mümkündür;

1-Tek bir şahıs adına logo olarak kullanılan isimler: Bu isimler

genellikle o kurumun kurucusunun soyadını taşırlar. Örneğin; Koç, Sabancı,

Bosch, Ford, Siemens gibi.

2-Tarif edici isimler: Bu tür isimler sanki o kurumun  kısa  bir  tanımını

ifade ederler.  Örneğin;  Türk  Hava  Yolları  gibi.

3-Kısaltılmış isimler: Bu tür isimler uzun bir kuruluş isminin kısaltılmış

şekildeki ifadeleridir. Örneğin; (Türk Ticaret Bankası) Türkbank, (Pan

Amerikan) Panam, (Meyve Suyu) Meysu şeklinde olan isimlerdir.

4-Baş haflerden oluşan isimler: Örneğin; İnternational Business

Machines yerine IBM  veya AEG gibi.

5-Yapay oluşturulmuş isimler: Örneğin; Kodak, pop, fay, omo gibi.

6- Analog isimler:  Örneğin; Jaguar, İmpala, Şahin gibi.

Başarılı bir logonun özellikleri önceki konuda belirttiğimiz, başarılı bir

amblemde olması gereken özelliklere benzemektedir.

Amblem ve logo tasarımında renk seçimi, marka kimlik stratejisi  ve

hedef kitleye uygun olarak belirlenmelidir. Renk seçiminde renklerin fizyolojik

ve psikolojik etkilerinin yanı sıra, farklı kullanım alanlarındaki uygulamalarda

yaratacağı etki de dikkate alınmalıdır.



191

Resim 4.2.3.1. Çeşitli otomobil markası amblemleri.
Kaynak: Amblem, Anonim b.t.

Resim 4.2.3.2. Farklı sektörlere ait logotype çalışmaları.
Kaynak: Amblem, Anonim b.t.
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İŞARET VE PİKTOGRAM

Simgesel işaretler, bir ürün, hizmet ya da nesneyi göstermeye yarayan

işaretlerdir. Topluma yaygın şekilde hizmet veren  çeşitli mekanlarda, tren

istasyonları, metrolar, çarşı ve eğlence yerleri, otogarlar ve hava meydanları

gibi farklı uluslara mensup insanlarında toplu bulunabileceği yerlerde

“evrensel” bir dil oluşturma amacıyla kullanılır (Becer, 1999:194). Simgesel

işaretler, nesnelerin yalınlaştırılmış silüetlerine benzerler ve yazısız resim işlevi

görerek, doğrudan iletişim gerçekleştirirler.

Piktogram, yazılı ifadenin kolaylaştırılması amacı ile resimsel anlatımı

olan simgesel işaretlerin bir sistem içerisinde toplanmasıdır. Özellikle topluma

yaygın hizmet veren alanlarda evrensel bir dil oluşturmak amacıyla kullanılır.

Uluslararası düzeyde analaşılabilir bir gösterge sistemi olup, oryantasyon ve

yön bildirme amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

TİCARİ MARKA

Ticari marka, bir ürünün kimliğini belirleyen ve o ürünün rakip

ürünlerden ayırdedilebilmesini sağlayan bir isim, simge, şekil ya da bunların

bileşimidir. Marka kavramı, kapsamlı bir kavram olup malı belirleyen çok

sayıda özellik, markanın kapsamına girer. Marka kısaca, imaj, kimlik, rekabet,

güç, prestij ve reklamdır. Marka değeri; marka isminin farkındalığı, marka

bağımlılığı, algılama kalitesi  ve markayla ilgili olumlu görüştür.

Örneğin; Anadol, Arçelik ya da Mercedes birer marka adıdır. Bu marka

adları belirli bir şekil ve stilde yazılınca markanın işareti olur. Marka işareti

ise; bir soyut şekil (amblem) olabileceği gibi, tipografik harflerden oluşmuş bir

şekil (logo) de  olabilir. Örneğin;  “Mercedes” marka ismi,  “üçlü yıldız” ise

simgesi (amblemi) dir. Başka örnekler verecek olursak; Lacouste’un simgesi

timsah, Metro Golden Mayer film şirketinin simgesi ise kürkreyen aslandır.

Çoğu kez, “marka” ya da “markalı ürün”  sözcükleri eş anlamlı olarak

kullanılmakta olup “markalı ürünler” in nitelikleri; gelişmiş teknik standartlar,

kalite, reklamlarla geniş kitlelere duyurulmuş olması, yaygın bir şekilde

dağıtılması, kalite ve fiyat standartı olmasıyla ölçülmektedir.
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Resim 4.2.3.3. (Soldaki resim ) Çeşitli dinlere ait simgeler.
(Sağdaki resim ) Yaşam alanlarında bizi yönlendirmeye çalışan çeşitli
piktogramlar.  Kaynak: Simge, Anonim b.t.

Resim 4.2.3.4. Ticari sektörde, isminden söz ettiren  tanınmış bazı
ticari markalar.  Kaynak: Marka, Anonim b.t.
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4-2-4- Tipografi

Tipografi, yazılı bir fikre görsel bir biçim verilmesi anlamına gelir.

Yani yazı karakterlerinin, belirli amaç doğrultusunda okura kolaylık

sağlayacak şekilde düzenlenmesidir. Kısaca “yazı düzenlemesi” diyebiliriz.

Grafik tasarımın en önemli elemanlarından biridir. Tipografi yazı aracılığı ile

gerçekleştirilen bir iletişim aracıdır.

Tipografi bir tasarıma kişilik ve duygu veren en etkili unsurlardan

biridir; aldığı görsel biçim söz konusu fikrin erişebilirliğini ve okuyucunun

tepkisini çarpıcı biçimde değiştirir (Ambrose, Harris, 2012:38).

Grafik tasarımda tipografi, bilgi ve mesajın anlaşılabilir bir form diliyle

iletilmesi yanı sıra, bir tarz, kişilik,  görsel bir dil, farklı bir imge olarak ortaya

konan bir elemen olma iddiasını taşımaktadır. Verilen mesajın içeriğiyle

kullanılan tipografi karakterinin bütünlüğü dikkat edilmesi gereken bir

konudur. Bir tipografik çözümlemede, grafik tasarımcı önüne gelen içeriğin

nasıl bir görsel tonda olmasına, ciddiyetine, inandırıcılığına ve tarzına önceden

karar vermesi gerekmektedir.

Reklam tasarımı çerçevesinde, tipografiye baktığımızda; tanıtımı

yapılan bir kurumun ya da konunun yazı türünü belirlerken mutlaka kurumun

ya da konunun felsefesine uygun bir  karakter seçilmeli ve mümkün olduğu

kadar  aynı karakter kullanılmalıdır.

Grafik tasarımda, tipografi  son derece önemli ve gerekli olan  bir

tasarım elemanıdır ve kendi başına bir görsel dil olarak kullanılabilmektedir.

Bir grafik tasarımda; bir illüstrasyon, fotoğraf, çizim ya da bir renk olmadan

sadece tipografiyle konuya çözüm bulmak mümkündür.

Tasarımcı tipografi dilini iyi tanıyarak ve kullanarak çalışmalarını

yapmaktadır. İçerik için sayısız yazı türleri arasından metin, başlık ve sloganlar

için en uygun yazı türünü özenle seçmelidir. Daha sonra basılacak malzemeye

göre yazı büyüklüklerini ayarlamalıdır (Teker, 2002:219).  Okunabilir bir yazı,

tipografinin ana işlevidir. Zayıf ve harf formundan uzak bir yazı karakteri

seçmek, yazıların okunmasını zorlaştırmakta ve  öneminin anlaşılmamasına

sebep olmaktadır. Bunun yanında ölçülü bir espas (harf arası) kullanmak

okumayı kolaylaştırmakta ve düzen sağlamaktadır.
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Resim 4.2.4.2. 1970 yıllarında Helmut Krone tarafından tasarlanan bu afişte,
tırnaksız, avangard bir yazı kullanılmış ve bazı haflere müdahale edilmiştir.
Kaynak: Ambrose, Harris, 2012:39

Resim 4.2.4.1. Tasarımcı tipografi dilini iyi tanıyarak ve kullanarak
çalışmalarını yapmaktadır. İçerik için sayısız yazı türleri arasından metin,
başlık ve sloganlar için en uygun yazı türünü özenle seçmelidir.
Kaynak: Ambrose, Harris, 2012:42.43
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Tipografide  kullanılan çeşitli yazı türleri bulunmaktadır.  Bu yazı

türlerine yazı karakteri ya da font adı verilmektedir. Bugün masaüstü

yayıncılıkta kullanılan tüm bilgisayarlarda binlerce yazı karakteri vardır ve

günümüzde yeni yeni yazı karakterleri üretilmekte, bunlar internet kanalıyla,

gerektiğinde çeşitli font sitelerinden satışı yapılmaktadır.

Sayıları binlerle anılan bu yazı karekterlerini aslında dört ana grupta

toplamak mümkündür. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

• Tırnaklı Yazı (serifli / çentikli)

• Düz Yazı (tırnaksız, serifsiz / batone)

• El Yazısı (Kaligrafik yazılar)

• Dekoratif Yazı (Süslü yazılar)

Bu gruplar içerisinden de çeşitli yazı türlerini çıkarmak mümkündür.

Ancak tüm fontlar için geçerli olup, farklı görünümlerini ifade etmek için

kullanılan bazı  terimler vardır. Bunları da şöyle sıralayabiliriz;

Normal Yazı (Roman - Book), Kalın yazı (bold), ince yazı (Light) ,

daraltılmış uzun yazı (condansed),  genişletilmiş enlemine yazı (extended), eğik

yazı (italik) ve içi boş, cerçevesi olan olan yazı (outline).

Bunun yanında, yazı büyüklüğünü belirtmek için de “Punto” terimi

kullanılmaktadır. 1 punto = 0.35mm.dir.  28 punto = 1cm.’e yakındır.

4-2-5- Ambalaj Tasarımı

Ambalaj; üzerinde basılı bir mesaj olmasının yanında içindeki ürünü

hasardan, ısı ve ışık değişimlerinden korumayı da amaçlamaktadır. Ambalaj

tasarımı ise; pazarlama, iki ve üç boyutlu alan kullanımı ve ürünün satış

alanındaki yerleşimi gibi konuları kapsayan bir uzmanlık alanıdır .

Ambalaj tüketici ortamında ürünün neye benzediğini dikkate almak

zorundadır ve ayrıca rafta çeşitli ürünlar arasından sıyrılabilmesi için farklı bir

ifade kullanması gerekmektedir. Çünkü perakende çevresi son derece yoğun

bir  rekabet alanıdır. Mağazalarda ve süpermarketlerde ambalajlar rekabette

galip gelmek için yoğun bir çaba sarfederler (Ambrose, Harris, 2012:120).

Günümüzde mağazalarda ya da marketlerde satışa sunulan sanki

ürünler değil, ambalajların tasarımları olmuştur. Artık rekabetten doğan bir

tasarım yarışı başlamıştır. Tüketicinin ihtiyacı olduğu ürünün çeşitliliğinden
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dolayı yaptığı seçim, görüntüden geçmektedir.  Bu anlamda da ambalaj

tasarımının önemi ortaya çıkmaktadır. Tüketici reklam kampanyalarında görüp

etkilendiği ürünü satın almak için süper marketlere gitmektedirler. Artık

alışveriş merkezleri ve süpermarketler birer sosyal mekan durumuna

gelmişlerdir. Buralarda sergilenen binlerce farklı ürün müşterinin listesinde

olmasa bile, rafta dikkat çekerek satın alınma şansına sahip olmaktadır. İşte bu

süreçte ambalaja çok büyük görev düşmektedir.

Ambalaj tasarımında göz önüne alınması gereken konular şunlardır;

•Ambalajı yapılacak ürünün özellikleri iyi incelenmeli ve ürünün

piyasadaki konumu hakkında bilgi alınmalıdır.

•Ambalajın içeriğine uygun bir yaratıcı fikir bulunur.

•Ambalaj için kullanılacak malzeme düşünülmelidir.

•Ambalajın şekli ile renkler taslak olarak çizilir.

•Ambalajın açık şeklinin teknik çizimi yapılır.

•Maketi yapılan ambalaj üzerinde düşünülen görsel, yazı, renk gibi

grafik unsurların ön çalışması yapılır.

•Ambalaj yüzeyine gelecek, gerekli bilgiler ve yazıların puntoları ve

düzenlemeleri yapılır.

•Katlanacak ve bıçakla kesilecek yerler teknik çizim üzerinde belli

edilir ( kros, bıçak izi  gibi).

•Katlanacak yerlerin ve kesim

alanının dikkatle hesaplanması, yazı ve

görselin yerleştirilirken bunları göz önünde

bulundurarak tasarlanması gerekmektedir.

•Ambalajın hangi baskı tekniğiyle

basılıcağını düşünüp, ona göre bir tasarım

ve teknik çizim yapılmalıdır. Bilmediğimiz

bir baskı tekniği   ile  basılacaksa   eğer,

basacak matbaayla     irtibata     geçip,

baskının detayları  hakkında bilgi

alınmalıdır.

Resim 4.2.5.1. Turner Duckworth’ın
Superdrug Çocuk Saç Şampuanı için
tasarladığı ambalaj.Tasarımda çocuklar,
küçük canavarlara benzetilmiştir.
Kaynak: Ambrose, Harris, 2012:39
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4-2-6- İllüstrasyon

Grafik sanatlar içerisinde, görsel iletişim amacıyla kullanılan

illüstrasyon; afiş tasarımı, ilan tasarımı, kitap tasarımı, outdoor tasarımı gibi

pek çok  grafik tasarımında yer almaktadır.

İllüstrasyona kısaca, sözlerin, mesajların resmedilmiş halidir diyebiliriz.

Bu tanımı biraz daha açarsak, illustrasyon başlık, metin, slogan gibi sözel

unsurların görsel bir dille anlatılmasına yardımcı olan ya da yorumlayan veya

bir kavramı görselleştirmek için yapılan resimlerin tümüdür diyebiliriz.

İllüstrasyonun anlatmak, tanımlamak ve açıklamak kavramlarıyla

ilgisini kurmak,  iletişim bağlamında mümkündür. Çünkü illüstrasyon bu

sayılanları resimler vasıtasıyla yapmaktadır. İllüstrasyonu yapan sanatçılar

(illüstratör), yaptıkları resimlerde, kendi tarz ve yorumlarını kullanırlar ve bu

yüzden aynı konu hakkında farklı  farklı  illüstrasyonlar üretmek mümkündür.

İllüstrasyonu tasarlayan grafik tasarımcı, uygulayan yani çizen ise

illüstratördür. İllüstrasyonlar karşımıza bir grafik çizim, gravür, karikatür,

animasyon, kolaj,  tipografi, renk lekesi ya da müdahale edilmiş bir fotoğraf

olarak çıkabilir.

Grafik tasarımda kullanılan tüm teknikler, illüstrasyon çalışmalarında

kullanılabilmektedir. Bu teknikler; karakalem, renkli kuru boya, pastel boya,

akrilik, yağlı boya, sulu boya, lavi, çini mürekkepleri, airbrush, karışık teknik

ve son dönemin çok kullanılan tekniği bilgisayar destekli illüstrasyon.

İllüstrasyon sözlük anlamı olarak; açıklayıcı, izah edici resim olarak

tanımlanmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında illüstrasyonların bir çok kitap

içi metinlerin açıklayıcı tanımlamalarını güçlendirmek ve daha iyi

anlaşılmasını sağlamak amacıyla da yapılmaktadır (Tepecik, 2002:79). Ayrıca

bir grafik tasarım alanı olan gelişen illüstrasyon, genellikle çocuk öyküleri,

masallar, efsaneler, şiirler, dergiler hatta romanlar gibi sözlü eserlerin ayrıca

resimli anlatımı veya  sözlü anlatımlara resimli yorumların eklenmesi olarak da

uygulanmaktadır. İllüstrasyonlar, zaman zaman fotoğrafın dile getirmediği

konulara çözüm getirmiş ve fotoğrafa oranla  anlatımlara daha çok özgünlük ve

fantastik zenginlik katmıştır.
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Resim 4.2.6.1.
Reklam illüstrasyonu için
bir örnek. Lipton
Icetea için basın ilanı.
 İlan Künyesi:
Reklam Ajansı; DDB.
Australia, Sidney.
Yaratıcı Yönetmen;
Jen Speirs
Metin Yazarı;
James Sexton
Sanat yönetmeni;
H. Neville-Towle
illüstrasyon;
Andrey Gordeev
Kaynak:
www.adsoftheworld.com

Resim 4.2.1.11. Sanat, İmalat ve Ticaret Teşvik Kraliyet Cemiyeti için
üretilen bu tasarımda, Chris Brown tarafından hazırlanmış ilkel ve
indirgemeci linolyum hissi veren, iki  renkli tasarlanmış illüstrasyonlar.
Kaynak: Ambrose, Harris, 2012:39
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İllüstrasyonları çeşitli gruplarda incelemek mümkündür;

Yayın illüstrasyonları : Gazete, dergi, kitap ve ansiklopedilerdeki

makale, haber, roman, öykü, şiirlerde kullanılan illüstrasyonlardır. Bir sanat

biçimi olarak illüstrasyonun, en özgür uygulama alanı ise kuşkusuz çocuk

kitaplarıdır.

Bilimsel ve teknik illüstrasyonlar : Botanik, tıp, zooloji gibi uzmanlık

alanları için öğretici ve tanımlayıcı amaçlarla yapılan ayrıntılı illüstrasyonlar

bu grupta toplanmaktadır.

Reklam illüstrasyonları : Bir ürün ya da hizmeti tanıtmak amacıyla

yapılan bu tür çalışmalarda ayrıntı ön plandadır. Sinema, tiyatro ve konser

afişleri, kaset ve Cd kapakları, ilanlar, ambalajlar, takvimler, tebrik kartları,

broşürler, kataloglar, etiketler vb. reklam illüstrasyonlarının uygulama alanları

arasında yer almaktadır.  Moda illüstrasyonlarını da reklam illüstrasyonu içinde

ele almak  mümkün olabilir.

Başarılı bir illüstrasyonda olması gerekenler;

•İllüstrasyon bir anlatım dalıdır ve resimsel değer taşır,

•İllüstrasyonda mesajın algılanması gerekir. Çünkü illüstrasyon mesaj

iletmek amacıyla yapılır.

•İllüstrasyon bir görsel unsur olarak çarpıcı olmalı, kitlelere vermesi

gereken mesajı iletmelidir.

•İllüstratör sadece serbest sanat alanında yetenekli olması dışında, farklı

konularda da çizim yeteneğinin ve bilgisinin olması gerekmektedir.

•İllüstratör sınırsız bir hayal gücüyle, fantastik çözümler üretmede

yetenekli olmalıdır.

•Konuların resimlenmesi, sınırlı alanlarda amaçlanan grafik formu

içinde, hatta sanatçının kendi taktikleriyle genişletilerek ifade etmesi

gerekmektedir (Hölscher, tarihsiz:6).

•Sözlü anlatımı görsel anlatımla yorumlarken, görsel güzellik öğelerini

katması gerekir.

•İllüstratör eserini yaratırken kişisel tarz ve yorumunda özgür olmalıdır.
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4-2-7- Web Tasarımı

Günümüzde bilimin gelişmesi, iletişim teknolojisini de etkilemiş yeni

yeni ileşim alanlarının doğmasına sebep olmuştur. Grafik tasarımda bu

bağlamda bu gelişmelerden etkilenmiş hatta önceki konularda da belirttiğimiz

gibi grafik tasarım terimi teknolojik olarak yetersiz kalmaktadır. Görsel

iletişim tasarımı yapılan işi daha iyi ifade etmektedir.

Bu teknolojik çağda hızla gelişen internet teknolojisi, grafik

tasarımcılar için yeni yeni alanlar açmıştır. Bu alanlardan biri de web

tasarımıdır.

Web tasarımı, sanal bir ortamda, yani bilgisayar ekranlarında

hazırlanmaktadır. Tasarımda kağıt gitmiş, yerini bilgisayar ekranı almıştır.

Normal koşullarda  grafik tasarımda matbaa teknikleri göz önünde

bulundurulurken, web tasarımında internet teknolojisinin getirdiği  teknik

zorunluluklar göz önünde bulundurularak tasarım yapılmaktadır.

Web tasarımında renk olarak RGB ; R=Red (kırmızı), G=Green (yeşil),

B=Blue (Mavi) renkler kullanılmaktadır. Bunlar basım renkleri değil, görüntü

renkleridir. Webteki tasarımlar, internet hatlarında ve hava boşluğunda bir

görüntü olarak  hareket ettiğinden dosya ağırlığı ya da boyutunun çok büyük

tutulmaması gerekmektedir. Yüksek boyuttaki ağır dosyaların, internetteki akış

hızı, dosya açılımı ağırlaşıp zorlaşmaktadır. Ekran çözünürlükleri genellikle;

640x480 veya 600x800 piksel (görüntü oluşturan en küçük birim)  tutmak

doğru olacaktır. Web sayfalarında dosya formatı olarak az yer kaplaması ve

kolay açılması açısından jpeg ya da gif formatı kullanmak gerekmektedir.

Kullanılacak ideal resim çözünürlüğü ise 72 dpi (1inçteki nokta sayısı)

olmalıdır.

Web tasarımı yapılırken ; homepage dediğimiz anasayfanın ve

banner’lerin (web de yerleştirilen reklamlar) ekrana hızlı gelmelerine, sayfanın

anlaşırlığına, renk kontrastlığına, gerekirse ses ve efekt kullanımına, kullanılan

link ve anlamlığına, yön tuşlarının (button) kullanıcıya kolaylık sağlayacak

şekilde tasarlanmasına ve site de kullanılan yazılımların (software) mümkün

olduğu kadar güncelleştirilmesine dikkat edilmelidir.
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Resim 4.2.7.1. Web tasarımında kullanılan renk RGB formatındadır.
Tasarım uygulamasının mutlaka bilgisayarda yapılması gerekmektedir.
Kaynak: Web design, Anonim b.t.

Resim 4.2.7.2. Poertry Foundation için tasarlanmış bir web tasarımı
ve sayfa içeriklerinden bazı örnekler.
Kaynak: Web design, Anonim b.t.
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Resim 4.2.8.1. Şehirlerarası bir yolda
tünel girişi için düşünülmüş bir outdoor.
Kaynak: Web design, Anonim b.t..

4-2-8- Açık Hava Reklamları

Açık hava reklam araçları,

trafiğin ve insan topluluklarının yoğun

olduğu alanlarda kapalı mekanlar

dışında yer alan çeşitli reklamlardır.

Hesaplı olması, TV. reklamlarını

destekleyerek tamamlaması ve geniş

hedef kitleyi günün her saatinde

yakalaması açısından reklam

kampanyasının çok kullanılan önemli

parçalarındandır. Farklı teknoloji ve

ışık sisteminin kullanımı ile de reklam

mesajını etkili bir şekilde iletmektedir.

Açık hava reklamları metal,

plastik, ahşap, folyo, vinyl, kağıt,

boya, branda gibi malzemelerden

üretilmekte ve ofset baskı, serigrafi baskı ya da dijital baskı ile

çoğaltılmaktadır. Günümüz teknolojinin gelişmesi ile birlikte baskı

malzemeleri  dış mekanda hava şartlarından daha az  etkilenmektedir. Açık

hava reklamlarında kullanılacak tasarımlar oluşturulurken, afiş tasarımı için

geçerli olan hususlar dikkate alınmalıdır.

Açık hava reklam çeşitleri;

Hareketsiz Açık Hava Reklamları: Afişler, miniboardlar, billboardlar,

pankartlar, bez afişler, reklam kuleleri, bina cepheleri, bina üstü tabelalar,

otobüs durakları, cadde ışıklandırma direği tabelaları, homeboard (bina içi

panolar), raketler, ışıklı panolar, dijital ekranlar, iç ve dış mekanlarda

kullanılan yer grafikleri ve dev televizyonlar.

Hareketli Açık Hava Reklamları: Kara, deniz, hava, yer altı (metro)

ulaşım araçları, dış yüzey giydirmeleri.

Taşınabilir Reklamlar: Reklamı yapılan ürünün çeşitli boylardaki

modelleri, T-shirt, torba, şapka, şemsiye, vb. sayılabilir (Teker, 2009:138).
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4-2-9- TV., Sinema Reklamları

Televizyon reklamları, günümüz serbest ekonomik sistemlerde çok

kullanılan bir reklam aracıdır. Televizyonun göze ve kulağa aynı anda hitap

etmesi, diğer araçlara göre reklam mesajının hedef kitle tarafından daha kolay

algılanmasına sebep olmaktadır. Üstelik TV. de reklam tekrarı imkanının

olması, tüketicinin bilincinde yer edinmesinde etkili olmaktadır. Televizyonun

aynı anda görsel ve işitsel reklama imkan sağlaması, TV. kullanımının en

büyük tercih sebebidir.

Görme işlevinin dünyadaki bilgileri alma ve biriktirmede, diğer

duygulara göre daha gerçekçi ve üstün olduğu bilinmektedir. Dış dünyadan

gelen mesajların %70’i görme,  %30 ‘luk bölümü ise işitme yoluyla

alınmaktadır. Televizyon görme duyusunun bilgi almadaki bu gücü nedeniyle,

radyoya göre tüketiciler üzerinde yüksek etkileme gücüne sahiptir.

TV.’nin algılamadaki üstünlüğünü belirleyen başka bir unsurda

mesajları hareketli olarak vermesidir. Hareketli mesajlar izleyici üzerinde

görüntünün o anda gerçekleşiyormuş hissine kapılmasını sağlar ve izleyici o

anı yaşıyormuş gibi hisseder. Ancak bütün bu görüntüler ve sesler saniyeler

içerisinde algılanır. Mesajın tekrarı için, yayının tekrarının beklenmesi gerekir.

Basılı bir malzeme gibi, kalıcı olması ya da döküman olarak saklanması

zordur. Ancak yayın kopyası, CD kaydı gibi tekniklerle arşiv yapılabilir.

Tv. reklamları dört farklı türde sınıflandırılabilir;

Hareketsiz reklamlar: Tek görüntü ve üzerinde seslendirme ile

oluşturulan reklamdır.

Hareketli reklamlar: Müzik, söz ve hareketli görüntülerle, bir senaryo

üzerine kurgulanmış reklamlardır.

Özel tanıtıcı reklamlar: Bilgilendirici, eğitici, eğlendirici türde

hazırlanan program başında ve sonunda reklamı yapılan ürün ya da hizmete

yönelik mesajların aktarıldığı reklamlar.

Bant reklamlar: Televizyonda yayın esnasında, program üzerinde

yatay, dikey veya farklı formatlarda, bilgisayardan yararlanarak hazırlanan

hareketli ya da hareketsiz görsellerin bant şeklinde yerleştirilmesi ile yapılan

reklam türüdür. Alan dar olduğu için tasarımda bazı kısıtlamalar olabilir.
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Sinema reklamları da TV. reklamları gibi göze ve kulağa hitap ettiği

için reklam mesajlarının etkileyici bir şekilde iletildiği bir reklam aracıdır.

Sinema reklamlarında , gelişmiş ses sistemleri ve  geniş açılı görüntü

teknolojisi nedeniyle, görsel detayı kolayca yakalamak mümkündür. Görsel

etkisi daha güçlüdür.

Sinemaya izleyici kitlesi açısından bakıldığında genelde kültürlü ve

gelir seviyesi belli bir düzeyde olduğunu görürüz. Bu kitle perdede gösterilen

reklamı, mecburen izlemek zorundadır. Çünkü sinema salonunda karanlık

ortamda perdede gösterilenden başka birşey izleme imkanı yoktur. İzleyici

gösterilen filme daha iyi konsantre olur. Bu nedenle sinemada gösterilen

reklamlara  hedef kitle kendisini daha iyi verir ve mesaji daha iyi algılar.

Resim 4.2.9.1. Random House Film için kimlik animasyonu ve
Saturday Night Live programının açılış jeneriği tasarımı.
Kaynak: Movie, Tv Animated, Anonim b.t.
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4-3- REKLAM VE GRAFİK TASARIMI İLİŞKİSİNİN

        KREATİF OLGU AÇISINDAN İNCELENMESİ

4-3-1- Grafik Tasarımı ve Reklam Tasarımı İlişkisinin

İletişim Açısından Önemi

İletişimin bir toplulukta veya bir grupta oldukça önemli yeri vardır.

Sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Kişi, sosyal çevrede

sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için iletişim kurmak zorundadır.

İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir.

İletişim; dikkati bir şeye yönelterek, o şeyle ilgili olarak, duyular

aracılığıyla edinilen yalın bilgi yada o şeyle ilgili bilgiyi bilinçte var etme

sürecidir. Bizim konumuza yakın olan başka bir anlatımla; kişiler arasında,

duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişinin, akla gelebilecek her türlü biçim

ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır. Kısaca kişilerin

birbirlerini anlamasıdır diyebiliriz. İletişim çoğu zaman, telefon, radyo,

televizyon, sinema, yazılı basın, açıkhava araçları, internet vb. gibi  unsurlarda,

yazı, simge, resim, fotoğraf gibi grafik unsurlar kullanılarak yürütülmektedir.

Resim 4.3.1.1. Grafik tasarım ve reklam tasarımı ilişkisi, görselliğe dayanan
bir ilişkidir. Bu ilişkiye, yaşamın  her yerinde ve  her anında kullanılan,
kullanılmayan çeşitli unusurlarda görmemiz mümkündür.
Kaynak: Uçar, 2011:159
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Göstergeler yoluyla iletişim kuran insanlar , aynı zamanda sembolik

algı- iletişim yolu da yaratmış ve bu sistemi yoğun biçimde kullanmıştır.

Ancak iletişimin  bu aşamasında semboller bir kapı gibidir; gerekli bilgi, sezgi

ve duyarlılığa sahip olanlar  bu kapıyı açar ve öz’e ulaşır. Algılama ve anlama

süreci, temelinde bir bilgi ve duyarlılık altyapısına ihtiyaç duyar. Aksi takdirde

tüm simgeler, izleyen için yüzeysel kalır (Uçar, 2004:11). Algının iletişim

sürecinde önemli bir yeri vardır. Algı; dış dünyamızdaki soyut/somut nesnelere

ilişkin  olarak aldığımız duyumsal bilgidir. Bir insanın belli bir yönde eyleme

geçebilmesi için ön koşul; amaçlanan yöndeki  alternatif varlığın bilinmesi ve

bu alternatif  bilgiyi algılamasıdır. Örneğin; bireyin belli bir ürünün tüketicisi,

belli bir görüşün yanlısı durumuna getirilebilmesi için, konu ve içeriği

hakkında iletilen bilgileri algılayabilmesi gerekmektedir. İşte bu bağlamda,

algının dışsal müdahalelerle örgütlenmesi (motivasyon), bireyin algılama

izlenimi, algılamaya ilişkin duyum enerjisi  vb. gibi  pek çok nokta iletişimciler

tarafından  araştırılmalı ve ölçülmelidir (İnceoğlu, 2010:68).

Bir şeyi algılatmak, ya da doğru algılatmak iletişim açısından çok

önemlidir. Bir haberin, bir bilginin ya da bir düşüncenin insanlar tarafından

kolay ve doğru algılanmasında  grafik tasarımının büyük etkisi vardır.

Günümüz tanımıyla, görsel iletişim tasarımı dediğimiz grafik tasarımı,

pazarlama iletişiminde önemli yeri olan reklamcılıkla iç içedir.

Resim 4.3.1.2. Reklamın amacı, hedef kitlesini etkilemek ve onu ikna ederek
satışı gerçekleştirmektir. Etkili grafik tasarımı her zaman dikkat çeker ve
reklamın hedefine kolay ulaşmasını sağlar. (Duvara çizilmiş bir reklam)
Kaynak: Visual Art, Anonim b.t.
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Reklamın amacı, hedef kitlesini etkilemek ve onu ikna ederek satışı

gerçekleştirmektir. Bu da insanlarla iyi bir iletişim kurmakla olmaktadır. İşte

bu aşamada, reklamın büyük destekçisi, onu tamamlayan unsur olan grafik

tasarım devreye girmektedir.  İkna edebilmek bir reklam için ne kadar önemli

ise, bu iknanın hayata geçebilmesi için, iyi bir görsel tasarım ve kreatif

yaklaşımda o kadar önemlidir. Bu açıdan  reklam tasarımı ve grafik tasarımı

birlikteliğinin, iletişim süreci  içerisinde konunun iletilmesi açısından çok

büyük önemi bulunmaktadır. Reklam iletişiminde, en karmaşık ve zor

mesajları bile iyi bir grafik çözümle hedef kitleye, çarpıcı bir şekilde  aktarmak

mümkün olmaktadır. Grafik tasarım, yazı ve görsel (resim, fotoğraf, çizim vb.)

unsurları kullanarak, reklam iletişimi içerisinde kendi iletişim sistemini

kurarak, algıya büyük destek olur, problemi çözer.

Resim 4.3.1.3.
Reklam tasarımında
tipografi ve görsel
düzenleme mesajın
etkileyici  şekilde
iletilmesi için çok
önemlidir. Grafik
tasarımcı, reklam
başlığı ve konusunu
yaratıcı bir tasarımla
olduğundan daha
ikna edici hale
getirebilmelidir.
İlan Künyesi:
Reklam Ajansı;
G.Silverstein &Partners
Yaratıcı Yönetmen;
Margaret Johnson
Sanat yönetmeni;
Margaret Johnson
Müşteri;
Haagen Dazs
Dondurmaları.
Kaynak: www.graphis.com
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Reklam mesajlarının amacı, bireylerin algılama, inanma, hissetme,

anımsama ve düşünme gibi çeşitli bilişsel süreçlerini etkileyerek, satın alma

kararlarını bilirlemeye yöneliktir. Bu nedenle hedef kitlenin, bilgi işleme,

algılama ve karar verme yeteneğinin nasıl çalıştığının bir reklam yöneticisi ya

da reklam tasarımcısı tarafından bilinmesi, başarılı bir reklam iletişiminin vaz

geçilmez bir koşuludur. Ancak başarılı bir reklam için, sadece reklam

yöneticisinin yapmış olduğu araştırma, ortaya koyduğu  yaratıcı strateji

yetmemektedir. Bu yaratıcı fikrin etkili ve doğru bir şekilde ortaya konulması

doğru ve etkili bir grafik tasarımla izleyiciye aktarılması gerekmektedir. Çünkü

görsel reklam iletişiminde algılama çok önemlidir ve grafik tasarımının bu

konuda çok büyük önemi vardır.

Kreatif olgunun reklam iletişiminde büyük önemi vardır. Çünkü reklam

insanlara mesaj iletmekle görevlidir. Bu mesajın nasıl iletilmesinin yanında,

diger reklamlara göre daha çarpıcı ve farklı olması reklamın etkinliği açısından

gerekli bir unsurdur. İşte reklam tasarımında, bu çarpıcılığı ve farklılığı

yaratacak yaratıcı grafik tasarımcılarına büyük iş düşmektedir.

Görsel iletişimde kullanılan grafik sanat yapıtlarını, diğer güzel sanatlar

yapıtlarından en ayırıcı özellik, belli bir tasarım sonucu ortaya çıkmasıdır. Bir

başka ifadeyle grafik sanat yapıtları,  belli bir içten geliş, doğaçlama

(imprevizasyon) sonucu ortaya çıkmaz. Grafik tasarımcı,  yapıtını ortaya

koyarken konu seçiminde ya da amacını belirlerken müşterisinin ya da

işverenin önerisini, siparişini  dikkate almak zorundadır. Her grafik ürünü, belli

bir plan, araştırma, karar verme ve uygulama süreci sonunda ortaya çıkar. Bu

nedenle grafik tasarımı, belli bir düşünsel fikirlerin, görsel iletişime  dönüştüğü

yaratıcılık süreci olarak değerlendirmek mümükündür. Bu yaratıcı süreç

“reklam kampanyası oluşturma” içerisinde yer alan önemli bir süreçtir. Grafik

tasarımcısının görevi, bir yandan çeşitli grafiksel tasarım öğelerini, verilen brif

doğrultusunda uygun bir şekilde bir araya getirirken, vermek istediği mesajı da

estetik kuralları içinde iletmektir (Teker, 2009:72,73).
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Resim 4.3.1.4. Etkili bir reklam için, reklam yöneticilerinin araştırma ve bilgi
işlemedeki yeteneği ile grafik tasarımcıların görsel çözüm üretmedeki
yeteneklerini birleştirmesi, ikna edici iletişim için çok önemli bir  işbirliğidir.
Tüm reklam ürünlerinin tasarımında da olması gereken budur.
(Hyundai otomobilleri  için tasarlanmış  bir reklam afişi.)
Kaynak: Poster, Anonim b.t.

Resim 4.3.1.5. (Soldaki resim ) Katlaması akordeon tabir edilen bir broşür
tasarımı. (Sağdaki resim) Mesleki bir konuda bilgi veren kitap tasarımı ve afişi.
Kaynak: Visual Art, Anonim b.t.
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Grafik tasarım ve reklam tasarımı birlikteliğindeki amaç, iletilecek

mesajı etkili ve doğru bir  biçimde hedef kitleye ulaştırmaktır. Yani kusursuz

bir iletişim sağlamaktır. Bu birliktelik içerisindeki en önemli ortak yan, grafik

tasarımı olsun, reklam tasarımı olsun amaç mesaj iletmektir. Bir mesajın

iletilmesi için yapılan hazırlık süreci içerisinde,  grafik tasarım ve reklam

tasarımı ilişkisinde mutlaka iyi bir iş ortaklığı, yardımlaşma ve fikir

alışverişinin olması gerekir. Özünde grafik tasarım ve reklam tasarımı bir dildir

ve iletişim kurmak içindir. Reklam yöneticilerinin araştırma ve bilgi

işlemedeki yeteneği ile grafik tasarımcıların görsel çözüm üretmedeki

yeteneklerini birleştirmesi,  reklamın kalitesini artırmakta ve  kreatif çözüm

üretmede büyük faydalar sağlamaktadır.

Günümüz açısından  bir değerlendirme yapacak olursak, gelişen

teknolojiyle  reklamcılık ve iletişim dünyasında yaşanan değişimlerle, gazete

reklamcılığı, dergi reklamcılığı, basılı reklam, Tv. reklamcılığı gibi geleneksel

reklam araçları önemini korurken, outdoor reklamcılığı, internet reklamcılığı

gibi yeni reklam araçlarının önemi artmış, farklı farklı grafik tasarım

yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu da grafik tasarım ve reklam tasarım

ilişkisinde yeni boyutların ortaya çıkmasına sebeb olmuştur. Bunun etkileri,

reklam şirketlerinin boyutlarını da etkilemiştir. Reklam şirketleri sektörde

yarışabilmek için, bildiğimiz geleneksel hizmetlerini genişletip,  diğer görsel

iletişim dallarındaki teknolojik disiplinleri de kullanan  “tam hizmet ajansı”

olarak çalışmalarını sürdürmek zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda buralarda

grafik tasarımcı ve reklam tasarımcısı olarak  çalışmak isteyenler için,

bilgisayar bilmek, görsel iletişim teknolojisinden haberdar olmak bir

zorunluluk olmuştur. Toplumumuzda eskiden beri görsel sanatlara ve iletişim

biçimlerine duyulan az ilgiden dolayı,  grafik tasarımı ve reklam tasarımı yavaş

gelişmiştir. Ancak küresel ve tüketim ekonomisi içerisinde yaşadığımız bu

günlerde, grafik tasarım ve reklam tasırımının , pazarlama için ne kadar önemli

olduğu fark edilmiş, gerek eğitim, gerekse sektör olarak aranılan bir disiplin ve

meslek olarak yerini almıştır.
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4-3-2- Grafik Tasarımı ve Reklam Tasarımı

           Ortaklığındaki Yaratıcı Etkileşim

Buraya kadar yazılanlara göre bir değerlendirme yaptığımız takdirde,

gerek grafik tasarımı, gerekse reklam tasarımı için kreatif olgunun ya da

yaratıcılığın çok büyük önemi olduğu ortaya çıkmaktadır. Günümüz tüketim ve

küresel ekonomisinde hergün yeni yeni ürünlerin ortaya çıkması, teknolojinin

gelişimi, toplumsal ve sosyal olayların hızılı hareketi, iletişimin önemini

arttırmış, reklam ve grafik tasarım alanında bir yarışın başlamasına sebep

olmuştur. Çağımız bir görsel çağıdır ve çevremizde bir görsel savaş vardır. İşte

bu görsel bolluğu içerisinde tasarımcının işi zorlaşmıştır. Günümüzde tasarımcı

için “farkedilmek” bir amaç olmuştur. Çünkü, binlerce marka içerisinden,

tanıtımını yaptığınız markanın sıyrılması ve ön plana çıkması yapılan tasarımın

yaratıcılık gücüne bağlıdır.

Yaratıcılık kısaca, daha önce düşünülmemiş, yapılmamış veya

uygulanmamış bir fikir ya da fiziksel varlığın ortaya çıkarılması olayıdır.

İnsanlığın günümüze kadar eriştiği uygarlık düzeyinde yaratıcılığın önemi çok

büyüktür. Günümüz iletişim bombardımanında bir reklamın dikkat çekip sesini

duyurması ve reklam kalabalığında fark edilmesi ancak yaratıcı fikir üzerine

kurgulanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu nedenle yaratıcılığa en fazla

gereksinim duyulan alanların başında reklam sektörü gelmektedir. Reklamı

görselleştiren grafik tasarımcıları,  diğer insanların görmediklerini fark ederek

alışılmadık bakış açısı ile sıra dışı çözümler üreterek, reklam tasarımının

farkedilmesini sağlarlar. Grafik tasarımcısı ve reklam tasırımcısının kreatif

çözümlerde işbirliği yapması, yaratıcı reklamın üretilmesi sürecinde

kaçınılmaz bir ortaklıktır.

Reklam tasarımcısının yaratıcı düşünceye ulaşabilmesi için ürün ya da

konuyla ilgili bilgi toplaması, tüketici konusunda araştırma yapması ve bu

bilgileri kişisel yetenekleri ve deneyimleriyle birleştirerek bir brif haline

getirmesi gerekmektedir. Bu yaratıcı brifle, grafik tasarımcısının yaratıcı

etkileşimi ya da birbirlerini etkilemeleri, yaratıcı reklamın üretim sürecinde

çok önemlidir.
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Resim 4.3.2.1. Reklam tasarımı, grafik tasarımı işbirliğindeki yaratıcı etkileşime
güzel bir örnek. (Yoksulluk yazısını bir ilan başlığı olarak alabiliriz).  Bir grafik
tasarımcı, görsel müdahaleler aracılığıyla iletilen mesajın  kuvvetini artırabilir.
Metin yazarı tarafından bulunmuş bir başlık gibi düşünürsek yoksulluk kelimesini,
grafik tasarımcı font seçiminin ötesindeki yöntemleri de kullanarak, sunulan fikri
geliştirmeye çalışmıştır. Fikri kuvvetlendirmek için görsel yöntemler
değiştirilebileceği gibi, yeni yöntemler de eklenebilir.
Kaynak: Ambrose, Harris, 2012:90.

Resim 4.3.2.2. Bir online müzisyen topluluğu olan TheHive. com  için logo
araştırmaları. Grafik tasarımcı, topluluğun hayranları için güçlü ve anımsatıcı
bir araştırmaya girmiş. Hive=kovan anlamına geldiği için; kovan ve farklı çizgisel
yaklaşımları deneyerek, topluluğu en iyi şekilde anlatacak işareti bulmaya
çalışmıştır.  Kaynak: Ambrose, Harris, 2012:90.
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Bir reklamın başarısında, yaratıcı çalışmaların önemi çok büyüktür.

Ortaya çıkan reklamın ya da kampanyanın rastlantısal olmayıp, bilinçli ve

sistemli bir şekilde geliştirilmesi, planlanması sonucu ortaya çıkması

gerekmektedir. Reklam yaratım sürecinde yaratıcı ekibe büyük iş düşmektedir.

Çünkü  onların  ortaya  çıkaracağı  iş,  diğer  reklamlarla  yarışacak  olan  iştir.

Ünlü reklamcı Gary Steiner, yaratıcı çalışmaları futbol oyununa benzetiyor ve

diyor ki:  “ Herkes oyunda olmaya mecburdur, kişiler tek tek kendinin önemli

adam olduğunu sanır, aslında aralarındaki fark çok belirsizdir, iyi ekip sonunda

başarıya ulaşır.”  Bu bağlamda da grafik tasarımın, reklam tasarımı süreci

içerisindeki yeri  önemlidir.

Reklam tasarımında mesajı iletmek, ürünü tanıtmak amacıyla kullanılan

başlık, metin, slogan gibi temel unsurların da, farklı ve ilgi çekici olması

gerekmetedir. İzleyicinin  düşünme yeteneğini harekete geçiren, onları konuya

odaklanmasını  sağlayan bir dil kullanılmalıdır. Reklam spotunun hatırda kalıcı

özelliklerde dil kullanması gerekmektedir. Ancak başarılı konsept üzerine inşa

edilmiş,  iyi bir başlık, iyi  bir reklam metni ya da iyi bir slogan tek başına

güçlü ve başarılı reklam oluşturmaya yetmemektedir. Dilsel ve düşünsel olarak

uyarılan tüketiciyi , fiziksel olarak da uyarmak gerekmektedir. İşte burda grafik

tasarımın yaratıcılığı devreye girer. Bulunan, başlık, metin ya da slogan

izleyiciye  etkili,  anlaşılır ve  okunur bir düzenle aktarılması gerekmektedir.

Bu işi de yapacak olan, reklam şirketlerinde çalışan grafik tasarımcılarıdır. Bu

grafik tasarım süreci olmadan, reklam tasarımı olmaz.

Grafik tasarım ile reklam tasarımı etkileşimi, konunun ya da mesajın

etkili bir  biçimde izleyiciye aktarılması  için  gerekli olan önemli bir  süreçtir.

Grafik tasarımı, verilecek mesajların iletilmesi için biçimsel çözümler üretir,

izleyicinin mesajı kolay algılamasını sağlar. Grafik tasarımı yalnızca

müşterinin talebini cevaplamaktan öte yaratıcı bir süreçtir. Bir proje özetine ve

onun içeriğine yönelik pek çok cevap bulunur ve her seçenek farklı derecede

başarı sağlar. Yaratıcı tasarım, geniş ölçekte temaları keşfederken bir proje

özetine dair en yeni çözümü arar (Ambrose, Harris. 2012:84).
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Resim 4.3.2.3. Reklam tasarımında, başlık çok önemlidir. Metni okutmak için
başlığın içeriği ve tasarımı etkili olmalıdır. İzleyiciyi yakalayıp, reklamı
okutması gerekmektedir. Başlık içeriği ne kadar güçlü olursa olsun, yaratıcı
bir düzenleme, uygun bir yazı karakteri, tipografik bir vurgu olmadığı sürece
reklamın tüketiciyi yakalama şansı düşer. Yukarıda konuyu üç farklı tipografik
yaklaşımla anlatan basit bir örnek görülmektedir.

Resim 4.3.2.4. Reklam ve grafik tasarım ortaklığındaki yaratıcı etkileşime yine
basit bir örnek. Soldaki reklamda; fotoğraf klasik, diktörgen bir alan içerisinde
müdahale edilmeden  kullanılmış, tipografik düzende ise bilinen bir yazı karakteri
kullanılmıştır. İlandan çok, bir kitap sayfası gibi durmaktadır. Ancak sağdaki
reklamda; fotoğrafa müdahale edilmiş, başlık içeriğinden esinlenip fotoğraf
çerçevesi yıldız şeklinde yapılarak, reklam konsepti güçlendirilmiştir. Tipografik
anlamda da konuya uygun bir yazı karakteri kullanılarak reklamın görsel
bütünlüğü sağlanmış ve daha dikkat çekici dinamik bir reklam ortaya çıkmıştır.
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Reklam tasarımı üretimindeki yaratım sürecinde, grafik tasarımın etkisi

büyüktür.  Tasarım sürecinin önemli bir aşaması da  yaratıcı, pratik veya

ekonomik sorunları aşmaktır. Bu bariz gibi görünse de sorunlar genellikle

geçicidir. Sorunun çözümü, tasarımın farklı unsurları arasında yol bulmaktır,

sadece sorunun ne olduğuna dair varsayımlarda bulunmak değil.

Söz konusu reklamcılık olduğunda, bir ürünün satışını artırmanın pek

çok yolu olabilir. Bunlardan biri tanıtım imgelerini yeniden tasarlamak olsa da

tek yol bu değildir. Esas sorun, ürünün hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayıp

karşılayamadığıdır ve çözüm, yeniden tasarlamak yerine, markanın yeniden

konumlandırılması olabilir. Bu sorunun birden fazla çözümü olabileceği gibi,

sorulması gereken birden çok soru da olabilir. Tasarımcıya başvuran

müşterinin, tasarımcıdan çözmesini beklediği asıl soruyu soruyor olmamasıda

mümkündür.

Farklı problemler, çeşitli yetenek biçimlerinde farklı çözümler

gerektirir. Belirli bir içerik ve ölçekte karmaşık bir kitap tasarlamak, yepyeni

bir marka imajı yaratmaktan çok daha farklı bir çalışmadır. Tasarım, makro

bakış açısının bir parçasıdır ve ürün geliştirme, reklamcılık, pazarlama, halkla

ilişkiler, üretim ve dağıtım unsurlarının yanında yer alır. Bazı müşteriler

tasarımın her sorunu çözeceğine inansa da tasarım, tasarım dışı bir sorunu

çözemez (Ambrose, Harris. 2012:80).

Tasarım, oluşturma süreci boyunca yapılan seçimler ve alınan kararları

belirleyen hem geçmiş hem de günümüze ait birbirinden farklı ve seçmeci

(eklektik) etkiler kümesine göre şekillenen bir disiplindir. Etkilenmeler

derinlemesine veya kısmi olabilir ya da çalışmanın genel yapısını ve içeriğini

değiştirebildiği gibi görünümde ufak değişiklikler de oluşturabilir. Reklam

tasarımı çerçevesinde, tanıtımı yapılacak konunun da grafik tasarımı etkilemesi

ve esin kaynağı olması mümkündür. Konu içinde geçen nesneler, olaylar,

tasarım için ipuçları olabilir. Bunun dışında, reklamın ilgilendiği konular,

misyonu gereği çok geniştir ve sanat, filmler, kentsel çevre, kültür, dergiler,

müzik vb.  gibi unsurlar farklı zamanlarda grafik tasarımı etkileyen unsurlar

olabilmektedir.
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Bir reklam tasarımında bulunan temel grafik öğeleri; simgeler, amblem,

logotype, başlık, metin, fotoğraf, illütrasyon, renk, biçim (çerçeve, ölçü, kesim,

kırım vb..) olarak saymamız mümkündür. Bu sayılanların hepsi de bir

reklamda,  mesajın iletilmesi için kullanılan önemli  unsurlardır. Ancak önemli

olan bunları konusuna uygun, yaratıcı, doğru ve etkili bir şekilde kullanmaktır.

Reklamda izleyiciyi ilk etkileyen, bu fiziksel özelliklerdir başka bir

tabirle reklamın görünümüdür. Bulunmuş güzel, yaratıcı bir başlık, kötü bir

grafik tasarımla (yanlış karakter, punto, renk vb.) tüketicinin gözünden

kaçabilir, açıklayıcı bilgi veren bir reklam metni kötü bir tipografik tasarımla

okuyucu tarafından yanlış anlaşılabilir, çok yaratıcı bir illüstrasyon ya da

başarılı bir fotoğraf kötü bir grafik yerleştirmeyle etkisini yitirebilir. Reklamı

yapılan konu ya da kurum ambleminin, logosunun doğru büyüklükte ve

yerinde kullanılması önemlidir. İşte tüm bunların bize anlattığı grafik tasarımın

reklam iletişiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bunların

yanında  kullanılacak renklerin (zemin, yazı, çerçeve, bant için vb.) konuya

uygun,  uyarıcı olmasına dikkat edilmeli,  tasarlanacak reklamın biçim olarak

büyüklüğü ve şekline hedeflenen amaç doğrultusunda karar verilmelidir.

Sonuçta tasarımcı projenin kontrol edebileceği yönlerine odaklanır ve

izleyicinin dahil olması veya farklı yorumlar doğması için nadiren yer bırakır.

Vurgu, tasarımın tüketiminde değil, üretiminde; anlam çıkaran ama kendinden

de ekleyebilen okuyucu da değil, biçim ve anlam yaratan tasarımcıdadır. Bazı

tasarımcılar araştırmanın önemini kabul ediyor ve tasarım yaptıkları kişiler

hakkında çok şey öğrenmek için zaman ayırıyorlar (Twemlow,2011:77).

Grafik tasarım, mesajın nasıl algılandığını belirleyen bir faktördür.

İsterse mesajı daha şeffaf kılabilir,  bir yerine dikkati çekebilir ya da

farklı şekilde yorumlama yapabilir. Hatta oyalayabilir, eğlendirebilir. En

basit nesnelerin bile kullanımını daha keyifli hale getirebilir.  Dünyada

olup bitenlere olan bakış açımızı değiştirebilir. Herkesçe görülür ve

kullanılır. Bu da temelinde eşitlikçi ve demokrat olduğunu gösterir.
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Resim 4.3.2.5. Graphis dergisinden “platinum ödülü” almış bir poster çalışması.
Poster İsmi: “Another Japan”,  Tasarımcı; İchiro Watanabe, Sanat yönetmeni;
Ichiro Watanabe,  Fotoğraf;Toshiyiku Kuroishi.
Kaynak: www.graphis.com

Bazı Yaratıcı Reklam Örnekleri:
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Resim 4.3.2.7. Coca-cola Türkiye
için tasarlanmış takvim.
Tasarlayan; Sibel Esen
Kaynak: www.graphis.com

Resim 4.3.2.6. (Sol Resim) Kitap kapağı tasarımı. (Sağdaki Resim) Televizyon
dizisi “House” için tasarlanmış basın ilanı.
Kaynak: www.graphis.com

Resim 4.3.1.8.
Sahipsiz köpekleri
korumak için
Grey Group/Wing
tarafından
tasarlanmış
bir el ilanı.
Kaynak:
www.graphis.com
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