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ABSTRACT
It can be said that, in the historical process, the printing house has become an instrument of
spreading the images and texts together with the invention of the mass media, followed by
the formation of the visual media and finally the graphic design which has come to the end
of our life. The graphic designer takes advantage of the cultural codes of the design elements
he uses while preparing the product or idea for the observer by creating custom behaviors on
the society with the designs he produces. When examined in the context of cultural studies;
visuals, colors, etc. used on the design. it can be argued that the meaning of elements has
been reproduced and graphic designers who use these meanings in their designs have served
the dominant cult (capitalist ideology) settlement by manipulating the (conscious or unconscious) society.
In this study, it is stated that graphic design discipline and graphic designer are able to reproduce the understandings on society and to share them in the prevailing culture over the meanings produced, a descriptive method; content analysis.
Key word: Graphic Design, Ideology, Capitalism, Cultural Studies

ÖZET
Tarihsel süreç içerisinde, matbaanın icadı ile birlikte görsellerin ve yazıların kitle iletişim
araçlarına dönüşmesi, sonrasında görsel medyanın oluşması ve son olarak da internet çağı sonucu hayatımızın her anına giren grafik tasarımın, hakim kültürün toplumsal alana bütünüyle
yayılmasının bir aracı haline geldiği söylenebilir. Grafik tasarımcı, ürettiği tasarımlarla toplum üzerinde istendik davranışlar oluşturarak ürünü ya da fikri gözlemcisi için hazırlarken,
kullandığı tasarım elemanlarının kültürel kodlarından yararlanmaktadır. Kültür çalışmaları
bağlamında incelendiğinde; tasarım üzerinde kullanılan görsellerin, renklerin vb. eleman1 Teknik Öğretmen., Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Grafik Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi / İstanbul, emirbostanci@gmail.com
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ların anlamlarının yeniden üretildiği ve bu üretilen anlamları tasarımlarında kullanan grafik
tasarımcının da (bilinçli ya da bilinçsiz) toplumu manipüle ederek, hakim kültürün (kapitalist
ideoloji) yerleşmesine hizmet ettiği iddiasında bulunulabilir.
Bu çalışmada, grafik tasarım disiplinin ve grafik tasarımcının, toplum üzerindeki anlayışları
yeniden üretmesi ve üretilen anlamlar üzerinden hakim kültürde ortaklanılmasını sağlaması
iddiası, betimsel bir yöntem olan; içerik analizi yöntemiyle irdelenecektir.
Anahtar Kelime: Grafik Tasarım, İdeoloji, Kapitalizm, Kültürel Çalışmalar

1. GİRİŞ
Grafik tasarım, tarihsel süreç içerisinde mağara resimlerinden, işaretlerden ve simgelerden
başlayarak sonrasında globalleşen dünya düzeninde küresel iletişimin bir parçası olmuştur.
Dilini hiç bilmediğiniz bir ülkede grafik tasarım ürünü olan ikonlar yardımıyla yolunuzu bulabilir ya da kimseye tuvaletin yerini sormaya gerek kalmadan tuvalete gidebilir, toplu taşıma araçlarından yararlanabilirsiniz. Türkçe bilmeyen birine « elma» yazısını gösterdiğinizde
karşınızda ki sadece «e-l-m-a» harflerini görecektir fakat bir elma çizimi gösterdiğinizde,
daha önce eğer bir elma gördüyse anlaşmanız basitleşecektir. Çizdiğiniz elmanın sağ üst
kısmını ısırılmış bir hale getirdiğinizde ise artık ne Türkçe ne İngilizce konuşuyorsunuzdur
konuştuğunuz dil, «grafik tasarımca»dır. Grafik tasarımın, ortak bir dil, kültür oluşturulması
kimi hallerde kolaylık sağlıyor gibi gözükse de, burada dikkat edilmesi gereken nokta; grafik tasarımın aynı zamanda manipülatif özelliklerinin olmasıdır. Bütün bu özellikleri grafik
tasarımı, toplumların sosyolojik, kültürel değişimlerinde ya da var olan kültürel kodların
yayılmasında ve devam ettirilmesinde bir enstrüman haline getirmiştir.
Kültür çalışmaları yapan Frankfurt Okulu, İngiliz Kültürel Çalışmaları gibi kimi kurumlar
medyayı, toplum üzerinde güç sahibi olanların kendi çıkarları doğrultusunda toplum ideolojisini yeniden üreten, değiştiren bir kurum olarak görmüşlerdir. Aynı şekilde kimi alt kültürlerinde bu yöntemle birlikte bir metaya dönüştürüldüğünü ve sisteme dahil olduğunu iddia
etmişlerdir (Dağtaş, 2012 s.17). Gelişen teknoloji ile birlikte medya da gelişmiş, çoğalmış
ve daha etkili bir döneme girmiştir. Örneğin, geçmiş dönemden bugüne siyasi seçim çalışmalarına bakıldığında, ilk olarak basılı materyallerin kullanıldığını daha sonra radyo icadıyla
birlikte radyonun, televizyon icadıyla televizyonun, internet icadıyla birlikte internetin ve
sosyal medyanın aktif olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bahsedilen bu kitle iletişim araçlarının hemen hemen hepsinde grafik tasarım öğeleri de kullanılmaktadır. Bu bağlamdan
bakıldığında grafik tasarımın da toplumun ideolojisini yeniden üreten, değiştiren bir araç
olduğu söylenebilir.
Totaliter rejimlerden uzaklaşıldıkça yönetebilmek, egemen olabilmek için halk desteğini
almanın da önemi artmıştır. Dönemin egemen gücünün kabul görmesi, yayılması ve egemenliğini sürdürebilmesi için de kitlesel iletişimin dolayısıyla “grafik tasarımın” önemi kavranmıştır. Kitle iletişim araçlarının gücünü fark eden egemen güç bu araçları kullanarak toplumları yönlendirme ve ikna etmenin yollarını aramışlardır. Sonrasında küreselleşen dünyada
egemenlik siyasi rejimlerden ve kimliklerden çıkıp burjuvazinin eline geçmesiyle birlikte,
kapitalist ideoloji grafik tasarımı bir hegemonya aracına dönüştürmüştür.
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Kapitalist ideolojinin toplumsal tüketimi dayatması ve bunun sonucu olarak üretilen kültürel
değerlerin topluma kendi kültürüymüş gibi kabul ettirilmesinde grafik tasarım ve tasarımcının kendisi önemli bir rol oynamaktadır. Tüketim alışkanlıklarımızın değiştirilmesi için
üretilen kültürel göstergeler ve bu yönde tasarımcının kullandığı tasarım elemanları insanları
daha fazla tüketime itmekte bununla birlikte var olan ideolojilerin devamını sağlamaktadır.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırma betimsel tarama modelinde bir araştırmadır. Betimsel araştırmalar; olayların,
objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye,
açıklamaya çalışır. Bu sayede onları iyi anlayabilme, gruplayabilme olanağı sağlanır ve aralarındaki ilişkiler saptanmış olur (Kaptan, 1998). Betimsel tarama modelinde bilimin gözlem, kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler
üzerinde genellemelere varma nitelikleri söz konusudur. Yani bilimin tasvir fonksiyonu ön
plandadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Yapılan bu çalışmada da, grafik tasarım disiplininin, toplumsal dönüşüm üzerinde etkisi, tarihsel süreç içerisinde literatür taramasıyla ve gözlemlenerek incelenmiş bir tasviri yapılmaya çalışılmıştır.

3. TOPLUMSAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ OLARAK GRAFİK TASARIM
3.1. Kitle İletişim Aracı Olarak Grafik Tasarım
Matbaanın icadıyla birlikte basılı materyallerin daha kolay çoğaltabiliniyor olması dönemin
egemen gücü olan dini kurumların işine gelmiş ve ilk basılan kitaplar da kilisenin egemenliğini pekiştirmek adına dini içerikli kitaplar olmuştur. Bu kitaplar da kullanılan yazı
tiplemeleri ve çeşitli süslemeler ilk modern grafik tasarım arayışları olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte insanların bilgiye daha ucuz ve daha kolay ulaşması zaman geçtikçe
egemenliğinde değişmesine sebep olmuştur çünkü basılı kaynaklar sayesinde bilgi aktarımı
kolaylaşmış ve kilisenin tekeli kırılmıştır böylece aydınlanma çağının da önü açılmıştır. Aydınlanmayla birlikte totaliter rejimlerden uzaklaşan dünya hükümetleri alacakları her karar
öncesi bir kamuoyu oluşturma gereksinimi duymaya başlamışlardır. Bu noktada devletlerde
kitle iletişim araçlarına başvurmuş ve yöneticilerin isteklerinin aslında halkında istekleriymiş
gibi algılanmasına yol açmışlardır.
Böyle bir ortamda cereyan eden ve ilk küresel savaş olma özelliğini taşıyan 1. Dünya Savaşı
sırasında, tarafların her biri kamuoyunu yönlendirebilmek adına ucuz ve basit olarak tasarlanabilen afişlerden yararlanmıştır. İlk savaşın tecrübesiyle birlikte afişlerin ve dolayısıyla
grafik tasarımın gücü fark edilmiş ve 2. Dünya Savaşı aynı zamanda bir propaganda savaşı
halini almıştır. Hükümetlerin bir çoğu grafik tasarım ürünleri kullanarak halkı savaşa girmeye ikna etmiş, savaş sırasında da kazanan tarafın kendileri olduğunu afişler yardımıyla duyurarak halkın moralinin yüksek tutulması sağlanmıştır. Öztuna çalışmasında 2. Dünya Savaşı
dönemi için, Amerika açısından durumu şu şekilde anlatmaktadır;
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“2. Dünya Savaşı esnasında Amerikan halkını topyekün seferber etmeye yardım eden, ucuz ve herkesçe kolayca anlaşılabilir olan afişler, en güçlü ve en
yaygın görsel iletişim propaganda aracıdır. Afişler, ayrıca, radyo sahibi olmayan ya da gazete satın almayan herkese kolaylıkla ulaşabilmekteydi. Savaş
Enformasyon Dairesi (OWI) savaş politikalarının Amerikan halkı tarafından
anlaşılmasını sağlamak, pozitif duygular işleyerek halkı ikna ve motive etmek
amaçlı birçok afiş serisi yaratmıştır. OWI ulusal ölçekte yerel sivil örgütlerle
birlikte afişleri, postanelere, okullara, fabrikalara, marketlere ve tren istasyonlarına dağıtmıştır.” (Öztuna, 2008, s. 58)
1. Dünya Savaşından sonra başlayan ekonomik buhran ve ilk savaşın dünya üzerinde çok
büyük ölümlere neden olması Amerika halkının 2. Dünya Savaşına girmek istememesine neden olmuştur. Amerika hükümeti ise Avrupa da daha fazla söz sahibi olabilmek adına savaşa
girmek istemiş ve halkın bu isteksiz tutumunu kitle iletişim araçlarını aktif olarak kullanarak
aşmıştır. Basit ve anlaşılabilir afişler yardımıyla halk önce savaşa hazırlanmış sonrasında
ise savaşın getirdiği yükümlülükler bahane edilerek halkın daha fazla çalışması, üretmesi
sağlanmıştır.
Aşağıda görülen afişlerde (resim 01, 02), Nazi tehdidinin halk üzerindeki etkisini arttırmak
üzere tasarlanan afişte, esir düşmüş ve kafasına çuval geçirilmiş şekilde resmedilen sivil biri
görülmekte (resim 01. Ben Shahn, Savaş Enformasyon Dairesi, 1942). İkinci afişte ise silah
ve üretim araçlarını sıkıca tutan eller resmedilmiş ve savaşın hem silahla, hem de üreterek
kazanılabileceği vurgulanmıştır (resim 02. David Stone Martin, Savaş Enformasyon Dairesi,
1942). Öztuna çalışmasında, “afişler savaşı meşrulaştırmakla kalmamış aynı zamanda çağdaş üslup özelliklerini de içinde barındırarak “savaşın sanatı” olma özelliğini kazanmıştır.
Amaçlı ve etkili olarak afişlerde ilk bakışta halkı ikna eden mesajlar, semboller ve renkler
kullanılmıştır” demektedir (Öztuna, 2008, s. 58).

Resim 01. “Bu Nazi Vahşetidir.”

Resim 02 “Tanrının manevi gücüyle güçlü.
Dava kazanılana kadar durmayacağız”
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Bu afiş örnekleri Amerika tarafına aittir. Bununla birlikte savaşın diğer tarafında bulunan
Nazi Almanya’sı da benzer şekilde afişlerden yararlanmıştır. Amerika da, savaş enformasyon
dairesi kurulurken, Almanya da Propaganda bakanlığı kurulmuştur. Gelişen olayların ve alınan kararların halk tarafından daha kolay kabul edilmesi propaganda bakanlığının geliştirdiği
yöntemlerle sağlanmıştır.
Çoban çalışmasında Johannes Glasneck’den şu şekilde aktarmıştır;
“Faşist teatrallik, kitle iletişim araçları teknolojisiyle oluşturulmuştur. Almanya’da büyük mitingler ses sistemiyle gerçekleştirilmiş, radyolarda yayımlanmış ve sinemalarda gösterilmiştir. Tasarımları Hollywood’daki müzikal film
setlerinin ve stadyum mimarisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan heybetli
mekanlar, belli amaçlara hizmet etmek üzere inşa edilmiştir. Mitinglerde özellikle tiyatro, koreografi, müzik ve mimarinin bir arada kullanıldığı bütünsel
sanat eseri anlamına gelen Gesamtkunstwerk düşüncesinden yararlanılmıştır”
demektedir (Çoban, 2011, s. 104).
Savaşların aslında ilk çıkış noktası siyasi değil bir paylaşım kavgasıdır. Çünkü sanayi devrimiyle birlikte başlayan seri üretimin devamı, seri tüketime bağlıdır. Bu ihtiyaç devletleri sömürgeciliğe itmiş ve sonrasında ise sömürgelerin paylaşılamamasıyla birlikte küresel
savaşlara dönüşmüştür. Savaşların getirdiği ağır koşullar dönemin hükümetlerini iç borca
sürüklemiş ve böylece sermaye sahipleri devlet karşısında daha güçlenmiştir. Bunun sonucunda da alınan kararlarda da daha fazla söz sahibi olmak ve egemenliklerini pekiştirmek
istemişlerdir.
3.2. Burjuvazi Kültürü Gölgesinde Grafik Tasarım Süreci
Dünya tarihi bakımından iki kritik dönem olan; sanayi devrimi ve 2. Dünya Savaşı sonrası
oluşan yeni dünya düzeninde egemenlik yavaş yavaş burjuvaziye geçerek kapitalist devlet
anlayışı benimsenmiştir. Tüketim toplumuna evrilme sürecide bu tarihten itibaren hızlı bir
ivme yakalamıştır. Savaşın sonuçlarını ve yıkıcılığını gören burjuvazi sömürünün silahlarla
değil kültürel emperyalizm yoluyla sağlanmasını daha akılcı bulmuş ve bu yönde adımlar
atmaya başlamıştır.
Sanayi devrimi sonucu ortaya çıkan üretimin daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyuyor olması, iş
umuduyla kırsaldan şehre göçleri başlatmıştır. Bu durum aynı zamanda toplumsal sınıfların
ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Üretim araçlarını elinde bulunduran burjuva sınıfı düzeninin devamı açısından üretilen ürünlerin tüketilmesi gerekliliğinin bilinciyle, toplumun
büyük kısmını oluşturan işçi sınıfının tüketim potansiyelinden yararlanmak istemiştir. İtalyan
düşünür Gramsci, sanayi devriminden sonra oluşan yeni üretim düzenini, “kapitalist medeniyette yeni bir dönemi başlatan, plânlı ekonomiye geçişe damgasını vuran, yalnızca üretimi
değil bireyi de plânlayan, yeni bir işçi (ve insan) tipi yaratmak için hayatının en mahrem
alanlarını işgal eden ve bir montaj hattı ile sınırlı kalmayan yaklaşım” olarak görür ve bu
durumu fordizm olarak adlandırır (Kumar, 1995, s. 68).
Gramsci’nin bu döneme Fordizm adını vermesinin sebebi, seri otomobil üreticisi olan Henry
Ford’un, kitle üretiminin devamını kitle tüketiminde görmesi sonucu geliştirdiği yöntemlerden dolayıdır. Henry Ford, işçileri için belirli bir saatlik ücret ve çalışma saati belirlemiştir.
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Bunun sonucunda işçilerin daha fazla para kazanması ve kendine ayıracak vakitlerinin olması sağlanmıştır. Ayrıca işçilerinin evlerine sosyal görevliler göndererek onların tüketim
alışkanlıklarının kontrol altında tutulmasını hedeflemiştir. Reklamcılar ile anlaşarak tüketim
değerlerinin yayılması için çalışmalar yaptırmıştır. Böylece toplumun büyük kısmını oluşturan işçi sınıfını tüketimin bir parçası haline getirerek, üretimin devamını sağlamıştır. Fordizmin tam olarak dünya üzerinde egemen üretim şekli haline gelmesi 2. Dünya Savaşı sonlarını
bulmuş ve 1970’li yıllara kadar sürmüştür. 1960’lı yıllardan sonra kapitalizmin krizin eşiğine
gelmesiyle birlikte değişime ihtiyaç duyulmuş ve krizden çıkış için fordist üretim yerini postfordizme bırakmıştır (Saklı, 2013, s. 107-111).
Egemenliği eline geçiren burjuva sınıfının toplum içinde işçi sınıfına oranla daha az yer
kaplaması, burjuvazinin egemenliğini sürdürebilmesi açısından tehlikeli bir durum olarak
görülmüştür. Aynı zamanda işçi sınıfının tüketici toplumu haline gelmesini de isteyen burjuvazi işçi sınıfı üzerinde bir tahakküm kurmuştur. Gramsci, işçi sınıfının yönetilmeye rıza
gösteriyor olmasını “hegemonya” kavramıyla açıklamaktadır. Bir takım ideolojik aygıtlar
yoluyla üretilen burjuva değerleri, yönetilen sınıflarca sanki kendi değerleriymiş gibi kabul edilmektedir böylece egemen ideolojinin devamı sağlanmaktadır. Yönetilen sınıf, kendi
iyiliklerini burjuvazinin iyiliğiyle özdeşleştirip, burjuva ideolojisine karşı çıkmak bir yana
statükonun yani egemen ideolojinin devamına gönüllü olarak yardım etmektedirler. Bununla
beraber üretilen değerler sürekli yenilenmeli ve geliştirilmelidir. Yerinde sayan kültürel bir
düzlem, tahakkümü ve dolayısıyla tüketimi de imkansızlaştıracaktır (Althusser, 2010; Çoban, 2011; Gramsci, 1986).
Burjuvazi kültürünün yayılması, kabul görmesi ve sonrasında gelişen şartlarla birlikte kendini yenilemesi süreci bir takım mesleklerin değerini arttırmıştır. Örneğin kültür üretimi ve
kitlesel tüketimin devamı sorunsalı reklamcılık alanında büyük bir büyümeye yol açmıştır.
Hedef kitlenin belirlenmesi ve uygun pazarlama tekniklerinin geliştirilebilmesi için reklamcılar (metin yazarları, grafik tasarımcılar vb.); sosyologlar, psikologlar, istatistikçilerle birlikte çalışmaya başlamışlardır. İnsan mühendisliği ve algı yönetimi süreci tüketimin hızlanması
ve meşrulaştırılması bakımından önem kazanmıştır (J. P. Sarte 2003 s.27-28).
Grafik tasarımın bu denklemdeki yeri, üretilen tasarımlarla burjuva kültüründe ortaklaşılmayı sağlamasıdır. Tasarımlarda, bir taraftan yönetilen sınıfın kültürleri, inanışları kullanılmakta diğer taraftan da sömürülen bu manevi duygular sayesinde yeni ideolojiler pazarlanmaktadır. Grafik tasarım, izleyicinin zihnini değiştirmek üzere kullanılan ve bunu her kim
para veriyorsa onun için yapan kültür yaratma aracı haline gelmiştir. Bu noktada önemli olan
soru Grafik tasarım bir hizmet sektörü olarak görülüyorsa, “kime hizmet ediliyor” sorusudur
(Twemlow, 2011, s. 62). Bu sorunun cevabını Babadağ çalışmasında tasarımın üretim süreci
ile birlikte şu şekilde anlatmaktadır;
“Tabi ki tüm bu süreç için gerekli olan ilk şey energia da diyebileceğimiz o işi
yapma arzusudur. Bu arzu birdenbire ortaya çıkmaz, ekonomik ve/veya siyasi
erkler sistemin devamlılığı için bir sahte gereksinim saptarlar ve bu gereksinime ulaşabilmenin yolu da o konuda bilgi sahibi olan sorumluyu bulmaktır. Dolayısı ile iş bir tasarımcıya verilir, tasarımcı hayatını o işi yaparak kazandığına
göre zaten, bu işi ona sağlayan erk ve benzerlerine muhtaçtır Tasarım süreci aslında siyasi erkin tercihi ile ortaya çıkar” demektedir (Babadağ, 2013, s. 315).
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Yani egemen güç düzenin devamı açısından gerekli gördüğü yönlendirmeleri ve ikna süreçlerini tasarımcılar yardımıyla topluma sunmaktadır. Dana Arnet, grafik tasarım için şöyle der,
dur işareti gördüğünüzde hemen frene basıyorsanız, 11 Eylül saldırılarının hemen ertesinde
“New York’u seviyorum” tişörtünüzü giydiyseniz, Al Gore için oy verdiğinizi sanırken, George Bush için oy verdiyseniz, grafik tasarımın neye yaradığını biliyor olmalısınız. Grafik
tasarım bir seçimin sonucunu bile belirleyebilir (Twemlow, 2011, s. 33). Bununla birlikte,
yıllar geçtikçe icat edilen yeni kitle iletişim araçları bu durumu daha da kolaylaştırmıştır.
Örneğin, internet ve sosyal medyanın gelişimi grafik tasarım’ın baskı maliyeti olmadan da
çoğaltılabilecek bir duruma getirmiş etki alanını da oldukça büyütmüştür.
Buradaki diğer önemli bir sorun ise tasarımcının içine doğduğu toplumun zaten kendinden
önce çoktan bir yapıya bürünmüş olmasıdır. Yani grafik tasarımcı daha grafik tasarım mesleğini seçmeden bir takım ideolojik kültürleri öğrenmiş benimsemiş, ikna olmuş duruma gelmiştir. Bu yüzden yaptığı ve yapacağı tasarımlar bu değerleri taşıyacak ve çoğaltacaktır. Bu
durumda tasarım süreci, daha grafik tasarımcının anne karnındayken başlamaktadır. Çünkü
insan daha anne karnındayken belirli ideolojilere ve inanışlara sahip olmaktadır. Örneğin,
her cinsiyete farklı ürün satmak isteyen kapitalist düşünce renkleri cinsiyetlere göre ayırmış
ve toplumu da buna ikna etmiştir. Anne karnında olan bir çocuğun odasını hazırlayan ailesi,
erkek ise mavi, kız ise pembe renk ağırlıklı bir tüketim yapacaktır. Bu ortama doğan çocuk,
büyüdükçe bu renk cinsiyetçiliğini daha bir çok farklı noktalarda görerek bu duruma rıza
gösterecektir. İleride grafik tasarım mesleğini seçtiğinde ise kızlar için bir tasarım yaparken
ilk gideceği renk pembe olacaktır böylece, renklerin anlam üretimine katılmış ve kapitalist
ideolojiye bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde hizmet etmiş olacaktır.
Böyle bir düzen içerisine doğan grafik tasarımcı aldığı eğitim sonucu da kendini egemen ideolojiye teslim etmektedir. Sarte çalışmasında; egemen sınıfın kendi ihtiyaçları doğrultusunda
istihdam alanı açtığını söyleyerek, oluşturulan eğitim sistemiyle birlikte meslek eğitimini iki
başlıkla toparlar. Bunları;
a) Kendi uygun gördüğü ideoloji (ilk ve orta)
b) İşlevlerini yerine getirmelerini sağlayacak bilgi ve uygulamalar (yüksek) olarak ayırır.
Bu sayede, egemen sınıfın oluşturduğu eğitim sistemiyle kurduğu düzeni garanti altına aldığını iddia etmektedir (J. P. Sarte 2003 s.28).
3.3. Kapitalizmin Kabulünde Grafik Tasarımın Kullanımı
İnsanlık tarihine bakıldığında, tüketim toplumuna evrilmeden önce, insan için en sıra dışı
durumun alınmak zorunda kalınan tüketilecek yiyeceğin oranı olduğu görülmektedir. Sıra
dışı durumlar haricinde ise insanların çoğunluğu, ürettiğini yemekte ya da hüner ilişkilerinden doğan bir ağ içinde bu ihtiyaçlarını gidermektedir. İhtiyacı kadar üretme, geçinmesini
sağlayacak kadar çalışma ve yetinme sanayi öncesi toplumların ortak özelliğini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, çok çalışma, bunun karşılığında ihtiyacın olduğunu sandığın şeyleri
satın alma durumu sanayileşme dönemindeki insanın uymak zorunda olduğu kurallar olarak
görülmektedir (Şentürk, 2008, s. 221-239). Sanayileşme ile birlikte hayatımıza giren tüketim
kültürünün devamı için toplum dönüştürülmüş ve üretici toplumdan, tüketici topluma geçilmiştir.
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Kapitalist ideoloji bağlamında grafik tasarıma bakıldığında; asli görevinin, var olan kültürel
kodları kullanarak ya da yeni kültürel kodlar yaratarak tüketime devam edilmesini sağlama
olduğu görülmektedir. Çünkü kapitalizm üretilen ürünlerin, satılmasına bağlı olarak sürekli
gelişmek zorunda olan ekonomik sistemdir. Bu yüzden kapitalizmde tüketim, gereksinim
üzerine yapılan bir eylem değildir. Bu durumdan dolayı, tüketici de sürekli bir uyarılma, yeni
ihtiyaçlar yaratma gereksinimi duyulmaktadır (Özdemir, 2012, s. 14). Toplumun tüketime
devem etmesi için sürekli uyarılması ve yeni ihtiyaçlar yaratılması anlayışları, kapitalist ideolojinin tasarımcılara biçtiği roldür.
Kapitalizm, tüketimi sürekli hale getirmek için kültürel kodlardan yararlanır ve onlara simgesel değerler atfeder. Bu değerler, ürünlerle birlikte tüketiciye sunularak aslında ürünü değil,
üretilen kültürel değerler satılmaktadır. Böylece tüketimin devamlılığı da sağlanmaktadır.
Tüketimin devamı açısından toplumun her kesimi için farklı kültürel göstergeler grafik tasarımın kullanım alanıdır. Reklamlarda kadının kullanımına bakıldığında; düşük gelirli aileler
için üretilen ürünlerde kadın “anne” rolüne bürünürken, yüksek gelirli kişiler için üretilen
ürünlerde kadının “cinsel çekiciliğine” gönderme yapılmaktadır (Oskay, 1992, s.12).

Resim 03. Margarin afişi

Resim 04. Parfüm afişi

Tasarımlarda, kadının sürekli benzer şekilde kullanımı ayrıca tasarımcının içine doğduğu kapitalist ideolojiyle de doğrudan ilişkilidir. Çünkü kapitalist ideoloji ataerkil bir ideoloji olarak
betimlenir. Erkek, hem ekonomik iktidar sahibidir, hem de toplumsal cinsiyet iktidarından
yararlanmaktadır (Fiske, 2004, s. 172). Bu nedenle tasarımcı, tasarımlarında kadını “anne”,
“korunmaya muhtaç”, “elde edilmesi gereken bir şey” ya da “cinsel bir obje” vb. rollerinde,
erkek figürünü ise “koruyan”, “güçlü”, “sorunu çözen” vb. şekilde her kullandığında, bilinçli
ya da bilinçsiz olarak kapitalizmin, ataerkil ideolojisini de yaymaktadır. Yukarıda görülen
afiş tasarımlarında (resim 03), düşük gelir grubunu hedefleyen margarin reklamında kadının
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anne rolü vurgulanmaktadır. Diğer afişte ise (resim 04) kadının cinsel çekiciliğinin yanında
bakışlarındaki yumuşaklık ve vücut üzerinde birleştirilen el ile kadının edilgen rolü vurgulanmaktadır.
Grafik tasarımcının rolü, sadece var olan kültürel kodları kullanmak değil, aynı zamanda kapitalizmin kriz anlarında, tasarımlarında yeni kültürel kodlar geliştirerek tüketimin devamını
sağlamaktır. Ataerkil ideolojinin dayattığı kadın rolünün dışında, kapitalizmin neden olduğu
ekonomik şartlar kadınlarında üretime katılma zorunluluğunu doğurduğunda, tasarımlarda
çalışan kadın göstergesi yaratılarak, kadınlarında bu yönde tüketimin bir parçası haline gelmesi sağlanmıştır. Benzer şekilde ataerkil ideolojiye karşı oluşan kitlesel kadın hareketlerini
de kapitalizm için bir tüketim aracına dönüştürme görevi tasarımcılara verilmiştir. Örneğin,
yapılan tasarımlarla birlikte mor renk kültürel simge haline getirilmiş ve böylece hakim ideolojiyi yayan ürünlerden uzak duran kadınların da tüketime katılması için motivasyon sağlanmıştır. Aşağıda görülen versace afişinde (resim 05) görüldüğü üzere mor renk hakim olarak
kullanılmış ve bununla birlikte kadın figürü edilgen olarak değil etken bir role büründürülerek özgüveni yüksek figür olarak resmedilmiştir.

Resim 05. Versace afişi

Versace afişinde (resim 05) siyahi bir modelin kullanılmış olması da yine toplumun kültürel
ideolojisinin değişimiyle yakından alakalıdır. Amerika reklamlarında siyahiler 1960’lı yıllara
kadar sürekli beyaz adama hizmet eder rolde betimlenirken (resim 06) 1960 yılında kabul
edilen Sivil Haklarla birlikte bu durumda bir iyileşme gözlemlenmiştir (resim 05). Böylece
siyahilerin de lüks tüketimin bir parçası olması hedeflenmiştir. Buna rağmen hakim burjuva
kültürünün üstün beyaz ırk ideolojisi kimi tasarımlarda hala devam etmekte ve körüklenmektedir. Irklar arasında yaratılan gerilimle toplumların daha kolay yönetilmesi ve aynı zamanda bu ayrıştırmayla birlikte tüketim ürünleri içinde bir pazar payı oluşturulmaktadır. Dove
firması 2017 yılındaki bir reklam kampanyasında (resim 07), siyahi bir kadının yıkandıktan
sonra beyaza dönmesi ekseninde istenen ve istenmeyen şeklinde bir vurgulama yapmış ve
bunun sonunda gelen tepkiler sonucu bir özür metni yayınlayarak reklamı geri çekmiştir.
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Resim 07. Dove vücut şampuanı reklam görüntüsü

Toplumun tüketim toplumuna dönüştürülmesinde kullanılan, yaratılan kültürel kodların yanı
sıra, ürün tanıtımının geri atılarak ürünün vaat ettiği yaşam tarzının satılması da önemli rol
oynamaktadır çünkü tüketim toplumunda tüketim, ihtiyaçtan daha çok prestij, bir gruba ait
olma, sınıf atlama, kimlik edinme ve statü göstergesi gibi simgesel değerler adına yapılmaktadır. Tasarımlarda bu simgesel değerleri, mitler ve kültürel olgularla tüketiciye sunarak,
onların ürünü kullandıklarında, sınıf atlayacakları, yaşamlarının olumlu anlamda değişeceği,
bir gruba ait olacakları ya da farklı olacakları gibi iletiler sunulmaktadır. Barnard’a göre;
Tüketici, malları toplumsal kimlik yaratmak ve ifade etmek, bir ya da birden çok grubun üyesi olmak için kullanır. Yani ürünler, erkek olmayı ve aynı
zamanda, orta sınıfa ait olmayı işaret edebilir. Tüketici, aynı zamanda diğer
toplumsal gruplara göre yerini tayin edebilmek için de bu ürünleri kullanır.
Ürünler, onları tüketmeye gücü yetmeyecek olanlara, daha üst sınıflarda olanları gösterebilir. Bu noktada tüketim toplumsal düzenle doğrudan ilişkilidir.
(Barnard, 2002, s. 241)
Bu bağlamda kapitalizmde tüketim, gereksinimden ziyade bir statü ve prestij meselesine dönüştürülmüştür. Örneğin dondurma tüketmenin “prestij kazanmayla” ilgili doğrudan bir bağı
olmamasına rağmen reklamlarda yaratılan ışıltılı dünya ile dondurma tüketimi bir prestij ve
statü simgesi haline getirilmektedir. Aşağıda örneği olan (resim 08) bir dondurma firmasına
ait görselde vurgu ürünün kendisine değil reklamda yaratılan dünyaya olduğu görülmektedir.
Aynı zamanda tasarımlarda ünlü kullanımı örneği olarak da gösterilebilir. Çünkü; kapitalist
ideoloji meslekler üzerinden yarattığı toplumsal statüler yardımıyla da tüketimin devamını
sağlamaktadır. Kimi meslekler (film artistleri, doktorlar, mühendisler, bilim adamları, futbolcular vb. ) gelir düzeyleri bakımından daha çekici ve ulaşılması gereken bir yer olarak
gösterilip onların kullandığını kullanmak ya da tavsiye ettiklerini tüketmek bir statü kazanma
hayaline dönüştürülmektedir. Reklamlarda ve tasarımlarda bolca ünlü kullanımı da bu statü
yaratımını pekiştirmekte ve toplumun bu durumu kabullenip rıza göstermesini sağlamaktadır.
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Resim 08. Haagen-Dazs reklam görseli

Kalle Lasn çalışmasında; “markalar, ürünler, modalar, şöhretler, eğlenceler -kültür üretimini
çevreleyen gösteriler- artık kültürümüzün kendisi oldu. Manipüle ediliyoruz, hem de en sinsi
biçimde. Duygularımız, kişiliklerimiz ve değer yargılarımız son derece karmaşık medyatik
ve kültürel güçlerin kuşatması altında. Marka sağanağı varoluşumuzun iliklerine işliyor” demektedir (Lasn, 2004). Çekiç ise verdiği bir internet röportajında tüketim ve grafik tasarım
ilişkisini şu şekilde açıklamaktadır;
“Günümüzde tasarım hayatımızın merkezinde yer alıyor, tüketim alışkanlıklarımız tasarıma göre şekilleniyor. Duygularımızı, hayallerimizi, eğitimimizi,
aşklarımızı, yaşama sevinçlerimizi ve hatta rüyalarımızı belirler hale geldi. Artık kapitalizm adına hayal edemeyeceğimiz kadar önemli bir nokta. Toplumları
yönetmek, yönlendirmek, cahilleştirmek, değersizleştirmek, sömürmek adına
önemli bir silah. Tasarlayan kişi adına da o tasarımı tüketen kişi adına da bu
durumun farkında olmak çok önemli” (Rotka, 2016).
Grafik tasarımın manipülatif özelliği sayesinde tüketim kültüründe bütün üretimler ve bununla birlikte kampanyalar insanlığın, dünyanın, tüketicinin lehine yapılıyormuş gibi gösterilmektedir. Yapılan reklam kampanyalarında doğayı koruma, kadınları koruma, çocukları
koruma vb. “sosyal sorumluluk projeleri” ön plana çıkarılıp tüketimin devamı sağlanmaktadır. Tüketici bu kampanyalarla birlikte yaptığı tüketimin çarpımında kadın eşitsizliği, yoksul
bölgelerde açlık çeken çocukları ya da savaş mağdurlarının iyiliğini de gözetmiş olduğu yanılsamasına düşmektedir veya vicdani olarak kendini kandırmaktadır. Bununla birlikte; fiyat
indirimleri, promosyon olarak dağıtılan ürünler, hediyeler, çekilişe katılma hakkı, alışveriş
puanları gibi kampanyalarla da tüketicinin yararınaymış gibi gösterilerek tüketimin alışkanlık haline gelmesi sağlanmaktadır. “Harcadıkça kazan” anlayışının özünde kullanıcının yararı değil tüketim kültürünün yayılması amaçlanmaktadır. Bernstein çalışmasında üretimi
ve dolayısıyla tüketimi kapitalizm açısından şöyle yorumlamaktadır; “Kapitalizmde bütün
üretim piyasa içindir; mallar insan ihtiyaçlarını ve arzularını karşılamak için değil, kar elde
etmek için daha fazla sermaye edinmek için üretilir” (Bernstein, 2007, s. 14).
İki dünya savaşı görmüş olan nesil 1960’lı yıllardan sonra yerini, savaşsız, görece olarak
daha rahat ve üretimin bununla birlikte tüketimin bolca olduğu bir ortamda büyüyen nesle bırakmıştır. Klasik fordist anlayış yeni gelen nesli tüketime yöneltmek adına yetersiz kalmış ve
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bunun sonucunda da tüketim azalmış ve kapitalizm için bir kriz ortamı oluşmuştur. Bu kriz,
postfordizme geçişle birlikte toplumun tüketim alışkanlıklarının dönüştürülmesi sonucunda
aşılmıştır. Postfordizmde büyük üretim bantları yerini daha küçük işletmelere bırakmış farklı
üretim bantları da üretimde esneklik yaratmıştır (Eraydın, 1992; Saklı, 2013). Sermaye sahipleri, postfordizme geçişle birlikte kitlesel tüketime yaptığı teşviki bırakmış onun yerine
tüketicilerin özel ve biricik olduğunu hissettirecek göstergeler üreterek, toplumun tüketime
devam etmesini sağlamıştır Bu göstergeleri üretmek için de reklamcıları, metin yazarlarını,
grafik tasarımcıları kullanmıştır. Gün geçtikçe geleneksel pazarlamadan uzaklaşılmış ve kişiye özel pazarlama teknikleriyle birlikte bireyselcilik ön plana çıkarılmıştır. Matbaa ve grafik
tasarım alanında dijital baskı teknolojisi ve aynı dönemlerde gelişim gösteren internet ve
sosyal medya olguları kişiye özel tasarımların daha da fazla ön plana çıkmasını ve bununla
birlikte bireyselcilik anlayışının da yayılmasını sağlamıştır. Teknoloji firması ve dijital baskı
pazarında büyük pay sahibi olan Xerox’un, 2012 yılında araştırma şirketi Harris Interactive’e, satış ve pazarlama dokümanlarında kişiselleştirmenin önemini sorgulayan bir araştırma yaptırmış ve bunun sonucunda, tüketicilerin “kişiselleştirilmiş” mesajlara daha yüksek
oranlarda geri dönüş yaptığı görülmüştür (Xerox, 2012). Bununla birlikte, yakın geçmişte
iki global firma olan “Coca Cola” ve “Nutellanın” (resim 09, resim 10) marka isimlerinden
feragat ederek ürünlerinin üzerinde kişisel isimlerle piyasaya çıkması, kapitalizmin dayattığı
bireyselcilik anlayışının ve toplumda kişiye özel pazarlama etkisinin geldiği nokta açısından
örnek olarak gösterilebilir.

Resim 09. Kişiye özel isimlerle çıkan Coca Cola
(2013)

Resim 10. Kişiye özel isimler çıkan Nutella (2013)

4. SONUÇ
Grafik tasarım, matbaanın icadıyla birlikte değişime uğramış ve bununla birlikte insanlık
tarihindeki önemli dönüşümlerde toplumu etkileme ve yönlendirme özellikleri kazanmıştır.
Savaş dönemi propaganda afişlerinde görüleceği üzere toplumların karar verme mekanizmalarını etkileyecek güce sahip olması onu egemen gücün toplumların dönüşümünde kullanmasını mümkün kılmıştır. Kapitalizm ile birlikte, burjuva kültürünün yayılmasında ve yönetilen
sınıfın bu kültürde ortaklaşmasında kullanılan bir araç haline gelmiştir. Ürettiği tasarımlarla,
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tüketim kültürünün toplumun geneline yayılmasına katkı sunmuştur. Toplumun sosyolojik
ve ekonomik değişimlerinde oluşan krizleri bir tüketim metası haline getirerek tüketimin
devamlılığını sağlamıştır.
Kapitalist ideolojinin içine doğan grafik tasarımcı ise birey olarak bu sürece bilinçli ya da
bilinçsiz olarak destek vermektedir. Öğrenmiş ve rıza göstermiş olduğu ideolojilerle çevrili
olması ürettiği tasarımların var olan bu ideoloji zincirine bir zincir daha eklemesine neden
olmaktadır. Bu nedenlerle grafik tasarım eğitimi veren kurumlarda görsel ideoloji ve kültürel
çözümleme gibi konuların daha fazla önem kazanması gerekliliğinden bahsedilebilir.
Grafik tasarımın bu gelişimine sosyolojik ve kültür araştırmaları bakımından bakıldığında ise
grafik tasarım ürünleri incelenerek, dönemin kültürel ve sosyolojik yapısının öğrenilmesinin
mümkün olabileceği söylenebilir.
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