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Bugünlerde hem tasar›m çevrelerinde hem de toplumun genelinde
çok temel fleyler de¤ifliyor. Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan
yirmibirinci yüzy›la kadar do¤ru kabul ettiklerimizi sorgulamak
bu... Bugüne kadar grafik tasar›m›n; h›zla büyüyen, tüketim ç›lg›n›
bir topluma hizme ederek geliflti¤ini gördük. O günler, karmafl›k
teknolojiler ve artan iletiflim isteklerinin alt›n günleriydi. fiüphesiz
alt›n günlerinin bir bedeli var... Ve flimdi ödeme zaman›.

Tasar›m Ekolojisi
David Wann'›n Biologic'tetespit etti¤i gibi, "Son ellialtm›fl y›ldaki yat›r›m seçimlerimiz çok dik bir uçuruma
benziyor: sak›n afla¤›ya bakmay›n, çünkü altyap›lar›
ucuz petrole ve rahatl›k düflkünlü¤üne korkutucu
derecede ba¤l› evler, al›flverifl merkezleri, ofisler ve
karayolu sistemlerine trilyon dolarlar ak›tm›fl haldeyiz."
Bütün bunlar›n alt›nda tasar›m var. Çevremizin benzeri
görülmemifl zorluklarla karfl›lafl›yor olmas›n›n bir
sebebi de kötü tasar›m ve yanl›fl düflünceyi çok uzun
süredir kabullenmifl olmam›z. Bir t›rafl b›ça¤›n›, plastik
gövdesinin yüzlerce y›l do¤ada kalaca¤››n düflünmeden
sadece birkaç gün kullan›p at›yoruz. fiehirlerimizde
yeterince bisiklet yolu tasarlanmad›¤› için befl sokak
ötedeki ma¤azaya arabayla gidiyoruz. Çöplerini ortada
b›rakanlar› k›n›yoruz ama bofl arazilerde çöplerimizi
"saklayan" ve kat› at›klar› çürütüp zehirli gazlara
çeviren kendi zavall› çöp toplama sistemimiz hakk›nda
hiçbirfley düflünmüyoruz.
Son elli küsur y›lda yaratt›¤›m›z tv ve yaz›l› bas›n
iletifliminin yap›s›na bak›nca, ifl tasar›m mesle¤inde
çevre duyarl›l›¤›na geldi¤inde ne kadar tehlikedeyiz
anlamaya bafll›yorsunuz. Üstün inançlar›m›z çevre
bilinci geliflmifl bir kafa yap›s› taraf›ndan hiç
zorlanmam›fl.
‹flte bu yüzden önümüzdeki birkaç y›lda
karfl›laflaca¤›m›z de¤ifliklikler hiç de küçük olmayacak.
Bu de¤ifliklikler, Charles Hardy'nin kelimeleriyle,
"devams›z" olacak, yani sürekli bir de¤ifliklik de¤il.
Aksine, birbirinden ciddi derecede farkl› de¤ifliklikler.
Ve bu süreksiz de¤ifliklikler, uyum göstermek için bir

iki al›flkanl›¤›m›z› de¤ifltirmemizden fazlas›n›
isteyecekler. Daha flimdiden bizi rahats›z edecek ve
kendimizi huzursuz hissetmemize sebep olacak temel
de¤iflimler içeriyorlar.
The Ecology Commerce'de Paul Hawken'in de aç›kça
söyledi¤i gibi;
"Do¤al, günlük ifl ak›fl›n› ve hayat›n daha güzel bir
dünya yarataca¤› bir ticaret sistemi düflünmeli ve sonra
tasarlamal›y›z."

Grafik tasar›mc›lar gerçekten ne
yapabilir peki?
Öncelikle bir grafik tasar›mc› olarak daha fazlas›n›
ö¤renebilirsiniz. Size okulda veya iflte ö¤retilenlerden
farkl› de¤erleri temel alarak kendinizi yeniden
e¤itebilirsiniz.
Sorun flu ki, çevre sorunlar›yla ilgili mevcut bilginin
kalitesi, bu konuda gerekli ad›mlar› atmak için maalesef
yeterli de¤il. Çevre problemleri hakk›nda daha çok
bilgi edinerek ve çözüm üretmede bafl› çekerek
yetene¤imizi ve hislerimizi kullan›p insanlar›n neler
yapabileceklerini anlamas›na yard›m edebiliriz. Çevre
hakk›ndaki bilginin daha ulafl›labilir olmas›n›
sa¤layabiliriz. Ard›ndan, bir grafik tasar›mc› olarak
tüm bu de¤erleri günlük hayat›m›za nas›l
geçirebilece¤imizi bizim için düflünebilirsiniz.
Her yarat›c› insan için düflünme temelse de, tasar›m
düflüncenin görülebilir ve elle tutulabilir hale gelmiflidir.
Tasar›mc›lar olarak, daha önce varolmayan imkânlar
yaratabilirsiniz. Tutumlar› ve davran›fllar›
de¤ifltirebilirsiniz. Tabii ki bu tarz kayg›lar›n›n ilerisinde
bir fley. Buradaki iyi tasar›m kriterlerinin ödül
kazanmakla bir ilgisi yok. Bunun sadece sizin tasar›m
kararlar›n›z›n tümünün çevreye olan etkisini
düflünmenizle ilgisi var. Onlar› ters yüz etmenizle.
Sonra hepimizin yapt›¤› gibi, yeteneklerinizi
baflkalar›n›n hizmeti için, toplumumuz için ve bir
bütün olarak dünyam›z için kullanmaya
bafllayabilirsiniz.

Hadi yap›n:
At›¤› daha oluflmadan azaltmak
için tasar›mlar›n›zda daha az
malzeme kullan›n. Tekrar
kullan›labilir malzemelerle
tasarlay›n ve bitmifl tasar›m›n›z›
tekrar kullan›labilir yap›n. Uzun
süreli pratikli¤i akl›n›zda tutarak
tasarlay›n. Yeniden
de¤erlendirilmifl malzemeler
kullan›n ve bitmifl tasar›m›n›z›
yeniden de¤erlendirilebilir yap›n.
Tasar›m›n›z›n üretilmesi için
gereken enerji miktar›n›z› azalt›n.
Tasar›m›n›zdan kaynaklanan
zararl› veya toksik maddeleri
azalt›n.

Hareket plan›
Yetene¤inizi at›klar› art›rmak
de¤il azaltmak yolunda
kullanmak, çevreye sayg›l› bir
tasar›mc› olmak için ilk
ad›m›n›z.
Çevreye sayg›l› tasar›m,
mesaj›n›z› basit ve karmaflaya
yol açmayacak flekilde
iletmektir. Bilgiye kalite
eklemektir. Hedeflerinize
ulaflmak için çöp yaratmadan ve
do¤al kaynaklar› kurutmadan
çözümler üretmektir. Kargafla
ve at›k yaratmak yerine de¤er
ve kal›c›l›k yaratmakt›r.

Bir tasar›m çözümü yaratma
aflamas›nda bir dakika için durun ve
kendinize iflinizle ilgili temel birkaç
soru sorun:
Tasar›m son ürün için uygun mu?
Bunu daha az malzeme kullanarak
daha iyi tasarlaman›n bir yolu var
m›? Bu mesaj› etkin bir flekilde ve
çevreye daha az zarar vererek
ulaflt›rman›n baflka yolu var m›?
Yeniden de¤erlendirilmifl malzeme
kullanabilir miyiz? Bu tasar›m›
üretmek için ne gerekti? / Ne kadar
enerji? / Kirlilik? / Zararl› at›k? Bu
ürün bir kez kullan›l›p at›lacak m›
yoksa tekrar kullan›labilir mi?

Azalt›n
Az kaynak kullanan tasar›m
Çevremizi daha iyiye götürmek için en iyi yöntem
at›¤› daha kayna¤›nda azaltmak. ‹flinizde kayna¤› k›s›tl›
kullanmak için birçok imkân›n›z var. Alt› renk yerine
dört renk kullanmak (veya dört yerine iki) gibi basit
bir karar bile iflinizin yaratt›¤› at›k miktar›n›n
azalmas›nda önemli rol oynar.
Ofiste kullan›lan malzemelerin azalt›lmas›
‹flteki savurgan al›flkanl›klar›n de¤ifltirilmesi ciddi bir
tutum de¤iflikli¤i demektir. Sebep oldu¤unuz at›¤›
önünüze al›n ve acaba bunu azaltman›n bir yolu var
m› diye düflünün.
Hemen flimdi yapabilece¤iniz bir-iki küçük fley:
Kullan›d›¤›n›z kâ¤›t miktar›n› yar›ya düflürmek için
iç yaz›flmalar›n›zda ve raporlar›n›zda kâ¤›d›n iki yüzüne
de yaz›n.
Kullan›p at›lan plastik, kâ¤›t ve strofor cinsi ürünleri
sat›n almay› ve kullanmay› durdurun.
Onun yerine y›kan›p tekrar kullan›labilen kahve
fincanlar›, tabaklar ve çatal-b›çaklar› tercih edin.
Sefertas›n›z› tekrar kullanmaya bafllay›n.
Ofisinizdeki kâ¤›t israf›n› önlemek için telesekreter
ve e-mail kullan›n.

Tekrar kullan›n
Tekrar kullanmak, kullan›p-atmak moda olmadan önce
zaten yapt›¤›m›z bir fleydi. Çok do¤al bir hareketti.
Ama bugün tuhaf karfl›lan›yor. Plastik kutuyla sat›lan
hamburgerin gerçekten daha lezzetli oldu¤una m›
inan›yoruz?
Bu israfc› düflünce biçimimizi iflyerlerimize de tafl›d›k.
Küçük bir not mu alman›z gerekiyor? Bak›n! Kocaman,
bembeyaz, tertemiz bir kâ¤›t.
Üstüne yaz›n ve at›n gitsin. Tan›d›k geldi mi?
Tutumlu davranmaya geri dömemiz gerekiyor. Kaynak
azaltarak yok edemediklerimize tekrar kullanarak
ikinci bir hayat verebiliriz. At›lan fleyleri tekrar
kullanmak sadece çöplük arazilerini temiz tutmakla
kalmaz ayn› zamanda yeni maddeler üretilmesi için
gereken paradan tasarruf etmemizi, daha az enerji ve
hammadde kullanmam›z› da sa¤lar.
Ofisteki malzemeleri tekrar kullanma
Bugün iflyerinizde tekrar kullanabilece¤iniz çok fley
var. Mesela, geri dönüfltürelemeyecek kâ¤›tlar›n›z›
eskiz kâ¤›d› olarak kullan›n. Köpük parçalar› veya
balonlu plastik gibi paketleme malzemelerini saklay›n
ve tekrar kullan›n.
Kurye zarflar›n›z› eski etiketin üstüne yenisini
yap›flt›rarak yeniden kullan›n. Atmak yerine bir hay›r
kurumuna ba¤›fllayarak eski ofis mobilyalar›n›za ve
malzemelerinize yeni bir hayat verin. Kaynak
azaltmakta oldu¤u gibi tekrar kullan›mda da sadece
yarat›c›l›¤›n›z ve duyarl›l›¤›n›zla s›n›rl›s›n›z.

Toner kartufllar›n› tekrar doldurma
Lazer yaz›c›lar› ve fotokopi makinesi kartufllar›n›
tekrar doldurmak yeni kartufl sat›n almaya oranla %50
daha ucuz. Son y›llarda nerdeyse tüm büyük üreticiler
kartufl doldurmay› garantiyi etkilemeden yapmaya
bafllad›lar. Yine de her y›l Amerika’da sat›lan 30 milyon
kartufltan büyük ço¤unlu¤u, solu¤u çöplükte al›yor.
Her kartufltan befl kez tekrar doldurabildi¤i düflünülürse,
dört yeni kartuflun üretilmesi için gereken plastik,
enerji ve at›¤› engelleyebiliriz.

Yeniden de¤erlendirin
Yeniden de¤erlendirme (recycling) kaynak azaltma ve
tekrar kullanmadan sonra at›k oluflmas›n› engellemek
için en iyi ad›md›r. Yeniden de¤erlendirerek çöpleri
çöplüklerden kurtarmak çevre bilincinin en önemli
parças›d›r.
Ofis toplama program› için basit ad›mlar
1. Program› koordine etmesi için birini görevlendirin
(mesela bir stajyeri veya part-time çal›flan›)
2. Ofisinizdeki çöplerin çeflidini ve miktar›n› belirleyin.
Afla¤›daki listeyi genel bir k›lavuz ve ofisiniz taraf›ndan
yeniden de¤erlendirilebilecek malzemelerin kontrol
listesi olarak kullan›n:
Yeniden de¤erlendirilebilirler (recyclables)
Teneke kutular Broflürler Fotokopi kâ¤›tlar›
(beyaz ve renkli) Zarflar (penceresiz olanlar) Cam
içecek kutular› ve kavanozlar Kartvizitler
Bilgisayar kâ¤›tlar› Plastik flifleler Trase kâ¤›tlar›
Yeniden de¤erlendirilemeyenler (non-recylables)
Ozalitler Karbon kâ¤›tlar Sigaralar ve sigara
paketleri Plastik pencereli zarflar Kutu mendiller
Yap›flkanl› malzemeler (not kâ¤›tlar› dahil)
Meyve suyu kutular› Süt kutular› Selofan kapl›
kâ¤›tlar Kâ¤›t havlular
3. Ne cins ofis at›¤›n› toplayaca¤›n›za karar verin.
Ço¤u ofis, yeniden de¤erlendirme program›na beyaz
kâ¤›t ve bilgisayar kâ¤›tlar›yla bafllar. Çal›flanlar
toplama ifllemine ›s›n›nca; gazete kâ¤›tlar›, kartonlar,
tenek kutular ve cam kaplarla program› geniflletmek
kolaylafl›r.
Son olarak, e¤er yeniden de¤erlendirilmifl sat›n
alm›yorsan, yeniden de¤erlendirmiyorsun demektir.
David Wann’›n dedi¤i gibi, hayat›n loop’lardan ve
çemberlerden olufltu¤unu ö¤renmeliyiz. Bu, yeniden
de¤erlendirilebilir at›klar› toplamak veya at›klar›m›z›
do¤ru kutulara atmam›z yetmez demektir. Yeniden
de¤erlendirilmifl malzemelerden yap›lm›fl ürünleri
sat›n alarak çemberi tamamlamal›y›z. Yani kâ¤›t,
plastik, teneke ve cam›n yeniden de¤erlendirilmifllerini
tercih etmeliyiz.

Tasar›m›n amac› toplumsal geliflme olmal› m›?
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Evet bence kayda de¤er bir
prensip ve ço¤u
tasar›mc›n›n da bunu
amaçlad›¤›na eminim.
Ürün tasar›m› ve mimari
gibi tasar›m alanlar›nda,
çevre ve yaflam
standartlar›n› yükseltmek
için önemli f›rsatlar
olabiliyor. Ama tüm
tasar›mc›lar insanlar›
tatmin etme ve en
nihayetinde onlar›n
yaflamlar›n› iyilefltirme
flans›na sahipler. Küçük
de¤ifliklikler; örne¤in daha
kolay aç›labilen bir karton,
iflinizle daha çok gurur
duyman›z› sa¤layacak yeni
bir kurumsal kimlik veya
sizi güldüren, daha iyi bir
gün geçirmenizi sa¤layan
bir iletiflim parças›.

Tasar›mc›lar olarak
hepimizin sorumluluklar›
var. Ne yaz›k ki çok az›m›z
böyle bir sorumlulu¤u
amaçl›yor veya yerine
getirebiliyor. ‹ki ana
sorumlulu¤umuzdan birincisi
müflterilerimizin anlay›fl›n›,
tasar›ma ve
yapabileceklerine bak›fl›n›
de¤ifltirmek. ‹kincisi de
tasar›m› toplumu bütün
olarak gelifltirmek, mutlu
etmek için kullanmak.
S›ralama küçük broflürlerden
poster gibi daha önemli
iletiflim araçlar›n›n AIDS ve
›rkç›l›k gibi sosyal amaçl›
konularda daha çok
okunmas›n› sa¤lamak
fleklinde ilerliyor. Ne yaz›k
ki insanlar sosyal konularla
ilgili çal›flmay› politik bir ifl
parças› olarak görüyor. Sonra
da büyük kurumlar›n nas›l
tepki verece¤i konusunda
tedirgin oluyorlar. Benim
yaflad›¤›m deneyimlerde
bunun tam tersi oluyor.
Bazen en anlay›fll›
müflterimiz ayn› zamanda en
büyük müflterimiz olabiliyor.
Tasar›mc›lar iletiflim
yetene¤ine sahipler ve bu
yetenekleri
küçümsenmemeli. ‹letiflim
kurabilme ve sosyal
geliflmeleri etkileyebilmemiz
bizi yar›flta ileri bir pozisyona
koyuyor. Yazarlar, filmciler,
sanatç›lar, filozoflar ve
oyuncularla ayn› ligdeyiz.
Bu yetene¤i sadece kendi
yaflam›m›z› renklendirmek
için kullanmak yeterli de¤il.
Ayn› zamanda bu
yetene¤imizi, gücümüzü
baflkalar›na yard›m etmek,
ilham vermek, onlar› e¤itmek
ve etkilemek için de
kullanmal›y›z. Üstelik böyle
yaparak kendi kendimizi de
gelifltirebiliriz.

Tasar›m sadece ürün
satmak veya sadece daha
iyi bir çevre yaratmakla
s›n›rl› olmamal›. Tasar›m
özünde insanlarla
ilgilidir. E¤er insanlar›n
bakmas›n›, dinlemesini
ve gülümsemesini
sa¤layabiliyorsak, do¤ru
bir fley yap›yoruz
demektir. Tasar›m›n,
insanlar›n kalbine
seslenebilme gibi bir
özelli¤i var. Bizim de bu
konuda üzerimize çok
önemli bir görev
düflüyor. Tabii belli bir
s›n›ra kadar. Tasar›m›n
içinde tabi ki e¤lence
unsuru var. Ama sosyal
de¤iflmenin merkezinde
tasar›m var diye de bir
fley yok.

Toplumu gelifltirmek, bir
fark yaratabilmek ço¤u
tasar›m ö¤rencisinin
bafllad›¤› noktad›r. ‹lerki
ö¤renim y›llar›nda da bu
yaklafl›mlar›na devam
etmeleri için cesaret
verilir. Ö¤renciler, kendi
monitörlerinin d›fl›na
bakabilen flirketleri
seçecek kadar
kendilerini be¤enmifl
olmal›lar, en az›ndan
kendilerine bu kadar
güvenmeliler. Bu tür
flirketlerin bulunmas›
asl›nda gayet kolay.
Kliflelerden uzak
durmalar› ve görsel
oyunlar›yla (e¤lenceli
öyle de¤il mi?) hemen
kendilerini ayr›flt›r›rlar.
Ben toplum içinde
tasar›mc›lar›n daha etkin
bir rol almalar›
taraftar›y›m. ‹ngiltere’de
hâlâ tasar›mc›lar› birer
görünmez iletiflim
kuryesi olarak görmenin
ötesine geçemedik. Bu
da amac› olmayan,
ahlaki aç›dan flüpheli
çözümleri
cesaretlendirdi. Daha
önemli bir rol alarak,
tasar›mc›lar daha
sorumluluk tafl›yan ifller
yapmaya
cesaretlendirilebilir.

Lucienne Roberts,
sans + baum

Elbette. Tasar›mc›lar
yapt›klar› iflin sadece
estetik de¤erlerine de¤il
belki daha da önemli bir
oranda içerik ve
uygulan›fl›na da
kar›flmal›lar. Toplumu
bizler oluflturuyoruz.
Yapt›¤›m›z iflin
yaflad›¤›m›z dünyaya bir
art› de¤er katmas›n› çok
önemli buluyorum. Grafik
tasar›m› sosyal de¤eri
olmayan bir dekorasyon
olarak görmek onun
gücünü azalt›r. Ticari bir
dünya içinde yaflad›¤›m›z›
biliyorum ama daha büyük
bir resmin parças› olmak
benim için çok daha
heyecan verici. Grafik
tasar›m bilgilendirir, dikkat
çekebilir, düflünmeye
teflvik eder. Sadece satmak
amac›yla kullan›lmas›
sahip oldu¤u potansiyeli
gözard› etmek olur.

