Öz
Bu makale, tezde tasarıma ilişkin
yetkinleşme mecraları olarak tanımlanan
kavramsal kategorilerin görsel yansımalarını,
tasarlanmış ürünler üzerinden açığa çıkarma
ve bu sayede mecraların birbirleriyle olan
ilişkilerini ortaya koyma amacındadır. Bu
okuma ilk önce bir öğrenci projesi, daha
sonra ise kurum ve tasarımcı örnekleri üzerinden gerçekleşmektedir. Makale bu yolla,
kuramsal özellik gösteren modelin
anlaşılabilirliğinin artacağını ve tasarımın
pratik çerçevesiyle ilişkilendirilebileceğini
öngörmektedir. Mecra ilişkilerinin
yorumlanması ise, bu uğurda oluşturulan üç
temel karakteristiğe işaret etmektedir.
Abstract
This article, through designed products,
aims to reveal the visual reflections of conceptual categories which are defined as
channels of competence acquisiton in the
thesis. This way, it is foreseen that the relations of these channels to each other would
be put forward. This perusal takes place
firstly through a student project and then
through institutions and designers. In this
way, the article predicts that the theoretical
model will be more understandable and can
be related to the practical framework of
design. Interpretation of channel relations
points to three basic characteristics generated for this purpose.
Anahtar Kelimeler: Yetkinleşme mecraları,
görsel okuma.
Keywords: Channels of competence
acquisiton, visual perusal.
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Giriş
Bu makale, tezde tasarıma ilişkin yetkinleşme mecraları olarak tanımlanan
kavramsal kategorilerin görsel yansımalarını, tasarlanmış ürünler üzerinden
açığa çıkarma ve bu sayede mecraların
birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koyma
amacındadır. Bahsedilen kategorilerin
meydana getirilme süreci, veri toplama
metodu olarak mülakat, veri çözümleme
tekniği olarak ise tematik analiz yöntemlerini içermektedir. Bu anlamda tez
çalışmasında, endüstri ürünleri tasarımı
alanındaki diploma öğrencilerinden ve
yeni mezunlardan oluşan amaçlı ve küçük
bir örneklem seçilmiş, onlara, eğitime
başladıkları ve bitirdikleri / bitirmek üzere
oldukları zaman dilimi arasındaki öznel
tecrübelerini açığa çıkarma amacına dayanan yarı yapılandırılmış sorular sorulmuş,
görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş, sonrasında yazıya aktarılmış, ortaya
çıkartılan veri tematik analiz yöntemi
kullanılarak kodlanmış, kodlar gene bu
yöntem bünyesinde birkaç adımda kümelenmiş ve on adet başlık altında birleştirilmiştir. Başlıkların özellikle “mecra” olarak
tanımlanmasının sebebi, bu kelimenin “bir
işin gidişi, bir olayın doğrultusu” (TDK)
gibi anlamlara sahip olması, dolayısıyla
kişinin yetkinleşebileceği kanalları bir
akma eylemi üzerinden ifade etmesidir.

Dolayısıyla tezde sunulan model, lisans
eğitimini temel alarak, tasarımcının
yetkinleşebileceği on adet kavramsal
mecrayı ayırt etmektedir. Bunlar “Anlatım
ve Sunum”, “Malzeme ve Üretim”,
“Düşünme ve Fikir”, “Araştırma ve
Analiz”, “Süreç ve Yönetme”, “Algılama
ve Sorgulama”, “Kavram ve Senaryo”,
“Biçim ve İnşa”, “Kullanıcı ve Piyasa”
ve “Bilme ve Öğrenme”dir. “Anlatım ve
Sunum” mecrası, bir özün veya içeriğin
anlatımına ve bu anlatımın sunumuna,
dolayısıyla suretine; “Malzeme ve Üretim”
mecrası, üretim etkinliğinde nasıl sınırlar
bulunduğuna, bu oluşma sürecinin hangi
kurallarla ne tür süreçler sonucunda
mümkün kılındığına ve bu süreç sonucunda ortaya çıkan cisimleşmiş varlığın
hangi sistemler dahilinde dünya üzerinde
nasıl işlerlik kazanacağına yönelik
bilgi bütünlüğüne; “Düşünme ve Fikir”
mecrası, soyut mecralarda gerçekleştiği
varsayılan ve gözlemlenemeyen her türlü
salt düşünsel aktiviteye; “Araştırma ve
Analiz” mecrası, herhangi bir bağlamda
kaşif benzeri bir role bürünmüş bir kişi
tarafından henüz keşfedilmemiş ve çözümlenmemiş, ama orada olduğu sezilen
bir şeyin aranıp bulunma ve analiz edilme
eylemlerine; “Süreç ve Yönetme” mecrası,
bir şeyin çekip çevrilerek yönetilmesi
eylem bütününe; “Algılama ve Sorgulama”
mecrası, belli bir algılama, sorgulama,
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eleştirme ve farkında olma süreci sonucu
bir kavrayışa ulaşma olgusuna; “Kavram
ve Senaryo” mecrası, uzayda kapladığı
hacmiyle salt bir biçim sunan bir cisme
anlamlar ve kavramlar yüklemek, yorumlanabilecek özellikler eklemek, onu bir
konsept düzlemine oturtmak ve bir hikaye
içinde resmetmek gibi eylemlere; “Biçim
ve İnşa” mecrası, herhangi bir şekle sahip
olmayan soyut değerlerin şekil kazanarak
ortaya çıkmasına; “Kullanıcı ve Piyasa”
mecrası, bütün özellikleri ve kullanım
bağlamlarıyla kullanıcılara, kullanıcıların
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oluşturduğu insan topluluklarına ve piyasa
özelliklerine; “Bilme ve Öğrenme” mecrası
ise, genel kültür anlamında öğrenmek,
günceli takip etmek ve geçmişin farkında
olmak durumuna işaret etmektedir (Tablo 1).
On adet mecranın oluşturduğu bu model,
tasarım uzmanlığı alanında yer alan ve
tasarımcıyı acemi, yetkin veya uzman
gibi doğrusal gelişim seviyeleri üzerinden
betimlemeye çalışan literatürdeki (Adams ve

diğ. 2003, Ahmed ve diğ. 2003, Atman ve diğ. 1999,
Christiaans ve Dorst 1992, Cross 2004, Kavakli ve
Gero 2002, Kruger ve Cross, 2006, Popovic 2004,
Sietamaa-Hakkarainen ve Hakkarainen 2001)

MECRA

ANAHTAR KELİMELER

Anlatım ve
Sunum

dışavurma, anlatma, aktarma, ifade etme, gösterme, sunma,
sergileme, tasvir etme, suretlendirme, temsil ettirme

Malzeme ve
Üretim

malzeme, teknik bilgi, kesit, kalıp, üretim yöntemleri, teknik
terminoloji, dayanım, et kalınlığı, nervür, teknik detay, mukavemet,
strüktür, konstrüksiyon, mekânizma, hesaplama

Düşünme ve
Fikir

düşünme, hayal etme, kafayı çalıştırma, fikir üretme, çözüm bulma,
çözme, felsefe yapma, sezgisel yaklaşma

Araştırma ve
Analiz

araştırma, keşfetme, bilgi elde etme, çözümleme, analiz etme, done
toplama

Süreç ve
Yönetme

süreci yönetme, zamanı planlama, işin mantığını öğrenme, işleyişi
bilme, yöntem ve tekniklere hakim olma, nasıl yapmak gerektiğini
bilme, durumu yönetme

Algılama ve
Sorgulama

algılama, anlama, yorumlama, değerlendirme, sorgulama, eleştirme,
açık ve farkında olma, farklı açılardan bakabilme, gözü açık olma,
fark etme, ayırt etme, okuma, 3 boyutlu algılama

Kavram ve
Senaryo

konsept üretme, kavramsal ürünler geliştirme, ürüne espri, anlam ve
zeka katma, senaryo oluşturma, hikayeler anlatma

Biçim ve İnşa

form kazandırma, şekillendirme, somutlaştırma, ürünleştirme,
yüzeyler ve hacimler yaratma, ürünü oluşturma, ürünü inşa etme

Kullanıcı ve
Piyasa

kullanıcı araştırmaları, beğeniler, davranışlar, duygular, ihtiyaçlar,
deneyimler, kullanım bağlamı, ürünlerin kullanıcılarla kurduğu
bağlar, piyasa özellikleri, piyasa beklentileri

Bilme ve
Öğrenme

öğrenme, bilgilenme, günceli takip etme, geçmişte yapılanlara kulak
kabartma, tarihi öğrenme, sanatın gelişimini bilme, trendleri takip
etme, günceli yakalama

Say› 23, Mayıs 2017

Tablo: 1
Mecralar ve onları betimleyen anahtar
kelimeler.
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dik eksene yatay bir eksen ilave ederek
araştırma sahasını genişletme iddiasını
taşımaktadır. Buradaki yatay eksen
kavramı, tasarımcının yetkinleştiği mecralara işaret eder. Bu şekilde tasarımcının
yekpare halde acemilik, yetkinlik veya
uzmanlık halinin yerine, bu hallerin hangi
mecralarda cereyan ettiği de tartışmaya
açılabilmektedir. Dolayısıyla yetkinleşme
kavramının karmaşık halinin, literatürdeki
bu doğrusallığı genişletecek bir incelmeye
ihtiyaç duyduğu öngörülmüş ve mecralar
bu şekilde ele alınmıştır. Modelin görsel
yansımalarını ortaya koyma amacı güden
bu makale ise, buradaki okuma yoluyla,
kuramsal özellik gösteren modelin
anlaşılabilirliğinin artacağını ve tasarımın
pratik çerçevesiyle ilişkilendirilebileceğini
öngörmektedir.
Yöntem
Ağırlıklı olarak nitel bir çözümlemeye
dayandığı için, tezde önerilen model,
görülür özellik kazanmış bir halden
uzaktır. Bu noksanlık, mecraların görsel
çalışmalar üzerinden çözümlenmesi
için gerekli motivasyonu sağlamış ve
bu yolla onların anlaşılır kılınmasına
yönelik bir adımın atıldığı öngörülmüştür.
Dolayısıyla makalenin bakış açısı, odağı
tasarımcının gelişiminden çekmeden,
modeli betimleyen kuramsal bilgi yığınından çok nesne üzerinden bir okuma
yapmak ve bu okumadan da mecraların
birbirleriyle olan ilişkilerini çıkartarak
ortaya koymaktır. Bu okuma ilk olarak bir
öğrenci projesi üzerinden, daha sonra ise
kurum ve tasarımcı örnekleri üzerinden
gerçekleşmektedir.
Bu anlamda mesleki eğitimi temel alan
bu çalışmaya ilişkin, ilk olarak, lisans
sürecinin sonlarında gerçekleştirilmiş bir
öğrenci çalışması üzerinden bir örnekleme
yürütülmesine karar verilmiştir. Bu
sayede lisans eğitimi boyunca edinilmiş
ve geliştirilmiş yetilerin açığa çıkma
ihtimallerinin yüksek olacağı öngörülmüştür. Eğitim kurumları kapsamında,
kısıtlı bir ortamda ve nispeten kısa
zaman dilimlerinde gerçekleştirilen eskiz
sınavlarının, tasarım sürecinin yalnızca
belli ögelerini gün yüzüne çıkardığı ve bu

çalışma açısından bakıldığında ağırlıklı
olarak “Araştırma ve Analiz” veya “Süreç
ve Yönetme” gibi bir kısım mecraların
ihmal edildiği gözlenmiştir. Bu nedenle
örnek çalışma, eskiz sınavlarında ortaya
konulan paftaların yerine, diploma
seviyesinde tüm bir dönem boyunca
öğrenci tarafından yürütülmüş, önjüriler
kapsamında jüri üyeleri tarafından
yönlendirilmiş ve dönem sonunda final
jürisi ile sonuçlandırılmış projelerden
seçilmiştir. Bu havuz içinden seçilen
projenin, mecralarla ilişkisi kurulduğunda
anlaşılır ve açık bir hal arz etmesi gerekmektedir. Bu sebeple projenin dilinin,
yani ağırlıklı olarak “Anlatım ve Sunum”
mecrasının işlerliğinin teknik anlamda bir
soruna gebe olmaması icap etmektedir.
Bu nedenle örnekleme, bu satırların
yazıldığı zaman dilimini kıstas alınarak,
yüz tam puanı en yakın zamanda alan tek
bir bir proje üzerinden yürütülmüştür.
Bu şekilde projenin teknik anlamda bir
anlatım sorunu bulunmadığı, bulunsa bile
bu durumun minimize edildiği öngörülmüştür. Seçilen proje MSGSÜ Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde 2015-2016
Güz Yarıyılı kapsamında “iş makineleri”
konusu üzerine gerçekleştirilmiştir.
Kurum ve tasarımcı örnekleri üzerinden
gerçekleştirilen ikinci okumada, disiplinin
temelinde yer aldığı düşünülen ancak
kendi içinde ne olduğunu açıklamayan,
dolayısıyla analiz edilerek ayrıştırılması
gereken bir bütünlük olarak tanımlanan
“yaratıcılık” kavramı örnek olarak alınmıştır. Bu şekilde, mecraları anlaşılır kılmaya yönelik ve görsel okumaya dayanan
bir başka açık etme bağlamı oluşturulduğu
öngörülmüştür. Buradaki amaç “yaratıcılık” kavramını analiz etmek değil, bu
kavramı kullanarak tasarımcı ve kurumlar
üzerinden mecraların anlaşılabilirliğini
arttırmaktır. Zira tasarımda yetkinleşme
mecraları, yetileri gruplayan, oluşturulan
grupları tanımlayan ve detaylandıran kapsamlı bir sistem oluştururlar. Kapsayıcı
özelliğiyle öne çıkması gayret edilen bu
modelin, mesleğin soyut ve genel kavramlarını, içerdiği mecralar vasıtasıyla
ayrıştırarak çözümleme özelliğinden de bu
anlamda söz edilebilir.
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Yöntemin Uygulanması
a. Birinci Okuma
Öncelikle belirtmek gerekir ki, projeye
dair kağıt üzerine leke olarak bastırılan
ve düşey bir düzlem üzerine yapıştırılan
paftalar, oluşturulan proje maketi, proje
sahibinin sözlü anlatımını da kapsayan
kendi fiziksel varlığı gibi ögeler, aslen projenin açığa çıkmasını sağlayan “Anlatım
ve Sunum” mecrasının anlam bütünlüğü

kapsamına girmektedir. Dolayısıyla
buradaki proje örneklemesi, kendilerini
bu mecra yoluyla ifade eden, “Anlatım
ve Sunum” ile birlikte on adet mecranın
örtük varlıklarını vurgulamak ve göstermek amacındadır. Diğer bir deyişle, bu alt
bölümdeki tüm görseller, aslında “Anlatım
ve Sunum” mecrasının anlam bütünlüğünün bir parçası olarak burada yer almaktadır. Bu görsellerin daha derin bir ele alma
yoluyla incelenmesi, onların temellendiği
Şekil: 1
“Anlatım ve Sunum” mecrasının diğer
mecraları dışavurdurma sürecinden
bir an, Onur Uslu, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü Bitirme Jürisi, MSGSÜ,
2016.

Şekil: 2
“Biçim ve İnşa” kümesinin baskın
olduğu ürün ve ürünün proje maketi,
Onur Uslu, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü Bitirme Projesi, MSGSÜ, 2016.

140

Say› 23, Mayıs 2017

Tasarımda Yetkinleşme Mecralarına İlişkin Görsel Bir Okuma

diğer mecraları de açığa çıkartmaktadır.
Dolayısıyla proje ilk bakışla, temel aldığı
zihinden, sözlü - sözsüz iletişim, proje
paftaları ve proje maketi yoluyla açığa
çıkarak, ona maruz kalan dinleyici konumundaki zihinlere aktarılmaktadır (Şekil 1).
Bu dışavurma hali, aynı zamanda projenin
üç boyutlu bilgisayar modellemesi ve proje
maketi, yani bir anlamda “Biçim ve İnşa”
mecrası üzerinden de gerçekleşmektedir
(Şekil 2).

Ürünün fiziksel anlamda işlerliğinin
sürdürülür kılınması kapsamında ve proje
sahibinin kendi ifadeleriyle, “kontrol
valflerine, hidrolik pompalarına, swing
motoruna ve jiroskop sistemine kolay
erişim” için “iç aksam servis kapağı”
tasarlanmıştır (Şekil 3). Bu kapağın, mecranın ortaya koyduğu bütünlüğün bir parçası
olarak, bu bütünlüğün daha elzem olan ve
valf, pompa ve motor gibi çeşitli parçaların ve sistemlerin oluşturduğu teknik

Şekil: 3
“Malzeme ve Üretim” mecrasının baskın
olduğu bir proje paftası, Onur Uslu,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bitirme Projesi, MSGSÜ, 2016.

Şekil: 4
“Malzeme ve Üretim” mecrasının baskın
olduğu bir diğer proje paftası, Onur
Uslu, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bitirme Projesi, MSGSÜ, 2016.
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bölümünün arızalanması durumunda kullanılmasının öngörüldüğü düşünülmüştür.
Bu şekilde ürün hem vadettiği işlevi çeşitli
mekânizmalarla gerçekleştirmekte hem de
işlerliğini sürdürülebilir kılmaktadır. Bir
başka paftada, ürünün patlamış perspektifi, farklı malzemelerden farklı tekniklerle
üretilen parçaları göstermektedir (Şekil
4). Burada, üzerlerinde işlem yapılarak
tasarımcının kullanımına yönelik malzeme halini alan farklı maddeler üretilerek, şekillendirilerek ve birleşerek işlerlik
kazanmış anlamlı bir sistem oluşturmaktadır. Sistemlere atfedilen bu anlamlı
olma hali, parçaların birbirlerine yönelik
geçme, tetikleme, destek olma, sınırlama,
hareket aktarma veya enerji sağlama gibi
faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesine
dayanır. Bu anlamda bu etkinlikler, bu
parçaların ancak belirli bir hiyerarşi ve
ilişki ağı bünyesinde yerleştirilmesi ve
birleşmeleri sonucunda oluşabilmektedir.
Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilen bu iki proje
paftası “Malzeme ve Üretim” mecrasının
baskın olduğu anlatımlara örnek olarak
verilmiştir.
Projede, iş makinesinin çalışma alanı
olarak belirlenen mekânlardaki problemleri aşmak için yeryüzü şekillerine uyum
sağlayan, üç eksenli ve hareketli bir yapıya

sahip bir palet sistemi geliştirilmiştir
Paftada aynı zamanda yapay zeka
ile gerçekleştirilebilecek bir alan analizi
etkinliği önerilmiştir. Buradaki problem
olarak saptanan olgular “Malzeme ve
Üretim” mecrasının desteğiyle çözülmüş
olsa bile problemin saptanması ve çözüm
yollarıyla ilgili geliştirilen öneriler ağırlıklı olarak “Düşünme ve Fikir” mecrasına
aittir. Bunun temel nedeni, palet sisteminin yeni ve sıfırdan geliştirilen bir sistem
olmamasına dayanır. Buradaki özgünlük,
mevcut bir sistemin, burada tanımlanan
problemin çözümünde doğru yerde ve
doğru şekilde kullanılmasından ileri gelmektedir. Diğer bir paftada ise iş makinesinin çalışma koşullarına göre tasarlanan
hareketli bir batarya gösterilmiştir (Şekil 6).
Proje sahibi bunun gerekçesini, paftada,
“kepçenin gövdeye olan uzaklığına göre
karşıt ağırlık meydana getirerek dengeyi
sağlamak” olarak açıklamıştır. Başka bir
deyişle ürünün pivot noktası referans alınarak, ekskavatörün bom kolunun doğrusal bir eksende gerçekleştirdiği uzama ve
kısalma hareketlerinin dengeyi olumsuz
anlamda etkileme ve olası devrilmelere
sebebiyet verme olasılıkları açısından,
batarya ile hareketli bir ters bir ağırlık
oluşturularak iş makinesinin dengesi sağ(Şekil 5).

Şekil: 5
“Düşünme ve Fikir” mecrasının baskın
olduğu bir proje paftası, Onur Uslu,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bitirme Projesi, MSGSÜ, 2016.
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Şekil: 6
“Düşünme ve Fikir” mecrasının baskın
olduğu bir diğer proje paftası, Onur
Uslu, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bitirme Projesi, MSGSÜ, 2016.

lanmaya çalışılmıştır. Şekil 5 ve Şekil 6’da
gösterilen iki pafta, saptanan problemlerin
çözülmesi odaklı bir düşünce sistemine
işaret etmekte, dolayısıyla “Düşünme ve
Fikir” mecrasının baskın olduğu anlatımlara örnek olarak verilmektedir.
Proje sahibi, ön jürilerinde sunduğu dijital
dosyalarında yer alan bazı paftalarında

özellikle zihin dışında var olan nesnel
bir dünyaya işaret etmekte, bu anlamda
mevcut iş makinelerine, yapılara, farklı
teknolojilere, çeşitli ürünlerin tarihsel
gelişimlere veya yapı malzemelerine odaklanmaktadır (Şekil 7). Burada mevcudun
analiz edilmesi ve çözümlenmesi odaklı
aktivitelere işaret edilmekte, dolayısıyla

Şekil: 7
Proje sahibinin ön jürilerdeki dijital
sunumlarından, “Araştırma ve Analiz”
mecrasının baskın olduğu anlatımlar,
Onur Uslu, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü Bitirme Projesi Ön Jürileri,
MSGSÜ, 2015-2016.
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Şekil: 8
Bütünleşerek “Süreç ve Yönetme”
mecrasının açığa çıkmasını sağlayan
anlatımlardan bir derleme, Onur Uslu,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bitirme Projesi Ön Jürileri ve Bitirme
Jürisi, MSGSÜ, 2015-2016.

“Araştırma ve Analiz” mecrasının baskın
olduğu anlatımlar ön plana çıkmaktadır.
Şekil 8’de ise projenin sürecine ilişkin,
hem ön jürilerden hem de sunum jürisinden bir derleme verilmiştir. “Süreç ve
Yönetme” mecrasının tahakküm etme
özelliğinden dolayı bu derlemeyi oluşturan
sayfalarda sırasıyla “Düşünme ve Fikir”
(gelecek ile ilgili varsayımların gösterildiği sayfa),
Biçim ve İnşa” (proje eskizlerinin ve detaysız bir
modellemenin gösterildiği iki sayfa) ve Anlatım
ve Sunum” (projenin ilk sunum paftası) mecralarının ağırlıklı olarak yer aldığı ve
bunların “Süreç ve Yönetim” mecrasının
üst bir bilinç halinde yönettiği alt ögeler
olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak
bu durum sadece bu derleme üzerinden
gösterilen anlam bütünlüğünde farkedilen
mecralardır. Teorik anlamda mümkün
olan ancak pratik olarak gerçekleşemeyecek bir analiz olarak sürecin tamamına bu
kadar incelikli bir şekilde bakıldığında,
tüm mecraların proje işlerliğine çeşitli
sıkletlerde katıldığı, sadece mecra çıktılarının insan algılarıyla gözlemlenebilir
veya gözlemlenemez özelliklerinin olduğu
ve bu duruma göre açığa çıkıp çıkmadıkları söylenebilir.
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“Algılama ve Sorgulama” mecrası, her
ne kadar dış dünyaya yönelik zihinsel bir
eyleme gönderme yapsa da, açığa çıkma,
kendini gösterme ve belli etme anlamında
çekinik bir mecradır. Bunun temel sebebi
zihnin içinde işlerlik kazanmasıdır.
Ancak gene de projenin çıkış noktasını,
konusunu, kapsamını, yürütülme tekniğini ve amacını belirleyen proje föyünün,
proje sahibi tarafından doğru ve eksiksiz
bir şekilde ele alındığı ve değerlendirildiği öngörüldüğü için burada bu föyün
ilk sayfası mecranın varlığına ilişkin bir
kanıt olarak sunulmuş, bunun yanında,
araştırma sürecine ilişkin kepçenin işlevlerinin verimlilik ve kapasite anlamında
değerlendirilmesi, yorumlanması ve buna
bağlı olarak projenin ilk eskizlerinden bir
derleme, bahsedilen mecra alanına örnek
olarak verilmiştir (Şekil 9). “Kavram ve
Senaryo” mecrası kapsamında da, projeye
ilişkin bir görsel tam karşılığıyla bulunamamış, ancak projenin birinci sunum
paftasında yer alan açıklama metninden
çıkartılan ifadelerin bu projenin oturacağı
kavramsal ve kurgusal bağlamı özet
olarak da olsa açık ettiği öngörülmüştür
(Şekil 10). Burada kısaca söz edilip ge-

Tasarımda Yetkinleşme Mecralarına İlişkin Görsel Bir Okuma

Şekil: 9
“Algılama ve Sorgulama” mecrasının
varlığına ilişkin bir kanıt olarak
proje föyünün ilk sayfası ve kepçenin
işlevlerinin değerlendirilmesine ilişkin
bir eskiz derlemesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü Bitirme Projesi ve Ön
Jüriler, MSGSÜ, 2015-2016.

çilen “denge” ve “fonksiyonellik” gibi
temel kavramlar ve ürünün hedeflediği
zaman dilimi olan “2050” yılına yönelik
“konsept tasarım çalışması” tanımı,
ürünün oturacağı kavramsal düzlemi
simgelemektedir.
Diğer bir paftada ise her ne kadar insan
doğrudan bir şekilde gösterilmese de, kullanıcının konumlanacağı kabine yönelik,

kabin kapısının nasıl açılacağı, koltuklardaki kol dayama yüzeylerinin nasıl hareket ettiği, dolayısıyla öngörülen arayüzler
doğrultusunda, yani “Kullanıcı ve Piyasa”
mecrasının özellikle kullanıcı üzerine
eğilen anlam bütünlüğü kapsamında proje
sahibinin yaptığı analizler gösterilmiş,
mecranın piyasa yönüne ilişkin ise herhangi bir anlatım bulunamamıştır (Şekil 11).

Şekil: 10
“Kavram ve Senaryo” mecrasının varlığına ilişkin bir örnek olarak başlangıç
paftası üzerindeki proje açıklamaları,
Onur Uslu, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü Bitirme Projesi, MSGSÜ, 2016.
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Şekil: 11
“Kullanıcı ve Piyasa” mecrasının,
kullanıcı yönünün baskın olduğu proje
paftası, Onur Uslu, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü Bitirme Projesi,
MSGSÜ, 2016.

Son olarak “Bilme ve Öğrenme” mecrası
ise, proje sahibinin konuya ve konunun
gerektirdiği altyapıya hakimiyeti, projenin
oluşturulmasında ve sürecinde belli bir
rasyonellik kültüründen kopmaması,
bu anlamda göze batacak teknik hatalar
yapmaması, özellikle “Anlatım ve Sunum”
mecrasının işlerliğinde kapsamında jüri
sunumundaki anlatım tarzı, dinleyicilerin
sordukları sorulara cevap verme üslubu

gibi nitelikler çervevesinde kendisini belli
etmekte ve buna ilişkin jüri sunumundan
bir kesit burada verilmektedir (Şekil 12).
b. İkinci Okuma
Modele yönelik ikinci okuma adımında
mecraların anlam bütünlükleri, kavramları
çözümleyebilecek elekler olarak görülmüş, her bir mecra eleğinde kalan bulgular, yaratıcılık kavramına dair o mecranın
Şekil: 12
“Bilme ve Öğrenme” mecrasının açığa
çıktığı proje sunumundan bir kesit,
Onur Uslu, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü Bitirme Jürisi, MSGSÜ, 2016.
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Şekil: 13
Mecraların yaratıcılık kavramı üzerinden çözümlenmesine yönelik örnekler.
a) Steve Jobs ve iPhone (http://
tinyurl.com/qh7t9ju),
b) Segway i2 SE (http://tinyurl.com/
oaxdbc3),
c) Liter of Light (http://tinyurl.com/
ozey9jk),
d) Braun Silk Epil 9 Skinspa (http://
tinyurl.com/p4arg7g),
e) Ford Motor Company (http://
tinyurl.com/qj5wnck),
f) iMac G3 (http://tinyurl.com/
y9mqwef),
g) Juicy Salif (http://tinyurl.com/
q34bwef),
h) Luigi Colani ve Supertruck (http://
tinyurl.com/ng3xzwd),
i) Coca Cola reklamı (http://tinyurl.
com/p4opyj7),
j) BMW ön ızgarasının kronolojik ve
morfolojik değişimi (http://tinyurl.
com/qgxecs9).
(Tüm resimler için erişim tarihi
10.09.2015).

ayrıştırdığı parçalar olarak değerlendirilmiştir. Bu sayede hem çalışmanın temel
yöntemsel tavırlarından biri olan açık
etme edimi mecralar dahilinde güçlendirilmiş, hem de mecraların kapsayıcılık
özelliği dile getirilmiştir. Mecraların anlaşılabilirliği tasarım dünyasından aktüel
misaller verilerek arttırılmaya çalışılmış,
örnekleme Apple, Segwey, Liter of Light,
Braun, Ford, Starck, Colani, Coca Cola ve
BMW gibi çeşitli kurum ve tasarımcılar
üzerinden gerçekleştirilmiştir (Şekil 13).
Ortaya konulan her bir örnekte sadece ön
plana çıkan mecralar belirtilmiş, dolayısıyla diğer mecraların ağırlıklarıyla ilgili
bir değerlendirme yapılmamıştır.
Bu anlamda “iPhone”un tanıtım toplantısındaki gibi, ağırlıklı olarak ürünün farklı
bir yolla sunulması söz konusu olduğunda
yaratıcılık kavramı kendisini “Anlatım
ve Sunum” mecrası kapsamında gösterir.
Ürünün Steve Jobs tarafından bir stand-up

gösterisi gibi tanıtılması, Jobs’ın bu tanıtımın içine etkili görselleri ve sloganımsı
metin parçalarını entegre etmesi, sunumu
anlattığı hikayelerle, karşılıklı etkileşimle
ve alkışlarla yürütmesi bu mecranın işaret
ettiği anlam bütünlüğü eleğine, yaratıcılık
kavramına ait bulgular olarak takılır. Zira
burada ürünün anlatılmasına ve sunulmasına dair yeni ve farklı bir bağlam ortaya
çıkmaktadır.
“Segway”deki (Ginger) gibi, ağırlıklı
olarak yeni bir teknolojinin yeni ürün
fikirleri doğurması söz konusu olduğunda
yaratıcılık kavramı kendisini “Malzeme
ve Üretim” mecrası kapsamında gösterir.
Teknolojinin, yanyana duran iki tekerleğe
sahip, buna rağmen dengesini muhafaza
eden, sürücünün bedensel refleks ve
hareketlerine tepki verebilen ve onu kendi
üzerinden düşürmeme düsturu edinmiş
bir ürün fikrinin cisimleşmesine, yeni bir
ürün tipolojisinin ortaya konulmasına ve
Say› 23, Mayıs 2017
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bu sayede atatipi olmayan özgün bir ürünün tasarlanıp gerçekleştirilmesine imkan
tanıması, bu mecranın işaret ettiği anlam
bütünlüğü eleğine, yaratıcılık kavramına
ait bulgular olarak takılır.
“Liter of Light” (literoflight.org) projesindeki
gibi, ağırlıklı olarak yeni bir ürün fikri
ortaya çıkarma söz konusu olduğunda
yaratıcılık kavramı kendisini “Düşünme
ve Fikir” mecrası kapsamında gösterir.
Mevcut atık malzemelerle oldukça basit
bir düzeneği, teknolojiye, üretim yöntemlerine, malzemeye, biçim geliştirmeye,
araştırmaya, sunum yapmaya ya da
kavram geliştirmeye yönelik herhangi
bir yenilik olmaksızın, yoksulluk çeken
insanlara kolaylık sağlamak adına düşünebilmek, bu mecranın işaret ettiği anlam
bütünlüğü eleğine, yaratıcılık kavramına
ait bulgular olarak takılır.
“Braun” kozmetik ve bakım ürünlerindeki
gibi, ağırlıklı olarak yeni ürün tasarlama
amacıyla insanların mahrem niteliğe sahip
kişisel bakım alışkanlıklarının araştırılması söz konusu olduğunda yaratıcılık
kavramı kendisini “Araştırma ve Analiz”
mecrası kapsamında gösterir. Kişisel
temizliğin farklı kültürlerde hangi amaçlarla, ne kadar sürede, nerede, nasıl ve
kimler tarafından yapıldığının araştırılarak analiz edilmesi ve yeni ürün tasarımlarının elde edilen bilgilere dayandırılarak
gerçekleştirilmesi, bu mecranın işaret
ettiği anlam bütünlüğü eleğine, yaratıcılık
kavramına ait bulgular olarak takılır.
“Henry Ford” hususunda olduğu gibi,
ağırlıklı olarak yönetim olgusuna dair bir
yenilik söz konusu olduğunda yaratıcılık
kavramı kendisini “Süreç ve Yönetme”
mecrası kapsamında gösterir. Yürüyen
bant üretimi sisteminin hayata geçirilmesi, “Ford Motor Company”nin kurulması, üretim kapasitesinin arttırılması, çalışanlara kâra katılım imkanı sunulması,
bu mecranın işaret ettiği anlam bütünlüğü
eleğine, yaratıcılık kavramına ait bulgular
olarak takılır.
“iMac G3”te olduğu gibi, ağırlıklı olarak
mevcut ürünlerin algılanması ve sorgulanması söz konusu olduğunda yaratıcılık kavramı kendisini “Algılama ve
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Sorgulama” mecrası kapsamında gösterir.
Apple’ın, mevcut bilgisayarların zorunlu
bir nitelik arz etmeyen prizmatik, kapalı,
gri ve köşeli özelliklerini fark etmesi, bu
nitelikleri sorgulaması, bu özelliğe sahip
bilgisayarları eleştirmesi ve yarı şeffaf,
renkli ve yuvarlak hatlı bilgisayarları
hayata geçirmesi, bu mecranın işaret
ettiği anlam bütünlüğü eleğine, yaratıcılık
kavramına ait bulgular olarak takılır.
“Juicy Salif”teki gibi, ağırlıklı olarak yeni
bir ürün konsepti yaratma söz konusu
olduğunda yaratıcılık kavramı kendisini
“Kavram ve Senaryo” mecrası kapsamında gösterir. Ürünün yan anlamının,
statüsel değerinin ve anlattığı hikayenin,
ürünün tam olarak gerçekleştiremediği
fonksiyonunun üzerine çıkması ve ondan
daha çok ön planda kalması, bu mecranın
işaret ettiği anlam bütünlüğü eleğine,
yaratıcılık kavramına ait bulgular olarak
takılır. Zira burada ürünün arka planındaki değerlere yönelik yeni ve farklı bir
bağlam ortaya çıkmaktadır.
“Luigi Colani”nin tasarladığı taşıtlardaki
gibi, ağırlıklı olarak yeni biçimler ve biçim dilleri yaratma söz konusu olduğunda
yaratıcılık kavramı kendisini “Biçim ve
İnşa” mecrası kapsamında gösterir. Bu
ürünlerin uzayda kapladığı hacimler, akan
yüzeyler, birbirlerini izleyen çizgiler,
aerodinamik formlar ve daha önceden dile
getirilmemiş yeni biçimler bu mecranın
işaret ettiği anlam bütünlüğü eleğine
yaratıcılık kavramına ait bulgular olarak
takılır.
“Coca Cola”nın ramazan ayında yeşil
kapak kullanması gibi, ağırlıklı olarak
kullanıcıya, onun duygularına ve pazara
yönelik bir yenilik söz konusu olduğunda
yaratıcılık kavramı kendisini “Kullanıcı
ve Piyasa” mecrası kapsamında gösterir.
Ürünün kullanıcıları, kullanıcıların
manevi duyguları, kullanım koşulları ve
ürünün hitap ettiği pazar bu mecranın
işaret ettiği anlam bütünlüğü eleğine,
yaratıcılık kavramına ait bulgular olarak
takılır.
“BMW”nin ön ızgarasındaki gibi, ağırlıklı olarak geçmişten gelen bir biçim
dilinin, temel tasarım kodu bozulmadan

Tasarımda Yetkinleşme Mecralarına İlişkin Görsel Bir Okuma

Şekil: 14
Mecraların radar grafik olarak
resmedilmesi.

geliştirilerek günümüze taşınması söz
konusu olduğunda yaratıcılık kavramı
kendisini “Bilme ve Öğrenme” mecrası
kapsamında gösterir. Marka kültürünün,
geçmişinin, bilgi birikiminin bilinmesi,
günümüz trendlerine uygun olarak
yorumlanması ve bu şekilde çağa uygun
hale getirilerek bir yeniliğe gidilmesi, bu
mecranın işaret ettiği anlam bütünlüğü
eleğine, yaratıcılık kavramına ait bulgular
olarak takılır.
Şekil: 15
Örnek bir radar grafik (http://www.
datavizcatalogue.com/methods/radar_
chart.html), erişim tarihi: 28.01.2017.

Tartışma
Özet olarak, gerçekleştirilmiş ve dile gelmiş bir öğrenci projesi ve ürün örnekleri
üzerinden, hem mecraların kapsadığı anlam bütünlükleri hem de birbirleriyle olan
ilişkileri ortaya konulabilmektedir. Bu
noktada, her ne kadar ardışık bir şekilde
sıralanmış gibi gözükme, kendilerine ayrılan zaman ve alan kapsamında aktivitede
bulunma ve sonrasında faaliyet alanını bir
diğer mecranın işleyişine bırakma gibi bir
takım hallere bürünseler de, mecraların
doğrusal şekilde dizilme veya sıralanma
hiyerarşisinin bulunmadığı vurgulanmalıdır. Mecralar, tasarım sürecinin herhangi
bir aralığında oradadırlar, ancak onların,
bağlamın gerekliliklerine göre tasarım
denilen bütünlüğe katılımları çekinik veya
baskın özellikler sergileyebilir. Dolayısıyla
mecraların doğrusal bir dizilim yerine bir
radar grafiğe (radar chart) çerçeve oluşturabilecek şekilde resmedilmesi ve bir ağ
model şeklinde tahayyul edilmesi mecraların anlaşılabilirliğini kolaylaştırmaktadır
(Şekil 14). Zira radar grafik, bu modelde
olduğu gibi başka alanlardaki parametreleri ve onların bütün içindeki ağırlıklarını
radyal bir şekilde ortaya koyan açıklayıcı
bir şekil oluşturmakta ve Şekil 15’te
bunun bir örneği verilmektedir. Bu şekilde
mecraların, tasarım sürecinin veya onun
Say› 23, Mayıs 2017
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bir kısmının analiz edilmesine yönelik bir
çerçeve sunduğu öngörülmüştür. Şekil 16
ve Şekil 17’de ise, mecralara yönelik görsel okuma edimine ilişkin verilen örnekler
toplu olarak gösterilmektedir.
Buraya kadarki anlatımlarda, daha çok,
mecraların ağırlıklı olarak açığa çıktığı
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misaller ortaya konulmuştur. Bu bölüm
ise, verilen bu örneklerden hareketle ve
mecraların en temel özellikleri kapsamında birbirlerine dönüşme dinamiklerini
tartışmaktadır. Zira burada örneklenen
mecraların en önemli özelliği, hareketli,
aktif, dönüşebilen ve yaşayan bir hal
sunmalarıdır.

Şekil: 16
Mecralara ilişkin verilen proje örneklerinin toplu olarak gösterilmesi.

Şekil: 17
Mecralara ilişkin verilen kurum ve
tasarımcı örneklerinin toplu olarak
gösterilmesi.
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Örneğin “Anlatım ve Sunum” temelde
diğer mecralar tarafından işaret edilen
her türlü olgunun gösterilmesine olanak
sağlayan dilsel bir faaliyete işaret eder.
Dolayısıyla diğer mecraların işaret ettiği
anlam bütünlüklerinin açığa çıkması, bu
mecraların “Anlatım ve Sunum” mecrasına dönüşümüyle mümkün olmaktadır.
Örneğin teklif edilen bir ürüne dair yapılan araştırmaların ürüne nasıl yansıdığının
gösterilmesi, konunun nasıl algılandığının
ve ona nasıl yaklaşıldığının aktarılması,
ürünün çizilmesi, ürün senaryosunun ve
konseptinin anlatılması, tüketici kitlesinin
gösterilmesi, tasarımcının temel aldığı olguların aktarılması, süreç boyunca hangi
kararların nasıl verildiğinin açığa çıkması,
ürünün biçimlenmesine yönelik çalışmalar
kendilerini “Anlatım ve Sunum” yoluyla
gösterebilmektedir.
“Malzeme ve Üretim” temelde imkan,
kural ve kısıtlamalarla dolu bir veri
bütünlüğüne işaret eder. Dolayısıyla bu
mecra, diğer mecraların işlerlik hallerinin, dünyanın ve maddelerin fiziksel
kurallarına ve oluşma usüllerine uygun
bir şekilde yürütülmesini denetler, onları
sınırlandırmaya ve tahakküm altına
almaya çalışır veya sağladığı imkanlarla
onlara yeni fırsatlar sağlar. Dolayısıyla
bu mecra, “Düşünme ve Fikir”, “Süreç
ve Yönetme”, “Algılama ve Sorgulama”
ve “Kavram ve Senaryo” gibi zihinsel
mecralarla bu türden bir sınırlandırma
veya imkan tanıma ilişkisi halindedir.
“Düşünme ve Fikir” temelde yeni fikirler
üretmekten sorumlu bir zihinsel etkinliğe
işaret eder. Bu anlamda bu mecra, özellikle “Araştırma ve Analiz”, “Kullanıcı ve
Piyasa”, “Malzeme ve Üretim”, “Bilme ve
Öğrenme” gibi veriye dayalı mecralardan
faydalanarak yeni fikirler üretir ve bunları
da “Anlatım ve Sunum” ve “Biçim ve
İnşa” gibi dilsel mecralara dönüştürerek
ifade eder.
“Araştırma ve Analiz” temelde bilinmeyeni ortaya çıkartarak ve analiz ederek bilinir kılmaya yönelik bir veri bütünlüğüne
işaret eder. Bu mecra; kullanım, kullanıcı
ve piyasa bilgilerini elde etme faaliyeti
bağlamında “Kullanıcı ve Piyasa” mecra-

sıyla, malzeme ve üretim bilgilerini elde
etme bağlamında “Malzeme ve Üretim”
mecrasıyla, genel kültür edinme bağlamında ise “Bilme ve Öğrenme” mecrasıyla
ilişki içindedir. Dolayısıyla “Kullanıcı ve
Piyasa”, “Malzeme ve Üretim”, “Bilme
ve Öğrenme” mecraları, bu anlamda
“Araştırma ve Analiz” mecrasına dönüşerek bilinebilir bir hal alabilir ve bu sayede
zihinsel mecralara kullanması için bir veri
yığını sağlar.
“Süreç ve Yönetme” temelde diğer tüm
ögeleri yöneten zihinsel bir bütünlüğe
işaret eder. Dolayısıyla bu mecra, süreç
ögelerinin, yani tüm mecraların yönetimine işaret ederek bu ögeler üstünde
sürekli bir tahakküm kurar ve mecraların
verimli ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde
çalışmasını sağlar.
“Algılama ve Sorgulama” temelde dış
çevreye yönelik değerlendirme, ayırt etme,
eleştirme, fark etme gibi ağırlıklı olarak
kişinin kendi zihinsel yetilerine işaret
eder. Bu anlamda bu mecra “Araştırma ve
Analiz”, “Kullanıcı ve Piyasa”, “Malzeme
ve Üretim”, “Bilme ve Öğrenme” gibi
mecralara dönüşerek veriye dayalı mecraların anlam bütünlüklerinin, “Anlatım ve
Sunum” ve “Biçim ve İnşa” gibi mecralara
dönüşerek ise dilsel mecraların anlam
bütünlüklerinin algılanmasını ve sorgulanmasını sağlar.
“Kavram ve Senaryo” temelde ürünün görüntüsüne de yansıyan ancak görüntüden
daha derinlerde bir takım soyut değerleri
barındıran zihinsel bir bütünlüğe işaret
eder. Bu mecra bu anlamda “Araştırma ve
Analiz”, “Kullanıcı ve Piyasa”, “Malzeme
ve Üretim”, “Bilme ve Öğrenme” gibi
veriye dayalı mecralardan faydalanarak
yeni kavramlar ve senaryolar üretir ve
bunları da “Anlatım ve Sunum” ve “Biçim
ve İnşa” gibi dilsel mecralara dönüştürerek kendini algılanır kılar.
“Biçim ve İnşa” temelde düşünülenlerin
şekil ve biçim almasına dayalı dilsel bir
faaliyete işaret eder. Bu sebeple bu mecra,
kendini “Anlatım ve Sunum” mecrasına
dönüştürerek açığa çıkar ve “Düşünme ve
Fikir”, “Süreç ve Yönetme”, “Algılama ve
Sorgulama” ve “Kavram ve Senaryo” gibi
Say› 23, Mayıs 2017
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zihinsel mecraların biçim anlamındaki
fiziksel tezahürü olarak belirir.
“Kullanıcı ve Piyasa” temelde kullanım,
kullanıcı ve piyasa bağlamlarını kapsayan bir veri bütünlüğüne işaret eder.
Bu anlamda bu mecra, “Düşünme ve
Fikir”, “Süreç ve Yönetme”, “Algılama ve
Sorgulama” ve “Kavram ve Senaryo” gibi
zihinsel mecralara bir veri yığını sunar.
“Bilme ve Öğrenme” temelde genel
kültüre dayalı bir veri bütünlüğünün bilinmesi ve öğrenilmesi faaliyetlerine işaret
eder. Bu anlamda bu mecra, “Düşünme ve
Fikir”, “Süreç ve Yönetme”, “Algılama ve
Sorgulama” ve “Kavram ve Senaryo” gibi
zihinsel mecralara bir veri yığını sunar.
Sonuç
Sonuç olarak, mecra ilişkilerinin analiz
edilmesiyle üç temel karakteristik
özellik ortaya çıktığı görülmektedir.
Bunlardan birincisi “Malzeme ve Üretim”,
“Araştırma ve Analiz”, “Kullanıcı ve
Piyasa”, “Bilme ve Öğrenme” mecralarının diğer mecralara bir birikim sunduğu
“veriye dayalı” olma halidir. Özelliklerden
ikincisi “Düşünme ve Fikir”, “Süreç ve
Yönetme”, “Algılama ve Sorgulama”,
“Kavram ve Senaryo” mecralarının diğer
mecralarla bilişsel bir etkinlik olarak ilişki
kurduğu “zihinsel olma hali”; üçüncüsü
ise “Anlatım ve Sunum”, “Biçim ve İnşa”
mecralarının diğer mecraların iletişimsel
bir etkinlik olarak açığa çıktığı “dile
dayalı olma hali”dir.
Zihinsel olma hali, dış dünya ile olan
ilişkisi açısından, yani bir anlamda diğer
hallere dönüşme dinamikleri açısından
incelendiğinde iki tür döngü göze
çarpar. Basitçe dile getirmek gerekirse
zihin, fiziksel dünyada dil aracılığıyla
bir iletişim görevi üstlenirken, fiziksel
dünya zihne bir birikim sağlar. Örneğin
düşünme eylemi zihnin içinde yer alırken,
dil aracılığıyla açığa çıktığında fiziksel bir
hale bürünür ve tasarımcının tasarladığı
bir ürün, onun için bir iletişim aracı olur.
Öte yandan dünya, zihni bir tür veri akışı
ile etkilemekte ve yönlendirmektedir.
Tasarımcının bir ürünü tasarlarken elde
ettiği her türlü veri, tasarımcının zihninde
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kullanabileceği bilgiye dönüşerek ona
fayda sağlar. Diğer bir deyişle fiziksel
dünya, kendi birikimiyle tasarımcıya bilgi
sunarak, örnek olarak, imkan vererek
veya kurallar dikte ederek onun zihinsel
bir aktivitede bulunmasına neden olur,
yardım eder veya bunda kısıtlayıcı bir rol
üstlenir. Dolayısıyla makalenin en nihai
sonucu olarak mecra ilişkilerinin dayandığı üç temel özelliğin yanında, dış dünya
ile tasarımcı, yani bir anlamda iç dünya
arasındaki bu döngü göze çarpmaktadır●

Tasarımda Yetkinleşme Mecralarına İlişkin Görsel Bir Okuma
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