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TOM
KLINKØWSTEIN
Gözde Oral ‹stanbul, Tom Klinkowstein New York

Bu sene alt›nc›s› düzenlenen ‹stanbul Uluslararas›
Grafik Tasar›m Günleri’ne konuk oldun. Uluslararas›
deneyimi olan bir e¤itimci olarak, etkinlikle ilgili
izlenimlerin neler?
Çok iyi organize edilmifl. Kat›lanlar›n fikir ve
tart›flmaya bu kadar “aç” olmalar› ve konuk
tasar›mc›lara gösterdikleri misafirperverlik beni
çok etkiledi. Ayr›ca dünyada yaflanan gergin
zamanlar›n ›fl›¤›nda, de¤iflik ülkelerden gelen
‘workshop’ kat›l›mc›lar›n›n birlikte bir fleyler
yapmalar› beni çok etkiledi.
Sence bugün verilen tasar›m e¤itiminin en zay›f
noktas› nedir? Klasik bir yaklafl›m gelece¤in
tasar›mc›lar›n› yeterince donat›yor mu? Alternatifi
var m›?
Bu bir “akademik ada” sorunu. Hem güçlü hem de
zay›f yanlar› var. Bir ada daha büyük ölçekteki
toplumdan kopuktur; dolay›s›yla orada yaflayanlar
“büyük düflünmek”te özgürdürler (ço¤u bu durumdan
yararlanmad›¤› halde). Ama kurumlar ayn› zamanda
birer iflletme olarak varolufllar›n› sürdürmek zorunda
olduklar›ndan, hayati olan konularda biraz tembel
davran›rlar.
Ben McLuhan’›n fikirlerini hala seviyorum:
gelece¤in üniversitesi havaalan› olacak. Büyük bir
olas›l›kla havaalan›, konferans odalar›, üretim
birimleri, galeriler ve T3 (en h›zl› internet eriflimi)
hatlar› kar›fl›m› bir fley. En önemlisi son derece
parlak, hareketli yard›mc›lar (belki e¤itmenler
yerine) ve ö¤renciler olacak. New York’ta k›smen
bu flekilde çal›flan, buna örnek olabilecek bir medya
flirketi var; cam duvarlar›n aras›nda, her türlü mecra
için ayn› zamanda içerik üretiyorlar. Küçük
masalarda oturup, internet, televizyon ve özel
iletiflim a¤lar›na gönderilen hikayeler yaz›yorlar.
Gezmesi son derece e¤lenceli bir yer; bana biraz
Uzay Yolu’ndaki ana kumanda merkezini hat›rlat›yor.
Bir performans sanatç›s› olarak yola ç›kt›n. Bugün
multi-medya tasar›m›n öncülerinden biri kabul
ediliyorsun. 80’lerde neler yap›yordun ve bugün
kendini, yapt›¤›n ifli nas›l tan›ml›yorsun?
Kiflisel an›lar›m› güncel bir tak›m haber konular›yla
örtüfltürerek kim oldu¤umu bulmaya çal›fl›yordum.

Yap›flt›r›c› olarak da telekomünikasyon a¤lar›n›
kullan›yordum. Örne¤in, eski k›z arkadafllar›m›
telefonla aray›p, benimle ilgili an›lar›n› sordum;
cevaplar›n› da Challenger’›n patlama an›ndaki
görüntüsüne bindirdim. O s›ralarda, bir sürü farkl›
dünyan›n içinde varolman›n bana çok keyif verdi¤ini
farkettim: Sanat, tasar›m, akademik ortam ve sosyal
antropolojinin bir pop biçimi. Benim ne oldu¤umu
ifade eden tek kelime yok, ama bütün bu ifller
inan›lmaz miktarda sosyal temas ve uzlaflma
gerektiriyor. Her iki zorunluluk beni besliyor ve
bana umut veriyor.
fiirketin Media A araflt›rma, dan›flmanl›k, kurumsal
kimlik oluflturma, internet sitesi tasarlama gibi
çok farkl› alanda çal›fl›yor. Teoride veya pratikte,
rakiplerinizden fark›n›z nedir?
Çok ufa¤›z; ço¤u zaman 3 ile 10 kifli aras›; ama
daha büyük flirketlerin sunduklar›na eflde¤er ifl
ç›kar›yoruz. 10 y›l Hollanda’da yaflam›fl biri olarak
araflt›rma, konsept ve tipografi gibi fleylere çok
önem veririm ama New York’ta oldu¤umuza göre
ayn› zamanda hiperh›zla çal›flmak zorunday›z.
Nispeten daha düflük fiyatlara rafine bir ürün
sunuyoruz çünkü ayn› zamanda 24/7 sanal ortamda
da çal›fl›yoruz (‘Starbuck’s da Powerbook’
modunda). Haftada 70-85 saat çal›flmaktan hiç
flikâyetçi de¤ilim; zaman›m›n ço¤u ofis d›fl›nda
geçiyor.
Günümüzün iletiflim ihtiyaçlar›, bir tasar›mc›n›n h›zl›
ve etkili düflünebilmesini ve sonuca varmas›n› ayn›
zamanda esnek olmas›n› gerektiriyor. Bazen bir
grafik tasar›mc›s›ndan hem iyi logo hem de iyi
internet sitesi tasarlamas›
bekleniyor. Di¤er taraftan bu
alanlar›n her biri ayr›
“‹nsanlar›n bilgiyi
uzmanl›k ve bilgi
nas›l tükettiklerini
gerektiriyor. Bir çok farkl›
projeyi yürüten bir flirketin
ve dönüfltürdüklerini
baflkan› olarak, sence
bilmek önemli,
tasar›m sürecinin
sadece neyin iyi
tasarlanmas› ne kadar
önemli?

göründü¤ünü bilmek
de¤il.”

Baflar›l› bir tasar›m
iflletmecisinin en önemli
parças› diyebilirim. Bir
sistemin varsa, her yeni projede tekerle¤i yeniden
icat etmen gerekmiyor. Bazen bir kafede oturup,
garsonlar› incelemeye bay›l›r›m; kimin kahvesinin
ne zaman tazelenmesi gerekti¤ini metrelerce uzaktan
nas›l hissettiklerini anlamaya çal›fl›r›m. ‹nternet
dünyas›nda buna ‘kullan›labilirlik’ ve ‘kullan›c›merkezli tasar›m’ deniyor ama bas›l› ifller için de
geçerli.

Bir tasar›m projesi üzerinde çal›fl›rken, ilgisiz gibi
görünen alanlarda araflt›rma, baflka
profesyonellerle iflbirli¤i yapar m›s›n? Fikir ve
ilham detaylarda m›?
Sürekli araflt›rma yapar›m. New York Times ve
Wall Street Journal’› her gün okurum. 10’dan fazla
liste sa¤lay›c›ya aboneyim;
dekonstrüktivizmden ›fl›k
h›z›nda uzay yolculu¤una
“Bence Apollo Ay
kadar farkl› konularda bana
Program›, bir
e-posta yoluyla bilgi
tasar›m projesinin
gönderirler. Ayn› zamanda
benimle ilgisi yokmufl gibi
kavramsal boyutta
görünen konferanslara
gelebilece¤i son
kat›l›r›m. Bütün bu bilgileri
‘laptop’umdaki uzun bir
noktayd›: ‘Biz
doküman›n içine atar›m.
buraday›z
Daha sonra bir projenin
(Dünya’da) ve oraya bafl›nda, bir tak›m ile
(Ay’”a) gidiyoruz.” ‘brainstorming’ yaparken
hatta bir müflteriyle
Tasar›m böyledir;
yapt›¤›m toplant›n›n
kar›fl›k insan
ortas›nda dönüp bilgilerime
bakar›m (çünkü orada
iliflkilerini
neredeyse her sorunun
baya¤›laflt›rmadan cevab› vard›r).

basitlefltirir.”

Farkl› ülkelerde yaflad›n ve
çal›flt›n. Uluslararas›
müflterilerin var. Tasar›m, kültürler-aras› iletiflime
nas›l yard›mc› olabilir?
Belki tek, basit bir mesajla olamaz ama söylenmedik
bir fleyler b›rak›rsa, farkl› yerlerden gelen izleyiciler
kendi anlamlar›n› yükleyebilirler. Bu süreç ortak
bir paylaflmay› ve be¤eniyi yaratabilir.
Geliflen ekonomilerde bir çok sektör markalaflma,
tasar›m ve etkili iletiflimin de¤erlerini yeni yeni
anlamaya bafllad›. Reklam›n d›fl›nda, grafik iletiflim
tasar›m(c›lar)›, büyüyen ekonomilerin ihtiyaçlar›n›
nas›l karfl›layabilir?
Gerçekten iyi bir tasar›m, neler olabilece¤i
konusunda bize hayal gördürür. Kiflinin kendisine,
ailesine ve kültürüne yat›r›m yaparak k›sa dönemli
isteklerinin ötesinde, daha iyi bir gelece¤e yat›r›m
yapt›¤›n› anlamas›n› sa¤lar.
Kendi tasar›m felsefesini oluflturmanda rol oynayan
birileri var m›?
Birbirinden çok farkl› iki kifli: Birincisi bir sekreter
ve ev han›m› olan annem; ben büyürken oturma
odam›zdaki sehpalarda duran ufak tefek eflyalar›

çok güzel bir dengede ‘modernist’ bir biçimde
düzenlerdi. ‹kincisi ise Marshal McLuhan. Onu ilk
defa 18 yafl›mdayken okudum. Tasar›m› sanki baflka
bir gezegenden gelmiflim gibi alg›lamam› sa¤lad›;
bir tarihsel, mitolojik süreç olarak. Güzel yaz› ve
düzeni her zaman sevdim ama, McLuhan insanlar›n
süreçlerini ve tasar›m›n arkas›nda teknolojiyi
görmemi sa¤lad›.
Bir söyleflide “tasar›m her zaman varoluflun
kaç›n›lmaz bilinmezli¤i içerisinde bir denge
sa¤lay›c› olmufltur” demiflsin. Bunu biraz açar
m›s›n?
Çocukken astronot olmak istiyordum. Daha sonra
bunun alt›nda yatan nedeni anlad›m: hayat›n daha
basit olmas›; bir geçmiflin, tarihin olmamas›, sadece
Yeni Olan’›n maceras› ve üzerine yaz›lacak kocaman
bofl bir sayfa.
Bir röportaj›nda, apartman›n “Klinkowstein’in
dünyay› nas›l görmek istedi¤inin bir yans›mas›:
net, zarif ve kullan›fll›” diye tan›mlanm›fl. ‹yi
tasar›m› da böyle mi tan›ml›yorsun?
Hemen hemen. Ayn› zamanda bir ivme, bir gizli
optimizm de içermesi gerekir.
Grafik tasar›mc›lar olarak, iyi tasar›mc›lar olmadan
önce iyi düflünürler mi olmam›z gerekiyor?
Bana göre tasar›mc› için evet. Bana k›yasla yüzeyle
daha fazla çal›flan, tasar›mc›lar var; mesela müzik
videolar›yla çal›flan tasar›mc›lar. Benim
çal›flmalar›mda az da olsa zihinsel bir boyut olmal›.
Tasar›mc›lar›n bir tür misyoner olmalar› gerekir
mi?
Benim anlad›¤›m flekliyle evet. Tasar›m, fikirleri
gerçe¤e dönüfltürmek için bahanedir. Bu da bir tür
misyonerlik.
Bilginin sürekli art›yor ve çeflitleniyor olmas›,
iletiflim tasar›mc›lar›n›n iflini zorlaflt›r›yor mu?
Esteti¤in ötesinde, yapt›¤›m›z iflin ifllevine ve
etkisine daha m› fazla konsantre olmam›z
gerekiyor?
Evet eskiye k›yasla iflimize daha çok bir endüstriyel
tasar›mc› veya mühendis gibi yaklaflmam›z
gerekiyor. Özellikle internet ortam›nda çünkü o
alanda bugün geldi¤imiz nokta, 1880’lerdeki bas›l›
yay›nlar›n oldu¤u nokta (yani çok ilkel).

Bugün gördü¤ünüz birçok grafik tasar›m ürünü
fazlas›yla trend/moda-odakl›, kolayca eskimeye
aday. ‘In’ ve ‘out’ fontlar, ayn› zamanda hem banka
ilanlar›nda hem de spor ayakkab› ambalajlar›nda
görsel kodlamalar... Bugün yeni olan yar›n eskimifl
oluyor. Tasar›m bu kadar yüzeyselleflti mi yoksa
yaflad›¤›m›z zamanlar›n bir aynas› m›?
Bize bu tür projeler gelmiyor ama güncel kültürün
ihtiyaçlar›n› karfl›layan, verdi¤in tan›ma uyan ifller
kesinlikle var. Biraz video oyunlar› gibi, sadece
daha h›zl›. Bizde ise ifller, müflterinin “Ya böyle
olursa?” sorusu üzerine düflünmesine yard›mc›
olacak araflt›rma
protipleri, direkt karakter
infla etme (markalaflma)
“Ben iflin %50’sini
ve belli ifllevleri yerine
yapmak istiyorum.
getiren kullan›c›
Gerisini kullan›c›
aradevreleri olarak
bölümlere ayr›l›yor.
veya izleyici akl›n›

kullanarak
tamamlas›n.”
arac› m›?

‹nternetin gelece¤ini
nas›l görüyorsun? Bilgiyi
globallefltirmenin ve
özgürlefltirmenin yegâne

‹nternetin üçüncü ve en önemli evresine giriyoruz.
‹lki keflif, “mavi gökyüzü” evresiydi. Bafllang›çtaki
heyecan›n irrasyonel biçimde yorumlanmas› sonucu,
bu mecran›n neler ve ne zaman yapabilece¤i
konusunda gerçekçi olmayan sözler verildi. Sonuna
yaklaflt›¤›m›z ikinci evre ise, iflimizin tahmin
edilenden daha zor oldu¤unu anlad›¤›m›z hayal
k›r›kl›¤› evresi, yani internette sahiden yeni ve
önemli ifller baflarman›n daha uzun sürece¤ini ve
daha pahal›ya patlayaca¤›n› anlad›¤›m›z dönem
(mesela bir iflletmenin kârl›l›¤›n› artt›rmak gibi).
Üçüncü evre ise kullan›m›n›n (e-posta gibi)
neredeyse fark edilmeyecek kadar çok yayg›nlaflt›¤›,
beklentilerimizi ve ritmimizi de¤ifltirmedi¤i aflama.
Etkili bir internet sitesi yarat›rken gelinen son
aflama iflin görsel yan› gibi görünüyor. Bir sitenin
yarat›m aflamalar› neler?
1: Sitenin amaçlar›n› tan›mla
(Müflteriler ço¤u zaman çok fazla fleyi birden
ister)
2: Neyin nereye gelece¤ini gösteren bir site haritas›
oluflturarak içeri¤i düzenle
(Bu aflamada görsel tasar›m yok çünkü görsel
stimülasyon içerik yerlefltirmeyi zorlaflt›r›yor)
3: Ana sayfan›n çal›flmayan prototiplerini yarat ve
onay alana kadar devam et

4: Onaylanm›fl anasayfa tasar›m› üzerinden
çal›flmayan di¤er sayfa prototipleri yarat
5: Örnek sayfalardan oluflan çal›flan bir prototip
yarat
6: Tipik kullan›c›lar üzerinde test et ve istenilen
flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› gör
7: Kullan›c› testlerinin sonuçlar›na göre tasar›m›
gözden geçir
8: Tamamen çal›flan bir site yarat ve kullan›c›n›n
sahip oldu¤u teknik ortamda test et (Modem?
Yüksek h›z hatt› vs).
Bir internet sitesinin tasar›m› di¤er mecralar için
tasar›m yapmaktan ne flekilde farkl›?
Estetik olarak bas›l› mecralara benziyor ama çok
ufak dosyalarla çal›flmak zorundas›n çünkü büyük
görselleri ve güzel tipografiyi indirmek fazla zaman
al›yor. Bir sayfan›n yüklenmesi 10-15 saniyeden
fazla sürüyorsa, kullan›c›lar›n ço¤u vazgeçiyor.
Da¤ da¤a küsmüfl misali... Süreç olarak ise film
yapmaya benziyor. Ticari sitelerin birço¤unda 1015 kifli çal›fl›yor. Teknik ve yarat›c› departmanlar
aras›nda koordinasyon olmas› çok önemli.
Bir internet sitesi tasarlarken en çok hangi
sorunlarla karfl›lafl›yorsunuz?
Alt›nda yatan teknoloji da¤›n›k ve de¤iflken, bu da
tasar›m› zorlaflt›r›yor. Bas›l› ifl üreten tasar›mc›lar,
internet için tasar›m yapman›n mizanpaj ve bask›
öncesi yaz›l›m sorunlar›yla u¤raflmaktan daha zor
olmayaca¤›n› düflünürler ama asl›nda çok daha zor.
Deneyimsiz müflteriler ifllerin film veya video gibi
yürümesini bekler ama gerçek böyle de¤il.
‹nternetteki patlamayla birlikte, daha önce bas›l›
ifl a¤r›l›kl› çal›flan grafik
tasar›mc›lardan site
“MacLuhan’›n dedi¤i
tasarlamalar› da
bekleniyor. Bask› ile ilgili
gibi bütün önemli
deneyimleri ise bu
teknolojileri önce
konuda kimi zaman
yetersiz kal›yor. Bu
biz yarat›yoruz;
yüzden birbirlerini takip
sonra onlar bizi.”
eden broflür sayfalar›na
benzeyen birçok site
sayfas› var. Bunlar bas›l› ça¤dan dijital ça¤a
geçmenin s›k›nt›lar› m›?
‹nternet tam olarak ne oldu¤unu henüz bilmiyor;
grafik tasar›mc›lar ise ço¤u zaman müflterilere veya
topluma ne oldu¤unu anlamalar›nda yard›mc›
olmuyorlar. En baflar›l› ticari siteler (Amozon.com,
Fedex.com) grafik olarak çok iyi görünmeyebilirler
ama kullan›c›n›n zaman›na sayg›l›lar.

Müflteriler bazen ihtiyaçlar› olsa da olmasa da,
internet sitesi istiyorlar. Müflterilerinin iletiflim
ihtiyaçlar›n› gözden geçirmelerine nas›l yard›mc›
oluyorsun?
Müflteriler, d›fla dönük bir odaklanma yerine, ço¤u
zaman flirket içi bask›ya boyun e¤iyorlar (örne¤in,
“Patronum Flash’te yap›lm›fl bir site görmüfl,
ayn›s›ndan istiyor”). Ben de onlara flunu
söylüyorum: “Önemli olan benim neyi be¤endi¤im,
senin neyi be¤endi¤in de¤il, tüketicinin neye ihtiyaç
duydu¤u”.
Belki de do¤as› gere¤i, tasar›m k›sa ömürlü. Sürekli
kendini yenilemesi, taze kan bulunmas› gerekiyor.
Yarat›c›l›k neyle besleniyor?
Bu kendi sorular›n ve toplumun, pazar›n vs. senden
bekledikleri aras›nda süregiden bir diyalog. “Design”
De-flifre demek; kültürü ve içinde yaflad›¤›n
zamanlar› deflifre etmen ve bazen haftada 90 saat
çal›flmana de¤ecek nedenler bulman gerekiyor.
Benim için yarat›c›l›k kelimelerin diktas›ndan
kaçmakta. Ö¤rencilerime her zaman henüz bir
kelime ile ifade edilmeyen bir fleyin profesyoneli
olmalar›n› söylerim. Kelimeleflti¤inde boyutunu
kaybediyor ve genellikle kalabal›klafl›yor.
Konuflmanda ‹stanbul’un sana 60’lar›n Japonyas›n›
an›msatt›¤›n› söyledin. K›sa ve programl› bir gezi
olmas›na ra¤men, bir tasar›mc› olarak ‹stanbul’la
ilgili izlenimlerin neler?
Demek istedi¤im, kültürel konumu aç›s›ndan bugün
dünya tarihinde durdu¤u nokta potansiyel tafl›yor,
ayn› 60’lar›n Japonyas› gibi. Yani, önümüzdeki on
y›llar içinde büyük farklar yaratmaya aday, tabii
e¤er global sahnede böyle bir rolü üstlenirse.
Ö¤renciler ve ö¤retmenlerle çal›fl›rken,
profesyonellerle tan›flt›¤›mda, sokakta yürürken
bana New York’u hat›rlatt›; organik, yo¤un, çok
güzel bir da¤›n›kl›k. Hemen hemen tan›flt›¤›m herkes
bilgi ve etkileflme açt›. New York’ta yaflad›¤›m›z
korkunç bir sonbahardan sonra, ‹stanbul’da olmak,
takdir edilmek hatta sevildi¤imi hissetmek bana
güven verdi.
11 Eylül’le ilgili bana soru soranlar›n aras›nda
a¤layanlar bile oldu.
Bir yerde bilgi ça¤›n›n bitti¤ini okudum; flimdi
biz/onlar e¤lence ça¤›na giriyormufluz. Dünyada
yaz›l› kültüre geçmemifl toplumlar oldu¤u
düflünülürse, aradaki bofllu¤un nas›l kapanaca¤›n›
düflünüyorsun?
‹stanbul’dan döndükten sonraki hafta, ö¤rencilerime
dünyadaki de¤iflik kültürlerin kendi aralar›nda
iletiflim kurmak için kulland›klar› farkl› duygu

sistemleri üzerine yeni bir ödev verdim. ‹stanbul’a
“koku alma” duyusunu verdim; ordayken insanlar›n
birbirlerine yak›n durduklar›n› ve f›s›ldayarak
konufltuklar›n› farketmifltim. Böylelikle koku
yoluyla da bir etkileflim içinde olabileceklerini
tahmin ettim. Japonya’da çocuklar cep telefonlar›yla
birbirlerine SMS göndermeye bay›l›yorlar yüksek
sesle konuflan ‹talyanlar›n ve h›zl› konuflan
Amerikal›lar›n aksine yaz›l› iletiflimin
alçakgönüllülü¤ü Japon karakterine çok uygun.
Bence tam anlam›yla multimedya opsiyonlu iletiflim
ça¤›na giriyoruz. Yerel al›flkanl›klar›n global
dalgalarla flört etti¤i, farkl› yerlerde görünen ve
farkl› hissedilen,
geçti¤imiz 50 y›l kadar
görsel a¤›rl›kl› olmayan “‹yi bir site tasar›m›
bir dönem olacak. Grafik “Wow” dedirtmekten
tasar›mc›lar›n multiçok, sayg›yla
duyarl› tasar›mc›lar
olmalar› gerekiyor.
ilgilidir.”
Uzaya duydu¤un
hayranl›k estetik tercihlerini ve tasar›m felsefesini
flekillendirmifle benziyor. Birkaç ›fl›k ileriden
di¤erlerine yol gösteriyor gibisin...
Kendinden daha büyük bir fleye bakmak iyidir.
Benim için bu uzay oldu; gerçek uzay yolculuklar›
ve daha metaforik anlamda uzay yolculu¤u ile ilgili
hikâyeler. Birkaç ayda bir, Powerbook’umu al›p
kendime bir test uygular›m; flu anda yapt›¤›m›n,
bir çocuk olarak uzay yolculu¤u ile ilgili fantazilerim
kadar veya daha iyi olup olmad›¤›n› görmek için.
Kan›ksanm›fl kal›plar içinde yap›lamaz gibi görünen
fleylerin yap›labilece¤ine inanan bir modernistim.
Ve evet, ö¤rencilerime tasar›m›n pratik boyutlar›n
ötesinde, daha büyük göndermeler yapabilece¤ini
söylerim.

