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"Ben tak›nt›l›y›m. Kitap yay›ml›yorum, çünkü bir katk›m
olabilece¤ine inan›yorum. Grafik tasar›mc›lar›n müthifl yetenekli
olmalar› ve sayfay› toparlay›p iyi görünmesini sa¤lamalar›, birinin
ilgisini canl› tutmak için yeterli de¤il. Hayat›m boyunca yapt›¤›m
her fleyin arkas›nda bir fley ö¤renmek ya da paylaflmak iste¤i
olmufltur..." AIGA* yaflam boyu baflar› ödülü sahibi

Steven Heller
ile bir söylefli

Ve kendi kaleminden new york school of v›sual arts tasar›m
yüksek lisans program›'n›n kurulufl öyküsü.

'School Tie'
Print May›s/Haziran 2001
Steven Heller

Tasar›m belki roket bilimi de¤il ama, uzay
yolculu¤una öncülük edenlerin uzun y›llar
teori ürettikten sonra aya ilk adam›
yollad›klar›nda neler hissettiklerini
anlayabiliyorum. Benim için "ay" daha kolay
ulafl›labilir bir yerde; asl›nda Manhattan'›n
tam göbe¤inde: School of Visual Arts (Görsel
Sanatlar Okulu).
4 y›l kadar önce, Tasar›m Yüksek Lisans Program›'n›
bafllat›rken, giriflimcilik ve yat›r›mc›l›¤›n sektördeki yeni
ak›mlar olaca¤›n› düflünüyordum. Grafik tasar›m, di¤er
tasar›m ve iletiflim dallar›yla birleflecekti. Tasar›mc›lar
bir karar vermek zorunda kalacaklard›: Harfleri bofl
sayfa üzerinde sa¤a-sola, yukar›-afla¤› ittirmeye devam
m› etmeliyiz, yoksa yetene¤imizi yeni fikirler ve ürünler
ortaya ç›karmak için mi kullanmal›y›z? Bu program›n
amac›, tasar›mc›lar› "fikir babalar›"na, yap›mc›lara,
editörlere ve giriflimcilere çevirmek olacakt›.
School of Visual Arts, ö¤rencileri kültürel arenaya ve
piyasaya girmek üzere e¤itmek için kuruldu¤unda, MFA
(Master of Fine Arts: Güzel Sanatlar Yüksek Lisans›)
bu amac›n kaç›n›lmaz bir uzant›s› gibi göründü. Program,
tasar›mc›lar› baflkalar› için yararl› ürünler ortaya koyarken
kendileri için de düflünmeye ve çal›flmaya sevk ediyor.
Ödül, iki dopdolu y›l›n sonunda geliyor: Tam anlam›yla
piyasaya sürülmeye haz›r bir ürün.
Ben üniversiteyi bitirmedim. New York Üniversitesi'ni
1970'te ikinci y›l›m›n ortas›nda b›rakmak zorunda kald›m,
çünkü bütün günüm yar› yasal gazetelerde çal›flmakla
geçiyordu. 6 ay sonra, Vietnam Savafl›'na gitmemek için
School of Visual Arts'a kay›t yapt›rd›m. 4 ay sonra da
‹llüstrasyon Bölüm Baflkan› Marshall Arisman derslere
kat›lmad›¤›m gerekçesiyle beni okuldan att› (Neyse ki
Vietnam'a gitmek zorunda kalmad›m). Bir sonraki y›l,
School of Visual Arts ö¤rencilerine okul gazetesini
tasarlamay› ö¤retmem için beni ifle ald›lar. New York
Times Gazetesi'nin Op-Ed (Opinions-Editorial/Olaylar
ve Görüfller) sayfas›n›n sanat yönetmenli¤ini yapmam
teklif edilince ifli b›rakt›m. 2 y›l sonra, Arisman'›n yeni

‹llüstrasyon Yüksek Lisans Program›'nda illüstrasyon
tarihi ö¤retmek için tekrar School of Visual Arts'a geri
döndüm. 14 y›l boyunca ders verdikten sonra, School
of Visual Arts Baflkan› Silas Rhodes bana okulun ilk
Tasar›m Yüksek Lisans Program›'n› bafllatmam› teklif
etti.
Bunu reddedemezdim (‹nsan hayat› boyunca kaç kere
e¤itim program› bafllatma f›rsat› elde eder ki?) Öte
yandan pedagoji konusunda en ufak bir fikrim yoktu.
Yine de, tasar›m konferanslar› düzenlemek ve kitap
editörlü¤ü yapmak konusunda deneyimimi kulland›m.
Kendi kendime sordum: 'Yaratan ve Üreten Tasar›mc›'
bafll›kl› bir etkinli¤i nas›l organize ederdim? Önce olas›
kat›l›mc›lar›n bir listesini ç›kard›m. Kimi di¤er okullarda
e¤itimciydi, kimi de hiç ders vermemiflti. Buradan
hareketle, farkl› uzmanl›k dallar›ndan gelen, ama ayn›
hedefe do¤ru yürüyen bir ekip olufltu. Gerçek bir tasar›m
firmas›na yak›n bir mekân infla ettik, 2000 ders y›l›
ö¤rencilerini seçtik ve çok s›k› bir e¤itim ortam›
yaratmay› umarak derslere bafllad›k. Heyecan da, stres
de sonsuzdu.
2 günlük bir etkinlik organize etmekle, ö¤renci ve
e¤itimcilerin hayat›n› 2 y›l boyunca idare etmek
bambaflka fleyler. Ben tam bir çaylak olarak, programa
ve kat›l›mc›lara duygusal aç›dan bu denli ba¤lanaca¤›m›
tahmin edemedim. Burada tam bir aile gibiyiz. Çocuklar
ve anne babalar aras›nda yaflanan türden psikolojik
karmaflalar›m›z bile var! Tecrübeli e¤itimciler, en bafl›na
buyruk ö¤renciyle bile oluflan bu ba¤› anlayacaklard›r.
Tehlikeli bir biçimde kan ba¤›na benzeyen bir iliflki bu.
Katherine McCoy'la ilk defa bir tasar›m konferans›nda
tan›flt›¤›mda, ünlü Cranbrook Sanat Akademisi Tasar›m
Bölümü'nün baflkanl›¤›n› yapm›fl bu han›m, ö¤rencilerine
tam bir anaç tavuk gibi davran›yordu. Ö¤rencileri etkinlik
boyunca etrafta gezinirken izledim. Mutlaka Kathy'nin
yan›na dönüp, gördüklerini anlat›yor, yönlendirilmeyi
bekliyorlard›. Kathy de do¤ru konuflmac›lar›
dinlediklerinden, do¤ru sorular› sorup do¤ru insanlarla
tan›flt›klar›ndan emin olmak istiyordu. ‹tiraf etmeliyim
ki, bunu görünce kendi e¤itmenli¤im konusunda
rahatlad›m. Ben mesafeyi koruyordum. Bafltan karar
vermifltim; ba¤›ml› iliflkileri desteklemeyecektim. Aile
ve arkadafllar›m›zla bu tür iliflkiler yaflamak yeterince
zordu zaten.
Ö¤rencilerin bir ö¤retmenin oksijenini tüketme e¤ilimleri
vard›r. En iyi ö¤renciler, kendileri e¤itmen olabilecek
kadar iyi olanlar bile, afl›r› bir ilgiye gereksinim duyarlar.
Kathy McCoy gibi, buna karfl›l›k verebilecek güce ve
özveriye sahip akademisyenlere sonsuz sayg› duyuyorum.
Elbette bir bölüm baflkan›n›n kendini bu bask›lardan
soyutlamas›n›n ne kadar zor olabilece¤ini takdir
edemedim. Bu görevdeki arkadafllar›m dönem sonlar›nda
ne kadar tükenmifl olduklar›n› anlatt›klar›nda, "B›rak›n
bunlar›; siz her hafta dergi ç›karman›n ve kaprisli
editörlerin en iyi ifllerinizi mahvetmesini izlemenin ne
demek oldu¤unu asla tahmin edemezsiniz" derdim. Fakat
flunu ö¤rendim: Sizi bazen anne-baba-ö¤retmen, bazen
de engelleyici-elefltirici-köstekleyici olarak gören
ö¤rencilerle u¤raflmak, en çileden ç›kar›c› müflteriyle
u¤raflmaktan çok daha zor.
Ö¤renciler yüksek lisans için okula geri dönerler, çünkü
çözümlenmemifl, belki de bilinçalt› ihtiyaçlar› vard›r.
Hayatlar›n›n bu döneminde özellikle k›r›lgand›rlar ve
becerilerini art›rmak, kafalar›ndaki düflüncelerden sadece

bir tanesidir. Yüksek lisans ö¤rencilerinin hepsi ruhsal
aç›dan kolayl›kla incinebilir konumdad›r demek
istemiyorum, ama duygusal ve tabii maddi olarak hat›r›
say›l›r bir yat›r›m yapt›klar› için her fleylerini onlara
adam›fl bir e¤itimciyi hak ettiklerini düflünürler. Baz›
e¤itmenler bu kar›fl›k durumdan kaç›n›rken, di¤erleri
bilinçli olarak buna e¤ilim gösterirler. Galiba birço¤u
ortak bir yol buluyor. Bölümün efl baflkan› olarak, bu
iki kutup aras›nda her geçen gün biraz daha karars›z
kald›¤›m› fark ediyorum. Dayan›lmaz bir 'her yerde ve
her zaman varolma' güdüsü ve 'kendini kararl› bir flekilde
soyutlama' arzusu. Bir gün do¤ru dengeyi kuraca¤›m.
Bunun yan›nda, ö¤renciler ö¤retmenlere çok fley
ö¤retebilirler ve bu da huzursuz bir an›n›zda size iflin
zevkli yanlar›n› hat›rlat›r. Asl›nda ço¤unun benim
ö¤renciyken oldu¤umdan daha baflar›l› oldu¤unu ve
baz›lar›n›n da flafl›rt›c› flekilde benden daha fazla geliflme
gösterdi¤ini söyleyebilirim.
Bazen programdaki ö¤rencilerle ve kendi o¤lumla ilgili
düflüncelerimin benzerli¤ine flafl›yorum. E¤er onlara
do¤ru yolu gösterebilirsem, benim becerilerimi kat kat
aflabileceklerini hissediyorum. Onlar› bu flekilde görmek
tehlikeli olabiliyor çünkü benim omuzlar›mda tafl›d›¤›m
yükün tam bir al›c›s› oluyorlar; hem olumlu hem olumsuz
anlamda. Onlara profesyonel olarak övgüyle karfl›lanacak
özgün nesneler tasarlayabilecekleri inanc›n› afl›lamak
istiyorum.
Tabii buna ulaflabilmek için, önce ellerinden tutup tam
olarak ne yapmalar›n› istedi¤imi söyleme arzumu
bast›rmam gerekiyor. Bu arzu lisans ö¤rencileri için
kabul edilebilir ama yüksek lisans e¤itiminde mümkün
de¤il. Bunu bildi¤im için, hâlâ kendi görüfllerini benim
diledi¤im flekilde gelifltirememifl ö¤rencilere
sinirlendi¤im oluyor. Oysa her ö¤rencinin kendine özgü
bir çal›flma yöntemi var. Her birine, projelerini
tamamlamak için verilen parametreler kapsam›nda, kendi
rahat etti¤i h›zda ilerleme f›rsat› tan›nmal›.
Bir s›n›f›n dinami¤ini ö¤rencilerin kimyasal bileflimi
oluflturuyor. Gösteriflçi alfalar alçakgönüllü betalardan
daha fazla gürültü yap›yorlar, ama her iki grupta da
inan›lmaz yetenekli ya da daha az beceriye sahip
ö¤renciler bulunabiliyor. Her fley yolunda giderse,
ö¤renciler kendi gruplar›nda di¤erlerine faydal›
olabilecekleri roller bulabiliyorlar; tabii kimi zaman
rollerin da¤›l›m› ahenkli olmayabiliyor. Bu programa
bafllamadan önce, bir s›n›ftaki enerjiyi ya da enerji
eksi¤ini hissetti¤imde, bütünün yaln›zca küçük bir parças›
oldu¤umdan, bundan çok fazla etkilenmezdim. fiimdi
bölüm efl baflkan› oldu¤um için, birbirine yabanc› 1820 kiflinin bir bütün olarak nas›l davranacaklar›
konusunda çok az kontrolüm oldu¤unun fark›nday›m.
Kar›flmamaya çal›fl›yorum ama, çok zorlan›yorum.
Yine de, amigoluk yapmak benim kendime biçti¤im ifl
tan›m›n›n bir parças›. S›n›flar› üretici olacaklar›na
inand›¤›m bir noktaya getirmeye çal›fl›yorum. Galiba
biraz da oluruna b›rakmal›y›m. Her dinamik kendi
geliflme h›z›n› buluyor sonunda.
Bir yüksek lisans program›, lisans program›na k›yasla
çok daha yo¤un. Ço¤u ö¤renci için gerçek hayata
at›lmadan önceki son s›¤›nak buras›. Durum daha ciddi.
Bu yüzden ifl hayat›n› mümkün oldu¤unca taklit etmeye
çal›fl›yoruz. Birinci y›l bir tür kamp buras›, ö¤renciler
bir dizi projeyle zekâ ve yeteneklerinin s›n›rlar›n› ölçmeye

zorlan›yorlar. ‹kinci y›l ise bir araflt›rma, düflünme ve
piyasa hedeflerini temsil eden bir ürün ortaya koyma
dönemi.
Bir anlamda, birinci s›n›f ö¤rencileriyle u¤raflman›n
daha kolay oldu¤unu düflünüyorum. Henüz al›ngan
de¤iller ve önerilere aç›klar. Baflaramazlarsa hatalar›ndan
ders al›yorlar. ‹kinci s›n›fa geldiklerinde, belli bir zaman
içinde baflarmalar› gerekti¤i kafalar›na dank ediyor.
Tabii, ikinci s›n›fa geçmifl olmalar› otomatik olarak
olgunlaflt›klar› anlam›na gelmiyor. Bu program›n
bafl›ndan beri geçen 3 y›l içinde gördük ki, ö¤rencilerin
ço¤unlu¤u çabuk olgunlaflsa da, baz›lar› kanatlar›n›
açabilmekte çok zorlan›yorlar. Ben bunun tamamen
do¤al bir süreç oldu¤unu biliyorum art›k. Akademi
ö¤rencilere elinden geldi¤ince rehber olup destek verse
de, eninde sonunda kiflisel ve yarat›c› geliflme bireyin
elinde, baflka kimsenin de¤il.
Her dönem iki kez, ö¤rencilerden resmi bir de¤erlendirme
al›yoruz. Ciddi olmayan yorumlar› hemen eliyorum.
Ço¤u ö¤renci yarat›c› olma fikrine tamamen kendini
adam›fl olsa da, baz›lar› bafllang›çta bunu gerçekten
denemeye haz›r de¤iller. Bu karfl›laflt›klar› en büyük
engel. Ne var ki dönem sonunda -flimdilik sadece bir
s›n›f›m›z mezun oldu, ikincisi yolda- projelerine tamamen
ba¤lan›yorlar. Hepsi de giriflimci haline geliyor diyemem
ama, 'giriflimci tavr›' tak›nd›klar›n› söyleyebilirim.
Son tez sunumu, yani ö¤renciler olgunlu¤a ulaflm›fl
fikirleriyle piyasaya ç›kmadan önceki son akademik
jüri, korkunç yorucu. Baflar›n›n tan›m› ö¤renciden
ö¤renciye de¤iflse de, biz jüri odas›na yüksek beklentilerle
geliyoruz. ‹fllerin geliflimini flahsen takip etmedi¤im
için, benim için her fley sürpriz oluyor. ‹fllerin hepsi
tahmin etti¤im kadar iyi ç›kmasa da, ço¤unluk
beklentilerimi afl›yor. Akademik y›l›n sonunda, herkesin,
ö¤renciler kadar ö¤retmenlerin de bitik oldu¤u bu anda,
tek bafl›na bu olay bile bütün sürece de¤er.
Bir yüksek lisans program› açmak, yüksek lisans
okumaya çok benziyor. Her ad›mda ya da tökezlenmede
yeni bir fley ö¤reniyorum. Bafllang›çta, ö¤rencilerin bu
ortamda nas›l faaliyet göstereceklerini bilmiyordum,
ama her yeni s›n›fla yeni bilgiler ediniyorum. Temel
konsepti de¤ifltirmesem de, dersleri ve program›
ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na uyarlad›m. Ayr›ca; ö¤renciler
her flikâyet ettiklerinde dinlememek gerekti¤ini de
ö¤rendim. Genellikle onlar› memnun etmeyi amaçlar›m,
ama program›n s›n›rlar› ve hedefleri göz önüne
al›nd›¤›nda, daha az ders saati ve daha fazla teknolojik
yenilik tan›mak gibi istekleri pek gerçekçi olmuyor. Baz›
eksikleri olsa da, bazen küçük ekleme ve ç›karmalar
gerekse de, program›n temelinin sa¤lam oldu¤una
inan›yorum.
Akademik bir kariyer, istedi¤im ya da bekledi¤im bir
fley de¤ildi; benden bir e¤itimci olarak bahsettiklerinde
hâlâ yüzümü buruflturdu¤umu itiraf etmeliyim. Yine de
bu profesyonel hayat›m›n en heyecan verici
deneyimlerinden biri oldu. Ö¤renciler üzerinde de benzer
bir etkisi oldu¤unu umuyorum.
Bunu yazd›¤›m s›rada, dördüncü s›n›f›m›z› seçtik. Bu
süreç beni hep heyecanland›r›yor. Ö¤renciler sonbaharda
okula geldiklerinde, heyecan›m daha da artacak. Sürekli
de¤iflen, yeni tan›flt›¤›m bu bir grup insan, ellerimde
flekillenecek bu bireyler, benim için müthifl etkileyici.
‹nsan gerçek e¤itmenlerin de¤erini anl›yor.

Steven Heller ile
söylefli
NewYork City, 27 Aral›k 1999
Elizabeth Resnick

School of Visual Arts'daki tasar›m program›n›
bafllatmadan önce, y›llarca tasar›m tarihi ö¤rettiniz.
Sizce ideal tasar›m tarihi dersi nas›l olmal›?
‹yi bir tasar›m tarihi dersi grafik tasar›m›n endüstri
ça¤›nda nereden geldi¤ini anlatmal›; yani afla¤› yukar›
19. yüzy›l›n sonlar›ndan bafllamal›, ma¤ara resimlerine
geri gitmemeli. Grafik tasar›mdan çok, iletiflim tarihi
ve teorisiyle ilgili olmal›. Ve grafik tasar›m›, toplum
ve kültür kapsam›nda, bir iletiflim arac›, bir pazarlama
arac›, bir tüketim arac›, bir ikna arac› olarak ele almal›.
‹deal ders üç düzeyden oluflur: Birincisi, kronolojidir.
‹nsanlara 1897-2000 aras›nda neler oldu¤unu
anlat›rs›n›z; çak›flan, kesiflen ve birbirinden etkilenen
ak›mlarla birlikte. ‹kinci düzey, tasar›m›n anahtar
elemanlar›n› flekillendiren hikâyelerdir. Üçüncüsü ise
bazen ikincil önemde, bazen de tasar›mla hiç ba¤lant›s›
olmad›¤› düflünülen olaylar, kifliler ve nesnelerle
ilgilenir. Bu düzeye ço¤u zaman grafik tasar›m
d›fl›ndaki medyay› da kar›flt›r›r›m.
Yeni bir tasar›m yüksek lisans bölümü kurucusu
olarak, program için pedagojik hedefleriniz neler?
Grafik tasar›ma bir servis olarak çok fazla sabr›m yok.
Grafik tasar›mc›lar›n müthifl yetenekli olmalar› ve
sayfay› toparlay›p iyi görünmesini sa¤lamalar›, birinin
ilgisini canl› tutmak için yeterli de¤il. Benim ilgimi
canl› tutmak için hiç de¤il! Bu yüzden fark›na vard›m
ki; e¤er ben grafik tasar›mdan s›k›l›yorsam, birçok
insan kapana k›s›lm›fl demektir. 'Yaratan tasar›mc›',
bu program›n odak noktas› ve temel dili içerik
oluflturmak için kullanmay› hedefliyor. Bunu istedi¤iniz
gibi adland›rabilirsiniz, ben daha iyi bir ifade
bulamad›¤›m için içerik oluflturmak diyorum.
Ö¤rencilerin paketlemelerini, tan›tmalar›n›,
pazarlamalar›n›, satmalar›n› istiyoruz. Bir kiflinin ilgili
bütün aktiviteleri yap›p de¤erli bir ürün ortaya
koyabilece¤ini ö¤retmek istiyorum. Okuldan
ç›kt›klar›nda iflin hangi bölümüyle gerçekten ilgilenmek
istediklerine karar verebilirler. Okulun temel hedefi,
ö¤rencileri farkl› düflünmeye itmek, düflüncelerine
dayanarak fikirler üretmelerini sa¤lamak. Bu sayede,

2 y›ll›k program› bitirdiklerinde, bir hedef kitleye hitap
eden geçerli bir ürünleri oluyor.
Program›n yap›s› nas›l?
Program› bir dizi bölümden oluflacak sekilde
yap›land›rd›m. Kendimi maraton de¤il, k›sa mesafe
koflucusu olarak görüyorum. Yazd›¤›m zaman da bu
flekilde yaz›yorum. Sürekli yaz›yorum, ama k›sa
bölümler halinde. Paul Rand kitab›m bile, bir araya
gelip bir bafll›k alt›nda toplanan k›sa bölümlerden
olufltu. Yüksek Lisans Program› da ayn› flekilde. Bir
flemsiyenin alt›nda toplanan bir dizi farkl› ünite
tasarlad›m. Hepsi ö¤renciyi bütün program› toparlayan
bir ortak sonuca götürüyor: Tez. Her fleye hükmeden
bir ideolojimiz yok, genel bir felsefemiz var. Yap›mc›
ya da yarat›c› olma fikri program›n özü, ama bu noktaya
nas›l varaca¤›n›z›n reçetesi verilmiyor. Hakim bir
tasar›m tarz›m›z da yok. Dersler gece, ama ö¤renciler
24 saat stüdyodan faydalanabiliyor. Yapmak istedi¤im
fleylerden biri de geleneksel okul tad›nda olmayan bir
çevre yaratmakt›. Ben bir tasar›m firmas› istedim.
Stüdyo dedi¤imiz yere girdi¤imde 50 istasyon görmek
istedim; ö¤rencilerin birbirleriyle iletiflim içinde
olmalar›n›, ama kendi istasyonlar›nda ba¤›ms›z olarak
çal›flmalar›n› amaçlad›m.
'90'lar boyunca her y›l bir tasar›m konferans›
düzenlediniz: "Modernizm & Eklektizm: Amerikan
Grafik Tasar›m Tarihi". Bu kadar uzun süre bunu
yapman›z›n arkas›ndaki motivasyon neydi? Bu size
ne kazand›rd›?
Hayat›m boyunca yapt›¤›m her fleyin arkas›nda bir fley
ö¤renmek ya da paylaflmak iste¤i olmufltur. Modernizm
ve Eklektizm, tasar›m tarihinde bilmedi¤im noktalar›
ö¤renmenin bir yoluydu. Ayn› zamanda beni kendi
tasar›m araflt›rmalar›m› yapmaya ve di¤erleriyle
paylaflmaya zorlad›. Bu bir forumdu. Orijinal bir fikir
de¤ildi. Rochester Teknoloji Enstitüsü'nün Modernizm
ve Eklektizm'den önce iki tasar›m tarihi sempozyumu
olmufltu. Fakat bunu daha sonra b›rakt›lar. Ben de daha
de¤iflik bir fley yapabilece¤imi düflündüm; olay› daha
eklektik bir hale getirebilirdim. Modernizm ve
Eklektizm, modern ve eklektik fleylerle ilgili oldu¤u
kadar, benim daha eklektik bir konferans istememle
de ilgiliydi. Çok farkl› bak›fl aç›lar› olan insanlar› davet
etmem, tart›flmaya elefltirel bak›fl aç›lar› dahil etmem
mümkün oldu. Ustalar› ustal›k alanlar›yla ilgili,
tarihçileri araflt›rmalar›yla ilgili konuflmalar› için davet
ettim. Paylafl›mc› ve yap›c› bir ortamd›. Gelecek y›l
tekrar denemeyi düflünüyorum, bakal›m ne olacak?
Geçen 10 y›lda grafik tasar›m yay›nc›l›¤›nda,

tarihçe, antoloji, "nas›l yap›l›r" ve portfolyo türü
kitaplar ve dergiler konusunda adeta bir sa¤anak
vard›. Siz de bu y›¤›na bereketli bir gayretle katk›da
bulundunuz. Bu konuda bir yorum yapmak ister
misiniz?
Birçok yay›nc› di¤er yay›nc›lar›n yapt›klar›n› görüyor
ve "Bizim de bir listemiz olmal›" diye düflünüyorlar.
Tasar›m piyasas›ndaki birçok insan›n keyiflerince
harcayabilecek paralar› var ve kitap sat›n al›yorlar. Bu
kadar çok kitap olmas›n›n bunlar d›fl›nda bir sebebi
var m›, bilmiyorum. Bana gelince, ben tak›nt›l›y›m.
Kitap yay›ml›yorum, çünkü bir katk›m olabilece¤ine
inan›yorum. Arkadafllar›m ve meslektafllar›m bana çok
ileri gitti¤imi ve piyasay› t›kad›¤›m› söylüyorlar. Buna
kat›lm›yor de¤ilim, ama bir yandan da bu benim
yapmak istedi¤im fley. Biri bana "Art›k kitap
ç›karamazs›n, çünkü kimse sat›n alm›yor" diyene kadar
makale, elefltiri ve antoloji kitaplar› üretmeyi
sürdürece¤im.
Paul Rand biyografiniz bana daha çok detayl› bir
araflt›rma ve tez kitab› gibi göründü.
O kitapla gurur duyuyorum. Asl›nda ben bütün
kitaplar›mla gurur duyar›m. Rand kitab›yla gurur
duyuyorum, çünkü çok gayretli bir çal›flman›n ürünü.
Bu f›rsat ç›kt›¤›nda üzerine atlad›m. Karfl›mda iyi
tan›d›¤›m, çok önemli bir tasar›mc› vard› ve hayat›yla
ilgili o kadar çok bilgiye sahiptim ki, bunu
yapmasayd›m yaz›k olurdu. Ayn› zamanda bir insan›n
hayat›na bu kadar vâk›f olmak büyük bir sorumluluk;
özellikle insanlar›n bu hayat›n ne kadar›n› bilmeleri
gerekti¤ine karar verme k›sm›. Bence, kimsenin Rand'in
bilmesini istemeyece¤i bir fleyi bilme hakk› yoktu.
Bunun yan› s›ra Rand'in kendi kitaplar›nda tart›fl›lmayan
çal›flma flekilleri ve nedenleriyle ilgili bilgileri
ö¤renebilirlerdi. Ben bunu baflard›¤›ma inan›yorum.
Tasar›m elefltirisiyle ilgili yaz›lar, insanlar› "al›flverifl
yaparken iyi tasar›m› aramak" konusunda e¤itmeli
diye düflünüyorum. Fakat neden bu yaz›lar hâlâ
tasar›m bültenleriyle s›n›rl› ve müzik, film, tiyatro,
edebiyat gibi di¤er sanat dallar›yla beraber
medyada yerlerini alm›yor?
Çünkü grafik tasar›m bir servis olarak görülüyor. Bir
paketleme yöntemi, bir araç; zaten bu yüzden benim
yüksek lisans program›m›n konusu 'yarat›c›l›k'. Fakat
yarat›lan ürünler piyasaya ç›kt›klar›nda ve elefltirel
bak›fllara maruz kald›klar›nda, birçok aç›dan
de¤erlendirilecekler: Tasar›m, içerik, ambalaj. Grafik
tasar›m ayr› olarak de¤erlendirilmeyecek. Popüler
bas›nda tasar›m› ayr› tutmak çok zordur, çünkü ondan

Ço¤u ö¤renci için gerçek hayata
at›lmadan önceki son s›¤›nak buras›.
Durum daha ciddi. Bu yüzden ifl hayat›n›
mümkün oldu¤unca taklit etmeye
çal›fl›yoruz.
hep tasar›m jargonuyla bahsedilir. Bir flifle koladan
bahsediyorsak tad› hakk›nda konufluruz, çünkü
tüketicinin ilgilendi¤i eninde sonunda budur. Burada
"Tüketiciyi bu ürüne çeken ambalajd›r" diyebilirsiniz.
Neden tüketiciyi çekmifltir ambalaj? Bu, elefltirel bir
tart›flman›n ve bir ürünün bafltan sona analizinin bir
parças› olabilir.
Siz senior sanat yönetmeni olarak New York Times
Gazetesi'nde, Tasar›m Yüksek Lisans Bölüm
Baflkan› olarak School of Visual Arts'da
çal›fl›yorsunuz, AIGA* Graphic Design Journal'›n
ve birçok kitab›n editörlü¤ünü yap›yorsunuz. Kitap
yaz›yorsunuz, düzenli olarak en az yar›m düzine
meslekî bültende makaleleriniz yay›mlan›yor. Bu
üretkenli¤in s›rr› ne?
Bir sürü meslektafl›mla beraber çal›fl›yorum, hepsi
ifllerinde çok iyiler, ama bunun da ötesinde bende hep
'bir fleyler yapma' güdüsü var. Ayn› zamanda sürekli
"Son zamanlarda kendin için ne yapt›n?" sorusunu
sormak gibi bir problemim var. Durmaks›z›n üreterek
buna cevap vermek zorunday›m. Neyse ki çok
merakl›y›m ve bir konuda heyecan duydu¤umda özellikle tasar›mla ilgili- o konuda daha fazla fley
ö¤renmek, o konuyla ilgili konuflmak ve yazmak
istiyorum. Bu flekilde doyurulamaz oldu¤um sürece
-ve ilgilendi¤im konularda tükenmez bir kaynak oldu¤u
sürece-, bunu yapmay› sürdürece¤im.
AIGA yaflam boyu baflar› ödülü'nü kazanmak sizi
nas›l etkiledi? Bundan sonra ne yapacaks›n›z?
Arkadafl›m Art Spiegelman** buna 'traji komik ödül'
diyor. Ben de öyle hissediyorum. Bana verildi¤i için
onur duyuyorum, meslektafllar›m taraf›ndan takdir
edilmek gurur verici. Ama ayn› zamanda çok rahats›z
edici bir durum, çünkü bir flekilde daha fazlas›n›
baflarmak için çal›flmaya devam etmem gerekti¤i
anlam›na geliyor. Ya da ölmeliyim.
*Amerikan Grafik Sanatlar› Enstitüsü
**‹llüstratör, ünlü MAUS çizgi roman›n›n yarat›c›s›

