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Grafik tasar›m 21. yüzy›l›n iletiflim ihtiyaçlar›na cevap verirken
yeni bir tan›ma ihtiyaç duyuyor mu? Baflta Princeton, Cambridge
ve UCLA olmak üzere birçok üniversitede mimarl›k, grafik
tasar›m ve flehir tasar›m› konular›nda ders veren, kendini de
bir bilgi mimar› olarak tan›mlayan Richard Saul Wurman'a
sorarsan›z, evet: Bilgi Mimarl›¤›. Kendi iletiflim prensiplerini
merak, cehalet ve kabiliyetsizlikten yola ç›karak biçimlendiren
Wurman'a göre, giderek daha karmafl›k bir hal alan bilgiyi
düzenleyecek, aç›kl›k ve anlam kazand›racak, bunu yaparken
yarat›c›l›ktan taviz vermeyecek bilgi mimarlar› geliyor!
Gerçek y›k›m veya y›k›m alg›lamas›, yarat›c› de¤iflimi körükler.

Richard Saul Wurman ve
Bilgi Mimarl›¤›
Design Dialogues
Steven Heller - Elinor Pettit
Yaklafl›k 20 y›l önce görsel iletiflim alan›ndaki bofllu¤u
tan›mlamak için "bilgi mimarl›¤›" diye bir kavram
gelifltirdin. Bugün sana ne ifade ediyor?

Bu kavram› ilk defa 1976 y›l›nda, Amerikan Mimarlar
Enstitüsü Konferans›'n›n ulusal baflkan›yken kulland›m.
Bütün konferans bilgi mimarl›¤› üzerineydi.
O s›rada bilgi mimarl›¤›n› nas›l tan›ml›yordun?

Karmafl›k olan› basitlefltirme becerisi ve üslup yerine
anlamaya önem vermek. Bugün buna yo¤unlaflan
insanlar var. Kartvizitlerinde 'grafik tasar›mc›' yerine
'bilgi mimar›' tan›m›n› kullanan birçok insan tan›yorum.
Ama temelde hâlâ bir boflluk var. AIGA (Amerikan
Grafik Sanatç›lar Enstitüsü) taraf›ndan el üstünde
tutulan, mesle¤imizin alt›n ödüllü kahramanlar›; hâlâ
üslupçu olanlar.
As›l fark burada m›?

Yol ayr›m› burada; bir fleyi iyi göstermekle iyi yapmak
aras›nda.
‹kisi buluflamazlar m›?

Tabii ki buluflabilirler. Do¤ru bir fley yap›p hofl
görünmesini de sa¤layabilirsin. Ama sadece hofl, farkl›,
stilize bir fleyle yola ç›k›p, sonunda nas›l olsa
anlafl›laca¤›n› varsayamazs›n. Benim temel vurgum
anlama üzerine. Bence iletiflimciler olarak as›l
görevimiz bilgiyi anlafl›l›r k›lmak... Bunu sahiden,
üstelik yarat›c› bir flekilde yapabilirsek sonuç ayn›
zamanda hofl da görünür!
O zaman "biçim ifllevden sonra gelir" konusuna m›
dönüyoruz?

Biçim icraatten sonra gelir. ‹fllev ba¤›rsaklar›
boflaltmakt›r. ‹craat ise sindirimin sahnelendi¤i tiyatro
sanat›d›r.
Bu çok çarp›c› bir benzetme. Geçti¤imiz 10 y›l içinde,
grafik tasar›mc›n›n rolü nas›l de¤iflti?

Bu ufak kitle yüzeyden içeri¤e geçti. Benim 22 y›l
önce tahmin etti¤im fleyin fark›na vard›lar; as›l iflin,
faaliyet alanlar›n›n bu oldu¤una, bunun da daha asil
ve yarat›c› bir fley oldu¤una. Gerisi sahiden moda.
David Carson moda. O Armani. Hatta Armani bile
de¤il. Versace. Bence bu palavra. Bugün var, yar›n
yok. Moda dergilerini ve defileleri ne kadar s›k›c›

buldu¤umu anlatamam. O kadar s›¤ buluyorum ki,
bakam›yorum.
Tarihsel bir aç›dan, sence bilgi mimarl›¤› hareketinin
öncüsü kim/ne?

Beck'in Londra metrosu haritas›. Bu grafik tasar›m
örne¤i, büyük kitlelere bir fley iletme ve anlafl›l›r k›lma
iste¤ini bar›nd›r›yordu. Üstelik çok da hofl.
Peki ‹sviçre ekolü hakk›nda ne düflünüyorsun? O üslup
muydu, yoksa iletiflim miydi?

Bir biçimleme ve düzenlemeydi. Derin bir anlama
yolu de¤ildi. Esas amac› da bu de¤ildi. Bu harekete
dahil olan, harika piktogramlar tasarlayan insanlar
vard›. Peki bu iletiflim mi?
Evet, anlamaya yard›mc› oluyorlar. Ama bu çay ikram
etmek gibi; bütün bir yemek de¤il. ‹yi olduklar›n›
düflünüyorum. Ama bir yaflam biçimi de¤il, bir terbiye
biçimiydi.
Piktogramlarla bir sorunun mu var?

Kötü olduklar›n› düflünmüyorum. Seçici olmaya da
çal›flm›yorum. Bir bilgi mimar› için yapmas› ve
kullanmas› hofl fleyler; fakat genifl tan›m›yla bilgi
mimarl›¤› de¤iller. Çok güzel piktogramlar var; örne¤in
olimpiyatlar için tasarlananlar. Aç›kl›k getiriyorlar.
Seçim yapman›z› kolaylaflt›r›yorlar. Bir tür sözlük gibi.
Sadece her seferinde bafltan yap›lmalar›na bir anlam
veremiyorum.
San›r›m grafik tasar›m›n do¤as›nda bu var; farkl›l›k ve
yenilik birer erdem, var olan ifllevinden bir fley yitirmedi¤i
halde.

Umar›m bilgi mimarl›¤› sadece grafik tasar›m de¤ildir.
Örne¤in TED konferans› bilgi mimarl›¤›; çünkü onu
gerçek zaman ve mekânda bir fleyi anlaman›n yaratt›¤›
endifleyi ortadan kald›racak flekilde tasarl›yorum. Bu
tamam›yla bilgi mimarl›¤›. ‹yi seçilmifl kelimeler,
kelimelerle görseller aras›nda kurulmufl uygun bir
iliflki bilgi mimarl›¤›d›r.
Anlama endiflesinin tedavisi nedir?

"Bilgi" ö¤renmek istedi¤iniz veya size gereken fleyi
vermedi¤i zaman, hastal›k bafllar. Bilgi dedi¤imiz ço¤u
fley asl›nda bilgi de¤il. Bir bilgi patlamas› olmad›;
bilgisizli¤in patlamas› oldu.
Bir bilgi verme ifllevi olmad›¤› zaman, geriye anlams›z
fleyler kal›yor. Tedavisi ise iyi bilgi mimarl›¤›.
Bilgisizlik asl›nda yanl›fl bilgilendirme mi?

‹kisi farkl› fleyler. Örne¤in elinizde kesin say›lar olabilir;
ama onlara bir anlam veremezsiniz. Bu yanl›fl
bilgilendirme de¤ildir. Veridir. Çok fazla miktarda
veriye maruz kal›yoruz. ‹nsanlar buna bilgi dedikleri
için, anlamam›z gerekti¤ini san›yoruz. Hepimizin
masas›na sayfalarca ç›k›fl geliyor; e¤er siz büyük bir
flirkette yöneticiyseniz, birilerinin anlad›¤›n› varsayarak
bu 'bilgi'yi üreten departmana bütçenizden daha fazla
para ay›r›yorsunuz. Gerçek flu ki kimse bunlar›
anlam›yor ve kullanm›yor.
Kimler bilgi mimar› olmal›?

Anlama konusunda tutkulu olan herkes, yani bence
sa¤l›kl› olan herkes. Dünyan›n her yerinden, bir flekilde
benim ad›m› ö¤renen insanlardan e-posta mesajlar›
al›yorum. Bilgi mimar› olmak istiyorlar ve bir okul,
kitap veya kurs önermemi istiyorlar.

Daha önce grafik tasar›m›n bir yol ayr›m›nda oldu¤unu
söyledin. Sözünü etti¤in dünyada bir grafik tasar›mc› nas›l
bir rol üstlenebilece¤ini bilmedi¤i zaman kolay yolu
seçiyor, bu da üsluplaflt›rma oluyor. Yani moda.

fiunu anlamalar› gerek, moda hakikaten çok kolay.
Buna ra¤men toplum moda olan› yapan insanlar›
yüceltiyor.
Son 10 y›lda, mecralarda yer alan bilgide, hesaplar›n
üstünde bir art›fl oldu. Bu yeni mecralar dünyas›nda bilgi
mimar›n›n rolü nedir? Burada internet ve di¤er elektronik
ortamlar›n yayg›nl›¤›n› senin bile öngöremedi¤ini
söyleyebilir miyiz?

‹nterneti kesinlikle bilmiyordum. Patlamay› ve
iletiflimin gücünü tahmin ettim; ama bugün geldi¤i
noktay› tahmin edemezdim. 15 y›l önce yapt›¤›m
konuflmalarda "Gelecek burada olacak, anlam›yor
musunuz?" dedi¤imi hat›rl›yorum. "Bilgi mimarl›¤›
diplomas› al›n; dikkatinizi buna verin. Konu güzel bir
harita yapmak de¤il, iflleyen güzel bir harita yapmak,"
diyerek okul okul dolaflt›m. Bunu Art Center'da da
söyledim, RISD'de de... Kimsenin umurunda de¤ildi.
Bilgi yönetimi tasar›mc›n›n gelece¤i son nokta m›, yoksa
ufukta baflka bir fley görünüyor mu? Baflka bir deyiflle
grafik tasar›m› te¤et mi geçece¤iz?

Bence anlama sanat› her zaman son nokta olacak.
Kelimelerin icad›ndan bu yana bu sanat›n de¤iflti¤ine
inanm›yorum. Neden de¤iflsin ki? Uygarl›¤›n amac›
bilgiyi anlafl›l›r k›lmakt›r; kelimelerle, flark›larla,
resimler ve say›larla.
Peki grafik tasar›mc›n›n amac› bu mu olacak, olmal› m›d›r?

Bence grafik tasar›mc›lar olmayacak. Bence bilgi
mimarlar› olacak! Kelimelerden, resimlerden,
say›lardan ve bunlar› iletecek teknolojiden anlayan
insanlar olacak. fiu anda kimse bunun e¤itimini alm›yor.
Sence kim veya ne yolu gösteriyor ve neden?

Baflar›s›zl›k her zaman yolu gösterir. Ço¤u grafi¤in
ifllemedi¤i gerçe¤i, iletiflimi anlama ihtiyac›n›
beraberinde getiriyor. ‹nternet sayfalar› ifllemiyor,
televizyon haber programlar› ifllemiyor... Say›lar›
artt›kça ne kadar baflar›s›z olduklar› iyice ortaya ç›k›yor.
Gerçek y›k›m veya y›k›m alg›lamas›, yarat›c› de¤iflimi
körükler.
Her fleyi en basite indirgemekten mi söz ediyoruz?

Hay›r, sadece bir fleyi nas›l bulaca¤›m›za karar
vermekten. Bir yolculu¤a nas›l ç›kars›n›z? ‹nsanlara
yolculu¤a ç›kma donan›m›n› nas›l verirsiniz? fiu anda
arabama atlay›p California'ya gitmek istiyorum. Birçok
farkl› yoldan gidebilirim. H›zl› yoldan. Manzaral›
yoldan. Üstü aç›k bir arabam oldu¤u için en e¤lenceli
yoldan. En iyi müzelerin oldu¤u yoldan. Ya da durup
kamp yapabilece¤im yoldan. Hava koflullar› yüzünden
belli bir yoldan gitmem gerekebilir. Veya bir yemek
merakl›s› olarak farkl› tatlar deneyebilece¤im yoldan.
Birçok farkl› yoldan gidebilirim. Do¤ru mu? Hepsi de
farkl› bir yolculuk olur. Ama buna donan›ml› olurum;
çünkü arabam var, harita kullanmas›n› biliyorum; nas›l
gitmek istedi¤ime karar verip, oraya nas›l varaca¤›m›
incelerim.
Bir anlamda bilgi mimarl›¤› sana karar verme kabiliyeti
mi kazand›r›yor?

Hay›r. Ne flekilde yapmak istedi¤ime karar vermem
için beni donat›yor.
Ama yolculu¤u herhangi bir flekilde yapabilirsin.

Çok iyi bir internet sayfas›ndan söz ediyorsak, görünen
sayfan›n arkas›ndaki fleylerin içinde de yolunu
bulabilirsin. Söylemeye çal›flt›¤›m bu.
TED konferanslar›n›n internet ve CD'lerin elektronik varl›¤›
üzerindeki etkileri ne oldu?

Bunu kat›lanlara sorman› tercih ederim.
Bütün katk›lar›ndan sonra, nas›l etkileri olmas›n› isterdin?

Her seferinde benim tahminlerimden çok daha fazlas›
ç›k›yor ortaya. Bu toplant›lar›n gücünü veya baflar›s›n›
planlamad›m. Tam olarak anlad›¤›m› da sanm›yorum.
Genelde çok küstah›md›r; ama bu konuda de¤ilim;
çünkü sürekli sürprizlerle karfl›lafl›yorum.
Amaçlad›¤›m›n çok ötesinde bir olaya dönüfltü. ‹nsanlar
yeni fikirler, projeler, dergiler, flirketler, konular,
dostluklar, ba¤lant›lar gelifltiriyorlar... benim
tahminlerimin çok ötesinde. fiubat 2000 konferans›
için büyük fikirlerim var. Genel gidiflata uyarsa, çok
daha güçlü ve genifl kapsaml› olacak.
TED MED konferans›n› yaratman›n nedeni bu mu?

T›p dünyas›n›n da bilgi mimarl›¤›na ihtiyac› var.
Sa¤l›kla ilgili bilgileri anlaman›n önemi ve gücü,
maliyeti daha düflük ve kaliteli hizmetin verilmesinde
etkili. Daha iyi hastalar ve doktorlar yarat›yor! Kimse
bu dilime bakm›fl de¤il. Gayri safi milli has›lan›n
%10'u olan bir endüstrinin bilgi mimarl›¤› dilimi. Bunu
umursayan veya düflünen çok az say›da grafik tasar›mc›
var.
Teknoloji, E¤lence, Tasar›m (Technology Entertainment
Design); bu güçler nas›l bir etkileflim içindeler?

'E¤itim' yerine 'e¤lence' kelimesinin seçilmifl olmas›
çok önemli. Birçok insan 'e¤itim'in daha fazla
sorumluluk içerdi¤ini düflünüyor. Bence en sorumsuz
kelime; bir sürü e¤itim kurumu bizde korkunç an›lar
b›rakt›. 'E¤lence'; çünkü ö¤renmemize olanak tan›yan,
e¤lenceli biçime girmifl bilgi. Ayr›ca 'e¤lence' kötü bir
kelime de¤il. Stand-up'lardan bahsetmiyorum; ama
söylemeden edemeyece¤im; politika hakk›ndaki baz›
fikirlerimi komedyenlerden ald›m. En basit tan›m›yla;
uygun teknolojiyi kullanarak, e¤lenceli bir biçimde
bilginin tasarlanmas›.
O zaman E harfini ç›kart›rsak T ve D olmaz m›?

Bugünün iletiflim ortam›nda teknoloji yaratmak için
e¤lenceye ve tasar›ma ihtiyaç var. Tasar›m bir bilime
mi dönüflüyor? Hay›r. Sadece daha sistematik. Daha
düflünceli. Ama bana göre psikoloji de bir bilim de¤il.
Bundan sonra TED fikrini nas›l gelifltirmen gerekti¤ini
düflünüyorsun?

fiubat 2000'de 'anlamay› kutlama' fikrimi halkla
paylaflaca¤›m. Ondan sonras›n› bilmiyorum.
Peki, biz halk bunu mu istiyoruz?

Umurumda de¤il. Ben istiyorum. ‹flinizi baflkalar›n›n
bak›fl aç›lar›na göre de¤erlendirmeye bafllad›¤›n›z an,
de¤erlendirme yapamazs›n›z. Ben de¤erlendirmelerimi
kendi bilmek istediklerim ve anlama kabiliyetim üzerine
yapar›m. Masumiyetimi ve becerimi sala¤›n teki
olmama borçluyum.

Richard Saul Wurman ile Sohbet
www.foxnews.com

Richard Saul Wurman bir bilgi mimar› ve 1984'te kurdu¤u TED'in
yönetim kurulu baflkan›. Her flubat ay›, Wurman tasar›m ve teknoloji
dünyas›n›n en parlak beyinlerini bir araya getiriyor. Bugüne kadar
TED'e kat›lanlar aras›nda Bill Gates ve Oliver Stone gibi isimler var.
Wurman, aralar›nda en çok satan kitaplar listesine giren "Bilgi Korkusu"
(Information Anxiety)'nun bulundu¤u 65'e yak›n kitab›n yazar›. 1981'de
Accesspress'i kurdu, 20'ye yak›n Access seyahat rehberi yay›nlad›.
Son projesi ise "Amerika'y› Anlama Atlas›".
Hayat›n›n tutkusunun bilgiyi anlafl›l›r yapmak oldu¤unu
söylüyorsun. Sence bilgi niye bu kadar anlafl›lmaz?

Çünkü anlamak çok zor bir fley. Bir fleyi anlamak,
‹ncil'de söz edildi¤i gibi anlamak veya 12 yafl›nda bir
çocu¤a, annenize bir fley anlat›p, anlamalar›n› sa¤lamak
bir mucize de¤il. Ama baflarmas› çok zor bir fley. Çünkü
e¤itim sistemimiz anlama sistemimize göre
düzenlenmemifl. Ezberlemek üzerine kurulu. Birçok
insan için okul ilgilenmedikleri bilgileri ezberleyip,
testlerde yaz›p, sonra da unutmaktan ibaret. Ve bunun
anlamayla hiçbir ilgisi yok. Diyelim ki sana bir hektar›n
ne kadar büyük oldu¤unu sordum. ‹lkokul bilgilerinden
hat›rl›yorsan belki 10.000 metrekare oldu¤unu söylersin.
Ama hâlâ bir hektar›n büyüklü¤ünü bir baflkas›na
anlatamazs›n. Ben bilginin bir insandan baflka bir insana
anlat›labilmesiyle ilgileniyorum. Çok basit alanlarda
bile anlamak, anlafl›lmak, çok az rastlanan bir fley.
Belki de anlamak çok az görülen bir fley; çünkü birçok insan,
özellikle de gazeteciler, birçok konu üzerinde uzman
olduklar›n› iddia ediyorlar.

Bence siz hiçbir fley üzerinde uzman falan de¤ilsiniz.
Bir konu üzerinde uzman olmak o konuyu baflka birine
anlatabilecek kadar bilmektir. Örne¤in 1988 Nobel Fizik
Ödülü sahibi Leon Lederman veya Jonas Salk... Bu
insanlar çok kar›fl›k bilgileri, senin benim bile
anlayabilece¤imiz kadar basit bir flekilde anlatabiliyorlar.
Bu da konular›n› ne kadar iyi anlad›klar›n› gösteriyor.
Hepimizin hayat›nda anlafl›lmaz kelimeler kullanan bir
hocam›z olmufltur. Hepimiz böyle hocalara bakar,
"Herhalde zeki olmal›; ama söylediklerinden hiçbir fley
anlam›yorum." derdik.
Gelecekte verilerin ço¤almas›yla bilgi daha da anlafl›lmaz
olacak m›?

Baz› fleyleri birbirinden ay›rmak gerekir. Bilgi dedi¤imiz
birçok fley asl›nda sadece veri. Hiçbir fleye ba¤l› de¤il.
Birçok insan bunu bilgi zannediyor. Bilgi kelimesine
bakarsan›z, kelimenin yar›s›ndan ço¤u bilmek ile ilgili.
Bilgi. Ama bilgi dedi¤imiz ço¤u fley bize bir fley
ö¤retmiyor ki, bir fleyler bilmemizi sa¤lam›yor ki. Veri

“Bilgi korkusu” nedir?
Biri, ad›n› bile duymad›¤›n bir kitap veya filmden
bahsetti¤i zaman, biliyormufl gibi bafl›n› sallamak...
Bilgisayar veya videonun bütün ifllevlerini bilmedi¤in
için bunal›ma girmek...
Ne kadar çal›flsan da, etraf›nda olup biten her fleyi takip
edememe duygusu...
Borsa endeksi 500 puan düfltü diye paniklemek... Bunun
ne anlama geldi¤ini bilmedi¤in halde...
“Bilmiyorum” demekten çekinmek...

ak›fl›nda bir ço¤alma olacak m›? Evet olacak. Daha h›zl›
veri ak›fl› olacak m›? Evet. Peki daha çok veri daha
anlafl›l›r hale gelecek mi? Belki biraz daha çok. Çünkü
sonunda baz›lar›, ifli bilgiyi anlafl›l›r hale getirmek olan
bir insana ihtiyaç duyduklar›n› fark ettiler. Zeki bir
tasar›mc›yla iyi bir yazar böyle bir görevin alt›ndan
kalkabilir. Bunu yapabilenler kendilerine bilgi mimar›
diyorlar. Bu iflte çok para var. Aç›k bir ihtiyaç ve para
iflin içine girince, insanlar gerçekten ifl yapmaya bafll›yor.
Bence bilgi mimarl›¤› kariyer yap›labilecek çok önemli
bir alan. Önümüzdeki 10-15 y›lda da çok geliflecek.
H›zl› veri ak›fl›n› sa¤layan bilimadamlar›, bu verileri
insanlar›n anlayaca¤› hale getirecek birisine ihtiyaç
duyacaklar. Süzüp, insan beyninin anlayaca¤› flekle
sokmas› için.
65 kitap yazd›n. Hepsi de senin anlamayla bir sorunun
olmas›yla ilgili. En çok satan kitab›n olan Bilgi Korkusu'nun
ana konsepti neydi?

Kitab›n ad› her fleyi anlat›yordu. Korkuyordum, ben
hiçbir fley anlamazken yan masada oturan arkadafl›m›n
her fleyi anlad›¤›n› düflünüyordum. Sonra etraf›mdakileri
anlayamama nedenini buldum. Sorun bende de¤ildi.
Hiçbir fley anlafl›l›r de¤ildi. Bunun için de bir endifle
duymama gerek yoktu. Kitap da kendimle uzun bir
konuflmadan ibaret. Bilgi üzerine yapt›¤›m incelemeleri
anlat›yor. Bir fley farkettim: ‹lkokula gitti¤inizde ilk alt›
y›l sadece alfabeyi ve birkaç sosyal davran›fl
ö¤reniyorsunuz. Bilgiyi anlafl›l›r hale getirmek için alfabe
d›fl›nda, üstelik alfabeden daha do¤al 4 farkl› yol daha
oldu¤unu hiç ö¤renmedik. Beyninize 5 filtre koyunca,
bilgiyi farkl› filtrelerden geçirince, asl›nda çok daha fazla
fley ö¤reniyorsunuz. Bunu bize kimse ö¤retmedi. Sonra
fark ettim ki, bilginin yarat›c› bir flekilde derlenmesi,
yeni bilgilerin do¤mas›n› sa¤l›yor. Size yeni yollar aç›yor.
Ben seyahat, uzay, uzam iliflkileriyle hep çok
ilgilenmiflimdir. fiehirleri anlamak konusunda 20'nin
üzerinde kitap yazd›m. Bence flehir, insano¤lunun en
önemli ve en karmafl›k bulufllar›ndan biri.
Bilgi fazlal›¤› diye bir fley var m›?

Hay›r, bilgi fazlal›¤› diye bir fley yoktur.
Ne demek istiyorsun?
Önümüze konulan anlayamad›¤›m›z fleyler bir fazlal›k
yaratabilir. Ama anlafl›labilir bilginin bir fazlal›k
yarataca¤›na inanm›yorum.

Yani internetle seçeneklerimizin artm›fl olmas›, anlafl›labilir
fikirlerin azalmas›na m› yol açacak?

Hay›r sanm›yorum. fiimdi kendini ifade etmenin birçok
yolu var. Çok garip bir dönemdeyiz. ‹nsanlar
bilgisayarlar›n, internetin çok karmafl›k fleyler oldu¤unu
düflünüyor. Asl›nda iflin daha çok bafl›nday›z, çok ilkel
bir dönemdeyiz. 5 y›l sonra insanlar›n neye karmafl›k
dediklerine bak›p gülece¤iz. 10 y›l sonra belki interneti
fark etmeyece¤iz bile. Çok erken bir dönemdeyiz.
Çamurla yazmak gibi. Çok ilkel bir dönemde oldu¤umuz,
çok karmafl›km›fl gibi gösterilerek saklan›yor. Sonra da
iyi çal›flmad›¤›ndan yak›n›yoruz. Tabii ki iyi çal›flm›yor;
çünkü kimse daha nas›l çal›flaca¤›n› bilmiyor. Bilgisayar›
insana, konuflmaya, haberleflmeye yaklaflt›rmam›z
gerekiyor.
Konuflmay› dondurabilmeliyiz. Mimarl›¤›n bence en
güzel tarifi dondurulmufl müziktir. Ayn› flekilde bilgi
mimarl›¤›n›n en güzel anlat›m› da dondurulmufl
konuflma.

Richard Saul Wurman:
Teknoloji, E¤lence, Tasar›m
Frontwheeldrive
Mark Wieman

Birçok internet flirketinde bilgi mimarlar›na büyük talep var.
1976'da Bilgi Mimarl›¤› terimini buldu¤un zaman yeni
medyan›n bu talepte böyle bir etkisi olabilece¤ini düflünmüfl
müydün?

Bilgi Mimarl›¤› terimini ilk buldu¤umda Philadelphia'da
AIA Kongresi'nde baflkand›m. 1976 y›l›yd›. Kongreye
bir isim vermeye karar verdim. Böylece Bilgi Mimarl›¤›
do¤du. Kendime de Bilgi Mimar› demeye bafllad›m. Bana
çok mant›kl› geldi: Ortal›kta kimsenin bir fley anlamad›¤›
bir sürü bilgi var. Ben de bir sürü fleyi anlam›yordum.
Kendimi model alarak bu terimin bir gecede yerleflece¤ini
sand›m. Tabii, öyle olmad›. Çok flafl›rm›flt›m. Ama flimdi,
özellikle son bir y›l içinde kendine bilgi mimar› diyen
çok kifli var. fiimdi de o kadar çabuk yayg›nlaflmaya
bafllad› ki bir kere daha flafl›rm›fl durumday›m. ‹nsanlar
kartlar›na bilgi mimar› diye yazd›rt›yorlar, web
sayfalar›nda kullan›yorlar. Tabii kimse nereden geldi¤ini
bilmiyor. Bence, bilgi mimar› bugüne ait, insanlar›n
kendilerini özdefllefltirebildikleri bir terim. Daha önce de
düflündü¤üm gibi önemli bir bofllu¤u dolduruyor. Ama
iki önemli noktada yan›ld›m: Birincisi, bilgi mimarl›¤›
terimini ilk ortaya att›¤›mda kimse ilgilenmedi, kimse
terimi kullanmaya bafllamad›. ‹kincisi de bir kere tutulunca,
her fley çok h›zl› oldu.
Bilgi tasar›mc›s› Edward Tufte bas›l› ifllerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
bilgisayar ekran›nda s›n›rl› bilgi verilebilece¤ini söylüyor.
O deli mi? Yoksa teknolojiyi, anlay›fl›m›z› gelifltirecek flekilde
kullanm›yor muyuz?

Ona kat›lm›yorum. Ve o oldu¤u için kat›lm›yorum.
Tamam, kitaplar› çok güzel. Ama analitik bir tarihçinin
kitaplar› onlar. O bir bilgi mimar› de¤il. En ufak bir
tasar›m bilgisi yok. Gelecekte de neler olaca¤›n› bilmiyor.
Bilgi tasar›m›n›n tarihini çok güzel bir flekilde ç›karm›fl,
analizini yapm›fl. Ama gelecek hakk›nda yarat›c› fikirleri
yok. Yak›n bir gelecekte internette inan›lmaz fleyler
olaca¤›n› göremiyor. fiu anda biraz yolumuzu flafl›rm›fl
m› duruyoruz? Evet öyleyiz. Sinema da ilk ç›kt›¤›nda
böyleydi. ‹lk baflta eski fleyler üzerine dayand›rmak
istediler. Tiyatrolar› filme ald›lar. Biz de flu an bir monitöre
diyagramlar koyuyoruz. Bilginin dinami¤ini do¤ru bir
biçimde kullanm›yoruz. Yapabildi¤imizi göstermek için
döndürmeler, hareketlendirmeler yap›yoruz, hava at›yoruz.
Herkes ayn› tatl›, küçük programa övgüler ya¤d›r›yor.
Bu hava atma döneminden çok yak›nda ç›kaca¤›z. Her
fleyi net ve anlafl›l›r bir biçimde göstermeye bafllayaca¤›z.
‹nterneti olmas› gerekti¤i gibi kullanmaya bafllayaca¤›z.
Teknolojinin h›zlanmas›yla beraber, ne gördü¤ünle nas›l
gördü¤ün aras›ndaki iliflki tamam›yla de¤ifliyor. Bence
Edward Tufte ileriye de¤il, geriye bakan biri.
‹fli hobinin bir uzant›s› olarak görüyorsun. Bunu biraz açar
m›s›n?

"‹fl" tan›m olarak olumsuz anlamlar içeren bir kelime.
Sevmedi¤in bir fley yap›yorsan ona ifl dersin. Yol
kazanlar›n yapt›¤› fley bir ifltir. Çal›fl›rs›n, çal›fl›rs›n,
çal›fl›rs›n ki tatil alabilesin. Yani ifl ve tatil karfl›t anlaml›
birer kelime haline gelir. Bunun tam tersi düflünce de ifle
e¤lence olarak bakmakt›r. Bir tasar›mc› olarak bence en
büyük problem hayat›n› tasarlamakta. E¤er buna hobi
denirse ve bu da benim hobimse, o zaman benim iflim
hobilerim ve yapmak istedi¤im fleylerin bir kar›fl›m›. Bu
da hayat›n› tasarlaman›n bir parças›.

TED konferanslar›n çok ünlenmifl durumda. Bunu nas›l
aç›kl›yorsun?

TED baflar›l› oldu, çünkü statik de¤il. 10 konuflmac›, 14
hoparlörün oldu¤u, IBM sponsorlu¤unda bedava ö¤le
yeme¤i ve kurabiyeler olan bir konferans de¤il. Ben ilginç
buldu¤um fleylerin bir yans›mas› olsun istedim.
Hipernormal oldu¤umu yans›tmak istiyorum. Herkesten
daha normal bir insan oldu¤uma göre, bana ilginç gelen
seyircilere de ilginç gelecektir. Onlar› ne ilgilendirir diye
düflünmüyorum. Bir kiflilik bir komite gibi çal›flarak bana
ne enteresan geliyor, ona bak›yorum. Y›llar önce TED'e
ilk bafllad›¤›mda en son teknoloji ürünü oyuncaklarla
gittikçe daha az ilgilenmeye bafllad›m. Gittikçe h›zlanan,
küçülen tatl› araç gereçler beni art›k ilgilendirmiyordu.
Hâlâ o alana ilgim var; ama "Niye bütün bunlar›
yap›yoruz?" deyince herkesin ilgisini çekebiliyorsunuz.
En son teknolojiyi de¤il, en iyi nas›l anlat›r›z diye
araflt›r›yoruz. Bu da 1984'te konferans›n aç›l›fl konuflmas›n›
yaparken John Naisbitt'in söyledi¤i ilk fleydi. ‹nsanlar
konferanslara daha az gitmek ihtiyac› duydukça, gerçek
insanlarla, gerçek iliflkiler kurabilecekler.
Bilim, anlama ve bilgi aras›ndaki iliflkiye bakacaklar.
Konferans da daha çok anlamayla ilgili. ‹nsan da bundan
ibaret zaten, anlama. Bilgi, anlama üzerine oldu¤u sürece,
hep taze, yeni bir fley olacak. Teknoloji, e¤lence ve tasar›m
üzerine oldu¤u sürece bilgi hep ilgi çekecek. Ve bu da
beni flafl›rtmayacak. Bunu yapmaya sonsuza kadar devam
edece¤im anlam›na gelmiyor tabii. Sadece bu yeni
teknolojileri gösterip "Bana bak, bana bak!" demekten
daha iyi.
TEDX fiubat 2000'i ve 66. kitab›n olan "Amerika'y› Anlama
Atlas›"n› biraz anlat›r m›s›n?

Asl›nda kitab›n ad› sadece "Anlamak" olacakt›. ‹çinde
350 sayfa dolusu harita, çizelge veya ifle yarayan di¤er
fleyler var. Çok kolayca anlafl›labilen, Amerika'da
bulabilece¤im en iyi bilgi mimarlar› taraf›ndan haz›rlanan
bir kitap. Sordu¤um 300 soruya cevap veriyorlar;
TED'de araflt›rd›¤›m›z 300 cevap. Bunlar› daha basit bir
hale getirmeye çal›flt›k. Ço¤unun alt›nda flekiller, çizelgeler
var. Bunlar web sitemizde de var. Ama site kitab›n ayn›s›
de¤il. Kitaptan ayr› bir site gibi haz›rland›. R/GA
Stüdyolar›'ndan Bob Greenberg, Intel'den Ciaran Doyle,
Microsoft'tan Curtis Wong ve benim taraf›ndan haz›rland›.
Bana göre bu, bilgi mimarl›¤› konusunda bir dönüm
noktas›. Ama nedense, neredeyse Amerika'daki tüm bilgi
tasar›m› organizasyonlar› ve çeflitli tasar›m gruplar› biz
yokmufluz gibi davran›yorlar. Bugüne kadarki en büyük
bilgi mimarlar› grubu konferanstayd›. Kitap üstünde
çal›flan herkes küçük sunumlar ve workshop'lar yapt›.
Yeni ifl veya projelerinden söz etmek ister misin?

En yeni projem TOP, ilk defa burada aç›kl›yorum; 2 ayl›k
bir yay›nevi. Ortak bir proje. %50'si benim. Ben baflkan
ve yarat›c› yönetmenim. Di¤er %50'si ise Amerika'n›n
ikinci büyük sa¤l›k sigorta flirketler grubu olan United
HealthCare Out of Minnesota'ya ait. Ovations ad›nda bir
alt kurulufllar› var. TOP da Ovations yay›nc›l›ktan geliyor.
Bas›l› ve elektronik medyada önümüzdeki 5 y›l içinde
50'ye yak›n kitap ve çeflitli konularda web siteleri
üretece¤iz. Finans konular›ndan Alzheimer ve kalp
hastal›klar›na kadar çeflitli konularda, 50 yafl›n›n
üzerindekiler için. Yani hayatlar›n›n ikinci yar›s›n›
yaflayanlar için. ‹flte benim yeni hobim bu.

