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Hızla yaşlanmakta olan dünya 
nüfusu pazarda giderek daha 
büyük bir pay oluşturmaktadır. 
Şu anda nüfusun yüzde 13’ü 65 
yaşının üzerindedir. Bu kesim 
30 yıl içerisinde iki katına çıkıp 
66 milyona ulaşacaktır. İnsanlar 
yaşlandıkça değişime uğrar. 
Duyu, idrak ve motor yetenekleri 
geriler. Yapılı çevre oluşturulurken 
yaşlanmakta olan nüfusun 
ihtiyaçları pek göz önünde tutulmaz. 
Örneğin işaret sistemlerinde yazıtipi 
seçimi, kendi yaş gruplarının tipik 
görme sorunlarına sahip olan yaşlı 
izleyicileri nasıl etkiler? Yaşlanma 
sürecindeki gözler için bazı 
yazıtipleri başkalarına göre daha 
uygun mudur?

Işık kaybı
Görme duyusu yaşın ilerlemesiyle 
beraber geriler. Her ne kadar 
sinirsel kayıplar da olursa da, asıl 
gerileme gözün optiğinde yer 
alan değişimlerden kaynaklanır. 
Gözbebeği küçülür ve göze giren 
ışığın azalmasına neden olur. 
Gözbebeğinin loş ışığa tepkisi 
ilerleyen yaşla beraber de azalır ve 
80’li yaşlara gelindiğinde neredeyse 
sıfıra iner. Yaşlılar arasında özellikle 
az ışıklı ortamlarda önemli görme 
sorunları yaşanır. Resimlerde, 20, 
60 ve 75 yaşlarındaki izleyiciler 
arasında optik medyada ışık 
aktarımının yaşın ilerlemesiyle 

ne kadar değişime uğradığı 
görülmektedir.

Odaklanma kaybı
Görme duyusunda yaşa bağlı olarak 
en sık görülen değişim, 40 ila 50 
yaşlar arasında hemen herkeste 
görülür. Lens esnekliğini yitirmeye 
başlar ve özellikle okuma sırasında 
odaklanma yeteneğinin azalmasıyla 
sonuçlanır. Görsel keskinlik 
kaybı, yaşın artmasıyla ve gözün 
zayıflamasıyla giderek artan bir 
görme bulanıklığına yol açabilir. 
Odaklanma kaybının miktarı kişiden 
kişiye farklılık gösterir ve hafif 
düzeyden ciddi düzeye kadar uzanır.

Görme sorunlarının 
simülasyonları hakkında bir not
Burada sunulan simülasyonlar, 
eldeki araçların sınırlılığı göz 
önünde tutulursa gerçeğe mümkün 
olduğu kadar yakın bir şekilde 
geliştirilmiştir. Ancak insanın görme 
duyusu, burada amaçlarımıza uygun 
olarak oluşturulan simülasyonlara 
göre çok daha karmaşıktır. Örneğin, 
ışık kaybının gösterildiği örneklerin 
gerçekte algılanandan daha karanlık 
olmaları muhtemeldir, zira göz 
yaşlandıkça beyin de gerekli 
uyarlamaları gerçekleştirir. Bunun 
yanı sıra, odaklanma kaybını 
hafifletmek için sık olarak düzeltici 
mercekler de kullanılmaktadır.

Daha ciddi görme sorunları
Merkezî görme kaybı ve periferik 
görme kaybı, özellikle diyabet 
hastalarında veya nörolojik 
hastalıklar geçiren kişilerde gözleri 
etkileyebilecek diğer sorunlardır. 
Merkezî görme kaybına uğrayan 
kişiler tam önlerinde duranı değil, 
çevresinde yer alanları görürler. 
Periferik görme kaybında tam tersi 
gerçekleşir ve bir silindirden veya 
tünelden bakılıyormuş gibi, sadece 
merkezî bir görüntü elde edilir. Bazı 
kişilerde bu görme zorluklarının bir 
bileşimi de görülebilir.

İşaret sistemleri için  
tipografik standartlar
İşaret sistemlerinde uygun 
yazıtiplerinin kullanımı için gerekli 
gövde genişliği, yükseklik ve 
çizim kalınlığı oranları Americans 
with Disabilities Act (ADA – 
Engelli Amerikalılar Yasası) ile 
kararlaştırılmıştır. Bu standartlar 
sayesinde kullanılan yazıtiplerinin 
daha tekdüze olması, çizim 
kalınlıklarının fazla kalın veya fazla 
ince olmaması ve fazla daraltılmış 
veya genişletilmiş stillerin 
kullanılmaması sağlanır. Her ne 
kadar bu standartlar mükemmel 

bir başlangıç noktası oluşturuyorsa 
da, yaşlanma sürecindeki gözler 
için yazıtipi seçiminde bazı 
ilave faktörleri de göz önünde 
bulundurmak gerekebilir.

Tipik görme sorunlarının 
simülasyonu
Aşağıdaki örneklerde, ADA’nın 
işaret sistemlerinde kullanılmak 
üzere getirdiği şartları yerine 
getiren yazıtipleri vardır. Her bir 
örnek, görme sorunu olmayan bir 
izleyici ile ışık ve odaklanma kaybı 
geçiren bir izleyici tarafından nasıl 
görüldüklerini gösterir.

Bodoni Book
İnce çizim alanından dolayı 
bu yazıtipi işaret sistemlerinde 
kullanım için en ideal seçenek 
değildir. Düşük görüş şartlarında 
harfler dağılma eğilimi gösterir.

Times Roman
Daha büyük olan küçük harf 
yüksekliği ile daha az ince olan 
çizim alanı, okunaklılığı az da olsa 
kolaylaştırır. Daha daraltılmış olan 
orantı, düşük görüş şartlarında, “e” 
ve “a” harflerinde olduğu üzere iç 
boşlukların kapalı olmasına yol açar.

Garamond Semibold
Bu yazıtipinin daha tutarlı olan 

20 yaşında (üstte), 60 yaşında (ortada) ve  
75 yaşında (altta) insanlarda görme duyusu.

Merkezî görme kaybı ile periferik görme 
kaybı simülasyonları.

Bodoni Book ile görme sorunları 
simülasyonları.

ADA standartları.

gövde geniflli¤i =
yüksekli¤in %60 ila %100’ü

Çizim kal›nl›¤› =
yüksekli¤in %10 ila %20’si

Times Roman ile görme sorunları 
simülasyonları.

Normal odaklanma ile görme bulanıklığı 
arasındaki fark.
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çizim kalınlığı ve daha geniş 
orantısı okunaklılığı kolaylaştırır. 

“e” ve “a” harflerinin küçük iç 
boşlukları düşük görüş şartlarında 
kapanma eğilimi gösterir. Belirgin 
olan üst ve alt çıkıntılar görünür 
olmaya devam eder.

Century Schoolbook
Bu yazıtipinin daha geniş olan 
orantısı “e” ve “a” harflerinin 
iç boşluklarının daha az kapalı 
olmasını sağlar. Daha tutarlı olan 
çizim kalınlı€ı ve daha büyük olan 
küçük harf yüksekliği, düşük görüş 
şartlarında okunaklılığı kolaylaştırır.

Glypha Roman
Daha önceki örneğe benzer şekilde, 
daha büyük olan küçük harf 
yüksekliği, daha geniş orantı ve 
tutarlı çizim kalınlı€ı, düşük görüş 
şartlarında okunaklılığı arttırır. 
Daha az belirgin olan üst ve alt 
çıkıntılar dağılma eğilimi gösterir 
ama kalın tırnaklar bütün harfleri 
biraz daha belirgin kılar.

Futura Heavy
Basit ve yuvarlak formlar da 
(örneğin tek parça “a” ile tek çizimli 

“u”), uzun üst ve alt çıkıntılar düşük 
görüş şartlarını iyi kaldırır. Ancak “t” 
harfinin kısa yatay çizgisi görünmez 
hale gelir.

Helvetica Bold
Başkalarına oranla daha büyük olan 

küçük harf yüksekliği ve daha geniş 
orantılar, düşük görüş şartlarında 
okunaklılığı kolaylaştırır. Daha kısa 
olan üst ve alt çıkıntılar ise o kadar 
iyi bir performans göstermezler.

Univers 65
Küçük harf yüksekliğinin 
başkalarına oranla biraz daha küçük 
olması iç boşlukların daha önceki 
örneğe göre biraz daha kapalı 
olmasıyla sonuçlanır. Ancak daha 
geniş olan “r” ve “t” harfleri iyi bir 
performans gösterirler.

Frutiger Bold
Bu yazıtipi havaalanlarında 
kullanılmak üzere tasarlandığından, 
düşük görüş şartlarında işlevini 
başarılı bir şekilde yerine getirmesi 
normaldir. Oldukça geniş olan 
orantının, açık iç boşlukların 
ve başkalarına göre biraz daha 
uzun olan üst ve alt çıkıntıların 
okunaklılığı kolaylaştırdığı görülür.

Syntax Bold
Biraz daraltılmış olan orantı, düşük 
görüş şartlarında iç boşlukların 
kapalı olmasına yol açar, ama daha 
belirgin olan “t” ve uzun üst ve 
alt çıkıntılar, bu yazıtipinin pozitif 
özelliklerini oluşturur.

İncelenen yazıtiplerinin 
başarılı özellikleri
Yukarıdaki örneklerin analizi 
sonucunda aşağıdaki görsel 

özelliklerin, yazıtiplerinin 
daha yaşlı izleyiciler tarafından 
okunabilmesi için yararlı olduğu 
görülmektedir:
 • Tutarlı çizim kalınlıkları
 • Açık iç boşluklar
 • Belirgin üst ve alt çıkıntılar
 • Daha geniş yatay orantılar
 • Her harf için daha belirgin formlar 
(küçük harf “t” ve “j” için kuyruklar 
gibi)
 • Bazı harf formları için daha geniş 
yatay çizimler (küçük harf “r”nin 
yatay çıkıntısı veya küçük harf 

“t”nin yatay çizgisi gibi)

Düşük görüş sahipleri için  
var olan bir yazıtipi
American Printing House for the 
Blind (APH – Körler için Amerika 
Matbaası), görme sorunlarına sahip 
okuyucular için kullanılmak üzere 
APHont adıyla bilinen bir yazıtipi 
geliştirmiştir. Bu yazıtipi, tutarlı 
çizim kalınlıklarına, alt tarafları 
çıkıntılı “j” ve “q” harflerine, 
açık iç boşluklara ve daha büyük 
noktalama işaretlerine sahiptir. 
APHont estetik açıdan göze hoş 
görünen bir yazıtipi olmayabilir, 
ama yaşlanma sürecindeki gözlere 
yardımcı olmak için tasarlanan 
yazıtiplerinin daha da geliştirilmesi 
için var olan fırsatlara işaret 
etmektedir. 

Bazı notlar ve  
tavsiyeler
Her ne kadar ADA’nın koşullarını 
karşılayan birçok yazıtipi varsa da, 
hepsi yaşlanma sürecindeki gözlerle 
işlevlerini başarılı bir şekilde yerine 
getirmeyebilir. Tırnaksız tipler, 
başkalarına göre daha büyük olan 
küçük harf yüksekliği ve tutarlı 
çizim kalınlıklarıyla genelde daha 
okunaklıdır. Tipografi tasarımcıları 
bu konuyu daha kapsamlı şekilde 
incelemeli ve yaşlanmakta olan 

nüfusun görme sorunlarıyla başa 
çıkacak yazıtipleri geliştirmelidir. 
Bu araştırma alanında ilerleme için 
birçok fırsat olduğu açıktır.

Görsel birliğe karşı  
belirgin harf formları
İyi bir şekilde tasarlanmış olan 
yazıtiplerinin çoğu tekdüze bir 
görüntüye sahiptir, zira sıradan 
bir yazıtipindeki harflerin çoğuyla 
başka harfler arasında ortak 
olan benzer formlar vardır. Bu 
uygulamanın sonucunda uyumlu 
bir ürün ortaya çıkıyorsa da, 
görsel olarak benzer olan harfler, 
yaşlanma sürecindeki gözlere özgü 
olan görme sorunları durumunda 
işlevlerini yerine getirmekte başarılı 
olmazlar. Eğer daha yaşlı izleyiciler 
için yeni yazıtipleri tasarlanacaksa, 
hem istenilen form birliğine sahip 
olmaları, hem de görsel olarak daha 
belirgin olan harfler içermeleri 
gerekir.

Körler için Amerikan Matbaası’nın tasarladığı APHont.

APHont Regular abece örneği:

The quick brown fox jumped
over the lazy dog.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s
t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Garamond Semibold ile görme sorunları 
simülasyonları.

Century Schoolbook ile görme sorunları 
simülasyonları.

Glypha Roman ile görme sorunları 
simülasyonları.

Futura Heavy ile görme sorunları 
simülasyonları.

Helvetica Bold ile görme sorunları 
simülasyonları.

Univers 65 ile görme sorunları 
simülasyonları.

Frutiger Bold ile görme sorunları 
simülasyonları.

Syntax Bold ile görme sorunları 
simülasyonları.

Bu benzer harfler arasında ortak olan 
formlara dikkat ediniz.
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Düşük görüş şartları 
simülasyonlarında  
yazıtiplerinin test edilmesi
İşaret tasarımcıları, şartnamenin 
belirlenmesinden ve nihai işaret 
üretiminden önce farklı yazıtiplerini 
test etmek için buradaki durumlara 
benzer simülasyonlar uygulamak 
isteyebilir. Adobe Photoshop 
gibi resim işleme programlarıyla 
görüntü bulanıklığı veya karartma 
efektleri elde edilebilir ve 
dijital modeller üzerinde analiz 
yapılabilir. Yaşlanma sürecindeki 
gözlerin etkisini simüle etmek 
için füme veya buzlu pleksiglas 
gibi malzemeler de üç boyutlu 
prototiplerin veya işaretlerin önüne 
yerleştirilebilir.

Sonuç
İşaret sistemlerinin işlevlerini 
başarılı bir şekilde yerine getirmesi 
için yararlı bilgileri sergilemesi, bir 
mekânın ulaşılabilir bir noktasına 
ve uygun görme yüksekliğine 
yerleştirilmesi ve yeterli derecede 
aydınlatılması gerektiğini biliyoruz. 
İstenilen uzaklıktan okunabilmesi 
için metnin uygun boyda olması ve 
arka fonla arasında net bir kontrastın 
olması gerekir. Ancak yaşlanma 
sürecindeki gözlerin ihtiyaçları, 
düşük görüş şartlarında işlevlerini 
yerine getirecek yazıtipleri 
gerektirir. Yaşlanmakta olan nüfusun 
ihtiyaçlarının gelecekte daha iyi bir 
şekilde karşılanabilmesi için hem 
yazıtipi tasarımcıları, hem de işaret 
tasarımcıları yaşlanmakta olan 
nüfusun görme sorunları hakkında 
bilgi sahibi olmalıdır. V
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Özetle 
Spiekermann
Halkoyuyla 
tasarım
Erik Spiekermann
Form 228, Eylül/Ekim 2009
Çeviri: Aslı Mertan

Finansal kriz gösterdi ki, kokuşmuş 
olan şey para değil, paranın 
dokunduğu her şey ve para 
gerçekten de toplumun ahlak 
dokusunu bozuyor. Banknotlar 
ve metal paralar, parasal işlemler, 
bankalar ve finansal sistemle 
özdeşleşen her şeyi sembolize 
ediyorlar. Demek ki ABD’de 
doları yeniden tasarlamak için 
oluşan inisiyatife şaşırmamak 
lazım. Avrupa’da banknotlarımız 
çeşitli renklerde olsalar da, paranın 
renginin yeşil olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Varyemez Amca’nın 
gözlerindeki dolar işaretleri bize 
milyarlara mal olmuş sınırsız 
tamahkârlığı temsil ediyor. Şimdiye 
kadar herkes öğrenmiş olmalı 
ki, halkoylamasıyla yapılan 
tasarımlar, resmi kurumlar 
veya büyük müşterilerden 
bekleyebileceğimizden çok daha 
hazin sonuçlar doğurmaktadır. 

Kampanyayı başlatanlar yepyeni 
bir başlangıç için cüretkâr bir 
sembol, Obama diyarındaki 
meslektaşlarımızın ruh halleriyle 
uyuşacak bir işaretin arayışı 
içindeler. Amerikan doları hiç 
şüphesiz İsviçre’de veya Avro 
öncesi Hollanda’da rastladığımız 
devlet elinden tasarımlar gibi 
başarılı bir örnek değil. Bizim 
Avro’larımız, hepsi aynı boyda ve 
aynı renkte olan yeşil banknotlara 
kıyasla, hem müsriflikten 
kaçınmayan, hem de fonksiyonel 
bir görünüm arzediyorlar. Yeni 
dolarların eskilerinden pek bir 
farkları yok fakat şimdi sağ alt 
köşelerinde Helvetica Bold’la 
dizilmiş mor renkli birer rakam 
taşıyorlar ki, elimizde kaç para 
tuttuğumuzu az çok bilelim. 
Estetik, fonksiyonel ve teknik 
bir felaket. Şu anda Amerikan 
ekonomisinin içinde bulunduğu 
duruma yakışan bir sembol. 
www.dollarredesign.com adlı 
web sitesine yapılan katkılar 
uygulamanın pragmatik açılarıyla 
ilgilenmiyorlar. Dolayısıyla 
Amerikan toplumuna dair hem 
isteyerek, hem de istemeyerek 
çok şey anlatan yorumlar 
getirilmiş. George Washington 
ve Benjamin Franklin yerine 
çağımızın gerçek kahramanları 
tasvir edilmiş – Barbie, Superman 
ve Jack Nicholson. Paranın rengi 

gri-yeşilin ılımlı tonları değil, 
şeker pembesi veya parlak pembe, 
hatta fosforlu. Aslına bakılırsa 
bunun pratik bir faydası da olabilir 
çünkü banknotlar üç kritere göre 
tasarlanmalıdır ve bunların hepsi 
eşit derecede objektif değildir. 
Kriterlerin ilki fonksiyon; yani 
hem tanınabilir, hem de hataya 
düşürmeyecek kadar aşikâr 
olmalıdır. İkinci kriter güvenlik; 
sahteciliği engelleme amaçlı teknik 
kompozisyon kullanılmalıdır. 
Üçüncü kritere göre, banknotlar 
görsel olarak ülkeyi temsil 
etmelidirler. Bu üçüncü fonksiyon, 
ilgili illüstrasyonların seçimi ve 
sonuçta bir kaç santimetrekare 
içerisinde bir toplumun temsil 
edilmesi düşüncesi tasarımcılar 
ve gözlemciler açısından en 
ilgi çekici kriterdir. Bütünüyle 
okunaklı ve kolaylıkla ayırt 
edilebilir banknotlar üretmek 
bilgi tasarımcılarının işidir ve 
New York ile San Diego arasında 
bunlardan bol bol bulunur. Aynı 
şekilde, Amerikalı matbaacılar 
da aynı şekilde teknik açıdan işi 
kotarabilecek düzeydedirler. Bu 
tür şeyler sorun yaratmamalı. 
Nitekim bizim Avro’muzda bunlar 
sorun olmadı. Ne var ki, kitleler 
için tasarım yaparken, tasarım 
şaheserleri yaratmak pek söz 
konusu olmaz. Nihayetinde, her 
ülke hak ettiği tasarıma kavuşur. V
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Geniş 
alanda 
diyalog: 
Die Zeit 
iki cildi 
birleştirdi
Herbert Lechner
Novum, Ekim 2009
Çeviri: Aslı Mertan

Gazetelerin yeniden tasarımı 
tüm Almanya’da gündemde 
olan bir konu. Bazen bu, 
dijital rekabetle mücadele 
etmek için bir şeyler yapıyor 
görünmekten ibaret bir çaba 
olarak kalıyor. Fakat DIE 
ZEIT gibi bir kurum, imajını 
değiştirdiği zaman, durumu 
daha yakından incelemekte 
yarar var.

Saygıdeğer DIE ZEIT dergisinin 
günlük gazete formunda tekrar 
canlanmasından sonra, gazetenin 
kendisi bu sene manşetlere konu 
oldu: Daha önce iki ayrı birim 
olan Feuilleton (sanat ve kültür 
sayfaları) ve Literatur (edebiyat 
bölümü) birleştirildi. Böylece 
16 sayfalık, kültür sayfalarına 
basamak atlatan, gerçekten 
dikkat çekici ve önemli bir 
birim yaratılmış oldu. Büyük 
formatlı gazetenin görünümünden 
sorumlu sanat yönetmeni Haika 
Hinze, onları bu karara götüren 
şartları ve sonuçta kazandıkları 
heyecan verici sayfa düzenlemesi 
imkânlarını anlattı. Bu iki cildin 
birleşmesi, birbirleriyle yakından 
ilgili iki bölüm arasında görsel 
bir bağ yaratma amaçlı olarak, 
uzun zamandır planlanan bir 
şeymiş. Meşhur edebiyat birimine 
oldukça yoğun bir dikkat ve emek 
harcanmış ve yaratıcı tasarım için 
daha geliştirilmiş bir alan açılmış. 
Örneğin şimdi, Feuilleton’un 
tamamı meşhur bir yazarın 
portresine adanabiliyor. Geçmişte 
kitap eleştirilerinin konumlarının 
nasıl daha belirginleştirileceğine 
dair arayışlar olmuş fakat bunlar 
görsel sunumdan çok izleksel 
yapıya odaklanmışlar. Önceki 
formatta, eleştiriler çamaşır ipinde 
asılı elbiseler gibi birbiri ardına 
sıralanırlarken, şimdi tasarımcılar 
daha çok özgürlüğe sahipler. 
Artık bu yazıları bir kaç sayfaya 
dağıtarak, merkezi konumlara 
yerleştirebiliyorlar. Ayrıca artık 

özgün bir biçimde, sadece belli 
bir konuya adayabilecekleri 
bir çift sayfaları da var. Bu 
yeni düzenleme ve beraberinde 
yaratılan özgürlüklere rağmen, 
kültür sayfalarının görünümü 
hemen fark edilen ve kasıtlı 
olduğu anlaşılan bir dinginlik 
ve oturaklılık izlenimi veriyor. 
Wirtschaft (finans) veya Wissen 
(bilim) gibi diğer ciltlerin çok 
daha kalabalık olan sayfalarına 
kıyasla, görünüm çok daha yalın. 
Haika Hinze açıklıyor: “Biz 
Feuilleton’un görsel kimliğinin 
daha ölçülü, klasik ve elit – belki 
edebi – biraz şiirsel ve hatta 
kitap gibi olmasını istedik.” 
Burada tipografinin belli bir rolü 
var. Büyük boyutlu baş harfler 

önemli bir tasarım detayı ve 
sayfalarda görsel odak olarak 
kullanılıyor. Meşhur tipograf 
Walter Tiemann’ın yarattığı 
klasik görünümlü dizgi harflerine 
öykünen Tiemann, DIE ZEIT’ın 
başlıklarında kullanılıyor. 
Dışavurumcu tasarımıyla, bunlar 
gibi zarif ve şık vitrin kullanımları 
için gerçekten de uygun bir 
yazıtipi. Büyük sayfa formatı 
da gayet etkili – Haika Hinze 
bu konuda şunları söylüyor: 

“Bazıları lanet okuyor ama biz 
geniş İskandinav formatına 
bayılıyoruz”. Özellikle daha önce 
bahsi geçen ve editoryal tasarımın 
zirve noktası olan orta sayfa 
düzenlemesinde etkisini görmek 
mümkün. 

Haika Hinze’ye göre, böyle 
modifikasyonlar yapıldığında, 
tasarım ekibinin dikkatli idaresi 
büyük önem taşıyor: “Gerçek 
gazete okuyucusu bir âşığa 
benzer. Bir gazeteyi diğerlerinden 
ayıran özelliklerinden bir tanesi, 
belli bir ilgi alanına hitap eden 
başlıkların nerede bulunacağının 
bilinmesidir, izlenecek bir yol 
vardır. Fakat aynı zamanda, bir 
gazeteyi dinamik tutmak için 
böyle değişikliklerin yapılması 
bir gerekliliktir.” Haika Hinze 
böyle kararların doğal olarak 
kişisel tercihlerden fazlasıyla 
etkilendiğine dikkat çekiyor. 
Sürekli yeni fikirler getiren ve 
statükoyu sarsmaktan çekinmeyen 
iş arkadaşları başeditör Giovanni 
di Lorenzo ve bölüm başkanı 
Florian Illies sayesinde DIE ZEIT 
bugün olduğu gibi dinamik bir 
yayın olarak yoluna devam edecek 
gibi görünüyor. V
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