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1 Haziran Gözlükçüler Günü

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Yükümüzü bırakıp  
döneceğimizi 
bilmeden yeni bir 
yolculuğa çıkıyorduk 
her ay.  Bu ayın bizim 
için farklı bir anlamı 
da sektörümüzün 
özel bir günü olan  
1 Haziran 
Gözlükçüler  
gününü  
kutluyoruz. 

M
Merhaba Sevgili Okurlarımız,

Bir aylık aradan sonra yeni bir sayıyla karşınızdayız. Burada Şair İbrahim 
Tenekeci Bey’in ‘Zaferden değil seferden sorumluyuz’ sözü gelip yer ediniyor 
dilimin ucuna.

Her ay yeni arkadaşlar katıldı aramıza. Kendi sandalımızda kıyıdan uzaklaşıp 
denizimizde dinlenmek için başladığımız yolculukta yeni yol arkadaşları 
dahil oluyordu aramıza. Bu güzel, mutluluk verici bir şeydi elbette. 

Daha önceden tanışmadığımız, ülkenin farklı şehirlerinden arkadaşlarla 
kelimelerin birleştiriciliğiyle başlayan tanışıklığımız her yeni sayıda biraz 
daha perçinleşerek büyüdü.  Her ay bizim için uzaklaştığımız kıyıya dönme 
zamanıydı. 

Yükümüzü bırakıp  döneceğimizi bilmeden yeni bir yolculuğa çıkıyorduk her 
ay.  Bu ayın bizim için farklı bir anlamı da sektörümüzün özel bir günü olan 1 
Haziran Gözlükçüler gününü kutluyoruz. 

Tüm meslektaşlarımızın gözlükçüler günü kutlu olsun.

Saygılarımla
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HABER

Gözlükçülerin Anıtkabir’de  
1 Haziran kutlaması

1 Haziran Optisyen- Gözlükçüler günü, Anıtkabir’e gelen Optis-
yen ve Gözlükçüler tarafından coşkuyla kutlandı.

Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen Optisyen 
ve Gözlükçüler, bu yıl meslek tarihinde bir ilk 1 
Haziran Optisyen ve Gözlükçüler gününü Oda 
olmanın gururu ile kutladı.

Optisyen- Gözlükçüler Odası birlik yönetimi, 
Türkiye genelinden birçok dernek yöneticisi ve 
meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleşen Anıtkabir 
ziyaretinde Mozale ye çelenk konularak, Anıtkabir 
özel defterini yazan birlik başkanı Sn. Mahmut 
Yetim, 1 Haziran gününün önemine dikkat çekerek, 
bu günün çekişmeler günü olmadığını, meslektaşları 
kaynaştırma günü olduğunu belirtti. 1 Haziran da Optisyen ve Gözlükçüler bir araya 

gelerek sektörel sorunları, birlikteliklerini ve 
dostluklarını pekiştirdikleri, mesleğe olan saygı ve 
sevgilerinin göstergesidir.

Bu yıl da aynı duygu ve düşünce ile bir araya gelen 
Optisyen ve Gözlükçüler, Anıtkabir de buluşarak 
Mozole ye çiçek koymuş ve Anıtkabir defterine bu 
günün anısına sektörün geçmişten bugüne Optisyen 
ve Gözlükçüler in 68 yıllık oda ve birlik hedefleri 
not düşülmüştür.
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HABER

Teleskopik gözlük  
satıyor musunuz?

Teleskopik gözlükler 5193 sayılı gözlükçülük kanununda satış 
yetkisi gözlükçülere verilmiştir.

yaşamlarını uzakta ve yakında rahat görmektedir. 

Bu reçeteleri sağlık kurulu olan her hastane 
yazabiliyor. Dolayısıyla bu tür hastanelerden 
gelen reçeteler olursa meslektaşlarımıza her 
zaman Ankara’daki merkezimize telefon 
açmanız durumunda sizlere her zaman bilgi 
verilecektir.

Ben anlamıyorum, Bu iş riskli gibi söylemlerin 
etkisinde kalarak hastalarınızı geri çevirmeyin.

SGK, Teleskopik gözlük ödemesi ne kadardır?

SGK, Teleskopik gözlüklerde tek cama 555TL+ 
KDV ödeme yapmaktadır.

Son yıllarda normal gözlük camı haline gelmiş 
olan teleskoplar az görenlerin uzak ve yakın her 
türlü görme sorunlarının tedavisi için kullanılır.

Ancak meslektaşlarımız bu tür gözlüklerle 
hiç ilgilenmemektedir.

Sektörümüz dışında mesleği olmayan kişilerde 
bu gözlüğü rahatlıkla satmaktadırlar.

Oysaki bu tür gözlükler gözlükçülerin kolaylıkla 
satabileceği az gören hastalara memnuniyet 
yaratacağı hasta kaybının önüne geçeceği aynı 
zamanda da mesleki bilgisini artıracağı aşikardır.

Teleskopik gözlükler az görenler için geliştirilmiş 
olup az görenlere ışık kaynağıdır.

Genellikle Sarı nokta hastalığı (yaşa bağlı 
makula dejenerasyonu), Şeker hastalığı (Diabet), 
Nistagmuslu, Albino ve Doğuştan az görmeye 
neden olan, görme yetisini kısmen kaybetmiş 
olan hastalara verilmektedir. Bu gözlükleri 
kullanan hastalar televizyonu gazeteyi günlük 
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Yüzerken lens takmak  
göze zarar veriyor

Kontakt lens kullananların özellikle yaz aylarında lenslerinin 
temizliğine ekstra özen göstermesi gerektiğini söyleyen 

uzmanlar, yüzerken lens takılmasını önermiyor.

Günümüzde; özellikle sosyal yaşamda ve spor 
yaparken kullanımı son derece rahat olan 
yumuşak kontakt lensler tercih edilmektedir. 

Doktor kontrolünde, temizliğine dikkat ederek ve 
uyumadan önce çıkarılarak kullanıldığında, kontakt 
lense bağlı çok ciddi sorunlar yaşanmamaktadır. 
Doktor tarafından yapılan kontrolde; gözünde alerji, 
enfeksiyon, kuruluk gibi bulgular olan kişilerin 
kontakt lens takmamaları gerekir. Sağlıklı gözlere de 
göz yapısına ve kişinin kullanımına uygun kontakt 
lensler önerilmektedir.

HAVUZDA GÜNLÜK LENS KULLANIN

• Deniz-havuz gözlüğü kullanılmalı. • Güneş 
gözlüğü kullanılmalı. • Doktor kontrolleri düzenli 
yaptırılmalı. • Gözlerde kızarıklık, batma, ağrı, 
görmede bulanıklık olduğunda lensleri takmadan 
ve geç kalmadan bir göz doktoruna gidilmeli. • 
Kontakt lensler süresi geçince atılmalı. • Kontakt 
lensler gözdeyken doktorun önermediği şekilde 
damla-ilaç kullanılmamalı. • Lensler göze yapılacak 
makyaj öncesinde takılmalı ve makyaj malzemesi 
bulaştırılmamalı.

Havuza girerken ‘günlük’ lens kullanılmalı. Yaz 
tatilinde kontakt lens kullanımına ara verilmesini 
önermeyiz; ama belirli önlemlerin alınması tatilde 
bu sebepten dolayı rahatınızın bozulmasını önler. En 
ideali kontakt lens kullananların lenslerle havuza veya 
denize girmemelidir. Çünkü kontakt lens göze tam 
olarak yapışmaz,  kornea üzerinde ince bir gözyaşı 
tabakası üzerinde yüzmektedir. Günlük kullanımda 
lens gözden çıkmaz, düşmezken; lensle suya 
girildiğinde, aşırı su ve basınçla lens gözden çıkabilir 
ve kaybolabilir.  Yüksek göz bozukluğu olanlar ve 
gözlük kullanmayanlar lenssiz iyi göremedikleri 
için, denize veya havuza girerken de lenslerini 
takmak isterler. Bu tercihi yapanlar, lensle suya 
girdikleri zaman lenslerinin suya karışmaması için 
suyun içinde gözlerini açmamalıdır. Ayrıca lenslere 
havuz suyundan mikrop bulaşması daha kolaydır. 
Mikrop bulaşmış lensin takılmaya devam edilmesi 
gözde konjonktivit, keratit gibi iltihaplanmalara yol 
açarak göze zarar verebilir. Deniz, havuz ve musluk 
suyundaki mikroplar sağlıklı gözlerde herhangi 
bir enfeksiyon yapmazken; kontakt lens kullanan 
kişilerde lensleri takıp çıkarırken oluşan çok küçük 
korneal hasarlar ( mikrotravmalar) mikropların göze 
daha kolay zarar vermesine neden olurlar.

KONTAKT LENSLERİN KULLANILMAMASI 
GEREKEN DURUMLAR

• Kontakt lensle havuza- denize girmek isteyenler, 
sabah takılıp akşam atılan “günlük” kontakt 
lensleri tercih etmeli ve mutlaka havuz gözlüğü 
kullanmalıdır. • Kontakt lensleri şu durumlarda 
kullanmamak gerekir: Gözde alerji, enfeksiyon ya da 
iltihap varlığında.  Kornea duyusu azalmış kişilerde ( 
nörolojik hastalıklar, diyabet) Gözde kuruluk, gözyaşı 
yetersizliği olduğunda. Genel sağlık durumunda 
bozukluk, şiddetli grip gibi viral hastalıklarda. 
Gözün kurumasına ve görmenin bulanmasına yol 
açan ilaçları kullanan kişilerde (antihistaminik, 
dekonjestan ilaçlar, diüretikler, antidepresanlar, 
doğum kontrol hapları…) Göze damla şeklinde ilaç 
tedavisi yapılması zorunlu olduğunda. Gözde tekrar 
edebilecek göz ya da kapak hastalığı olanlarda. Aşırı 
kuru, dumanlı ve tozlu ortamlarda çalışanlarda.
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Polenler kör ediyor, peki polen aşısı 
polenlerden korur mu?

Bahar ayının en sinsi canavarları polenlerin zararı yalnızca 
astım hastalarına değil polenlerin gözleri kör edebildiğini biliyor 

muydunuz polen nedir?

Bahar ayının en sinsi canavarları polenlerin 
zararı yalnızca astım hastalarına değil, 
polenlerin gözleri kör edebildiğini biliyor 
muydunuz, polen nedir, polenlerin zararları, 
polenler gözleri neden ve nasıl kör eder, 
polenlerden gözlerimizi nasıl koruyabiliriz? 

Bahar mevsiminde havada uçuşan polenler göz 
nezlesine ve körlüğe neden olabiliyor. Polenler göz 
nezlesine sebep oluyor. Gözde kızarıklık, kaşıntı ve 
sulanma gibi şikayetler alerjilerin habercisi oluyor. 

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. 
Mahmut Odabaşı  “Alerjik göz hastalıklarından 
korunmanın  en iyi  yolu dışarıya çıkarken takılacak 
güneş gözlüğü ve şapkadır.  

Ayrıca çok tozlu, fazla miktarda polen 
bulunabilecek ortamlardan kaçınma, gözlerin direkt  
güneş ışığına maruz bırakmamakta önemlidir. 

Baharda görülen alerjik göz nezlesi hastalarının 
kirli ellerle gözlerini ovuşturmaması, sık sık el yüz 
yıkaması ve ilaçlarını düzenli kullanması tedavide 
çok önemlidir’’  diyerek uyardı.

Alerjinin en rahatsız edici belirtileri ise göz 
kaşınmaları, gözde kızarıklık ve sulanma olduğunu 
söyleyen Op. Dr. Mahmut Odabaşı, “Hasta gözlerini 
kaşımaya ve ovuşturmaya doyamaz.

Bu kaşımalar bazı kimselerde gözün önündeki 
saydam tabaka olan korneanın yapısında 
bozulmalara sebep olur ki bunların en ciddisi görme 
kaybına yol açar” dedi. 

Tedavi

Polen alerjilerine bağlı astım ve alerjik nezle 
hastasının temel tedavisi ilaç tedavisidir. Bunun için 
de hem polen mevsiminde yakınmaların ortaya 
çıkmasını önleyici koruyucu hem de yakınmaları 
ortadan kaldıran kurtarıcı ilaçlar kullanılır.

Sıklıkla polen dönemi süresince tedavi almak 
yeterlidir.

Polen aşısı

Polen alerjisine bağlı astım ve alerjik nezleye 
karşı polen aşısının da bir tedavi yöntemi 
olarak uygulanabilir. Aşı yalnızca ve yalnızca 
uygun ilaç tedavisine rağmen kontrol altına 
alınamayan hastalarda düşünülmeli, kullanılıp 
kullanılamayacağına da alerji uzmanları karar 
vermelidir.

Alerjik nezlesi olan çocuklarda astım gelişme riski 
olduğundan, ailelerin çocukların yakınmalarına 
duyarlı ve dikkatli olması gerekir. Çünkü alerjik 
nezle uygun tedavi edildiğinde astım gelişme riski 
de azaltılabilir.
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Liderlik, yöneticilik vesaire...

Liderlik ile ilgili ne 
zaman konuşmaya 

başlasak, neredeyse 
konunun ayrılmaz bir 
parçası gibi, iş dönüp 

dolaşıp “liderlik 
başka yöneticilik 
başka” yargısına 
geliyor. Tabii bu 

doğal olarak “lider 
kim?” ve “yönetici 

kim?”  sorularını 
tetikliyor. 

Sonrası malum, lider; bla bla bla 
ve yönetici; bla bla bla listeleri 
yapılmaya başlanıyor ve bu listeler 
ortalıkta dolaşmaya başlıyor. O 
liste öyle bir yaygınlıkla dolaşıyor 
ki, o listeden farklı bir şey söylemek 
neredeyse imkansız hale geliyor. İşin 
en çarpıcı tarafı da o listede bulunan 
özelliklere göre lider, “kerameti 
kendinden menkul ulvi bir kişilik”, 
yönetici ise “tu kaka modunda hiç 
te özenilecek durumda olmayan bir 
yaratık” olarak resmediliyor. Bunun 
diğer bir ifadesi ise iyi polis, kötü 
polis ayrımı. Buradan da klişe bir 
sonuç çıkarmak çok zor olmuyor: 
“herkes yönetici olabilir ama lider 
olamaz.”

Yıllar öncesinde doktora yaparken 
literatürün etkisiyle ben de iki 
kavramı karşılaştıran ve ayrıştıkları 
noktaları içeren bir makale 

yazmıştım. Zaman içerisinde 
üzerinde çalıştıkça, sorguladıkça 
ve öğrenmeye devam ettikçe konu 
benim açımdan aydınlanmaya ve 
taşlar yerine oturmaya başladı. Bu 
yazıda kısaca onları paylaşmak 
istiyorum.

Hayat gibi iş dünyası da dinamik. 
Üstelik işletmecilik diye anılan 
bilim aslında oldukça pratik ve 
uygulamaya dönük. Şartlar ve 
durumlar da oldukça değişken. 
Böyle olunca belli bir duruma 
yönelik olarak geliştirilen işe yarar 
teori ve kurallar bütünü bir sonraki 
dönem işe yaramıyor. Hatta gelişim 
sonucunda artık onlar veri kabul 
ediliyor ve yeni ihtiyaçlara uygun 
olarak yeni yaklaşımlar geliştiriliyor. 
Bunda da tuhaf olan bir durum 
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yok. Bahsettiğim makalede 
yazdığım fonksiyonların tamamı bir 
işletme için geçerli ve gerekli. Bu 
fonksiyonları kim dolduracak, kim 
yerine getirecek diye sorulduğunda 
ortaya lider – yönetici ayrımı çıkıyor. 
Halbuki bu ayrım çok fiktif bana 
göre.

1920’lerde işletmelerin başarılı 
olması demek üretim süreçlerini 
düzenlemek, mümkün olan 
maksimum üretimi elde edebilmekle 
ilgili iken bu 1960’lı yıllarda 
insan psikolojisini dikkate alma, 
çalışanları motive etmeye doğru 
kaydı. 1980’lerin ana konularından 
birisi yeniden yapılanma ve stratejik 
planlama iken 2000’li yıllarda 
inovasyon ve yenilikçilik en çok 
arzulanan unsurlar olmuş durumda. 

Yenilikçiliğin önemli olması 
üretimde verimliliğin ıskalanması 
anlamına gelmiyor, sadece başka bir 
boyut ekliyor.

Önceki dönemin fonksiyonlarını 
yöneticilik olarak tanımlayıp, 
yeni dönemde ortaya çıkan yeni 
ihtiyaçlar için yöneticiliğin içeriğini 
ve ondan beklentileri değiştirmek 
yerine yeni bir unvan belirlemeyi 
ve pazarlamayı daha kolay belki de 
cazibeli buluyoruz.

Uzun lafın kısası söylemek 
istediğim şu: liderlik ve yöneticilik 
farklı alanların adları. Liderlik 
evrensel bir olgu iken yöneticilik 
bir pozisyon adı. Kainatta da var 
olan bir olgu liderlik. Yönetim ise 
kurumlarda belli pozisyonlarda 

yapılan görevlendirmeleri 
ifade eder. Askerlikte komutan, 
devlette makam, STKlarda 
başkan, şirketlerde genel müdür 
bu yönetim pozisyonlarını ifade 
ediyor. Bizler, “lider gerekli” derken 
mevcut yöneticilerin, işletmenin 
veya kurumun ihtiyaç duyduğu 
bazı fonksiyonları ıskaladığını ima 
ediyoruz. Liderlik olgusu, belli bir 
makam veya pozisyonla değil her bir 
bireyin oynadığı rol ile ilgilidir.

Son cümle olarak diyebiliriz 
ki, işletmenin ihtiyaç duyduğu 
fonksiyonlar ve roller vardır ve 
bu rollerin hakkını veren değişik 
unvanları olan (yönetici, mühendis, 
şef, teknisyen vb.) lider bireyler 
vardır.

Devam edeceğiz...      
Dr. Hüseyin Çırpan
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Onların sadece beyinde 
olup bitenleri yansıtmadığı, 
olayları hatırlama ve karar 
alma süreçlerini de etkilediği 
düşünülüyor.

Gözlerimiz sürekli hareket 
halindedir. Bunların bir kısmı 
bilinçli hareketler olsa da çoğu 
bilinçaltı yapılan kontrolsüz 
hareketlerdir. Okurken örneğin 
her bir kelime üzerinde duran, 
sonra sıçrayarak bir sonraki 
kelimeye geçen hızlı ve seri 
hareketler yapar.

Bir odaya girdiğimizde 
benzer hareketleri daha 
geniş açılı bir şekilde yaparız. 
Yürürken kafamızın hareketini 
telafi ederek etrafımızda 

gördüklerimizi sabit kılmak için 
istemsiz bir şekilde yaptığımız 
kısa göz hareketlerimiz olur. 
Uyku sırasında ise REM (hızlı göz 
hareketleri) aşamasında gözler 
yine hareket halindedir.

Bugün bazı göz hareketlerimizin 
düşünme sürecimizi ifşa ettiğine 
dair veriler ortaya çıkıyor.

Geçen yıl yayımlanan 
bir araştırma, gözbebeği 
büyümesinin karar alma 
sürecindeki belirsizlik derecesiyle 
ilgili olduğunu gösteriyor. Eğer 
aldığımız karar konusunda çok 
emin değilsek daha fazla uyarılma 
uyarılma hissederiz ki bu da 
gözbebeklerinin büyümesine 
neden olur. Gözdeki bu değişim 

SAĞLIK

Gözlerimiz bizi nasıl ele verir?
Gözlerin kalbin aynası olduğuna, saklamak istediğimiz duyguları 

ele verdiğine inanılır.

ise ne söyleyeceğimize dair 
ipuçları verir. Araştırmacılar, 
‘hayır’ demeyi huy edinmiş 
temkinli bir insanı ‘evet’ demeye 
götürecek kararı ne zaman 
alacağını öngörebilmişti.

Göz hareketleriyle tahmin

Göz hareketlerini gözleme 
yoluyla kişinin aklından 
geçen sayıyı tahmin etmek 
bile mümkün olmuştu. Zürih 
Üniversitesi’nde 12 gönüllü 
üzerinde yapılan deneyde 
deneklerden 40 rakam 
söylemeleri istenerek bu sırada 
yaptıkları göz hareketleri takip 
edildi.
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Deneklerin göz hareketlerinin 
yönü ve ölçüsü incelenerek 
gösterilen sayının bir öncekinden 
büyük mü küçük mü olduğu ve 
aradaki farkın ne kadar olduğu 
tahmin edilebiliyordu.

Deneklerin sayıları söylerken, 
bu sayı öncekinden büyükse 
gözlerinin sağ yukarıya, küçükse 
sol aşağıya baktığı görüldü. 
Bu hareket değişimi ne kadar 
fazlaysa sayılar arasındaki fark da 
o kadar büyük oluyordu. Bu ise 
beyinde soyut sayıları boşluktaki 
hareketlerle ilişkilendirdiğimizi 
gösteriyordu.
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Bu sezon yeni bir güneş 
gözlüğü almayı planlayanlar için 
2019 yaz gözlük modellerinin bir 
analizini yapalım.

Trendleri oluşturan markaların 
modellerine bakıldığında bu sezon 
gözlüklerde çılgın modeller ön 
planda. Koleksiyonlarda en göze 
çarpan modeller aynalı olanlar. 

Özellikle yuvarlak gözlüklerde 
aynalı cam kullanılmış. Çerçeveler 
genelde kullanım rahatlığıyla tercih 
sebebi olan kemik çerçeveler.

Öne çıkan modellerden bir diğeri 
ise kare ve büyük gözlükler. Bu 
tarzdaki gözlükler güneş ışınlarına 
karşı gözler için maksimum koruma 
sağlıyorlar.

SAĞLIK

2019 modasının trend gözlükleri

Yaz aylarında güneş gözlüğü olmazsa olmaz aksesuarların 
başında geliyor. 

Eğlenceli modelleri tercih etmek 
isteyenler için ise renkli camlı 
gözlükler üretilmiş. 

Hatta renkli gözlüklerde 
gölgelendirmeler ve renk geçişlerini 
görmek mümkün. 

Renkli camların yanında renkli 
çerçeveli modellerde var.

Gösterişten vazgeçemeyenler için 
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dekoratif gözlük modelleri tercih 
edilebilir. 

Süsten hoşlanan bayanlar için 
dekoratif gözlük çerçevelerinde 
abartılı detaylar kullanılmış.

İlginç ve dikkat çekici görünümden 
hoşlanan bayanlar içinse kedigözü  
ve pilot gözlükler kullanılabilir. 
Frapan olmak isteyenler leopar 

desenli çerçeveleri seçebilirler.

Gözlük seçiminde yüz şeklinize 
uygun olması gerektiğini 
atlamamak son derece önemli. 
Dikkat edilmesi gereken başka bir 
nokta ise satın alınan gözlüğün 
markasız olmaması. Göz gibi 
önemli bir organ, kalitesiz ürünlerle 
tehlikeye atılmamalı. 2019 yaz 

gözlük modelleri arasından, hem 
stilinizi en iyi şekilde yansıtabilecek, 
hem de gözlerinizi güneşin olumsuz 
etkilerinden koruyabilecek bir gözlük 
seçimi yapabilirsiniz.
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İngiltere’de futbol hobilerin başında geliyor. Futbol meraklısı İngilizler, rugby, 
karate, bisiklet ve yüzme gibi farklı sporlara da zaman ayırıyorlar.

Mutfak sanatlarına meraklı İngilizler yemek kurslarına yoğun katılım gösteriyor. En ünlü 
şeflerin İngiltere’den çıkması tesadüf değil.

Ayrıca İngiltere’de dans ve örgü, patch-work gibi el işleri de ilgi gören hobiler arasında 
çorap

Danimarka’lıların sağlıklarını korumak için yapmayacakları şey yok. Sokaklardaki 
insanların neredeyse yarısı ya koşuyor, ya koşuya gidiyor, ya koşudan dönüyor, ya da 
fitness için spor salonu yolunda.

Danimarka’da hüküm süren bitmek bilmez kışlardan mıdır bilinmez, yün çorap 
örmek özellikle genç kızlar arasında moda haline gelmiş bir hobi. Ama ne çoraplar! 
Ninelerimizin yaptığı gibi 5 şişle örülen, desenli, motifli çoraplar herkesin elinde. 
Kendileri de giyiyorlar, çevrelerine hediye de ediyorlar.

Doğa sporları Almanya da futbol meraklılarının fazla olduğu ülkelerden. Bunun yanı 
sıra kaya tırmanışı, trekking, kampçılık gibi doğa sporları da revaçta olan diğer hobiler 
arasında. Özellikle gençler arasında da graffiti yaygın hobilerden.

Hollanda’lıların tüm günü bisiklet üzerinde geçirmeleri yetmiyormuş gibi, onlar da spora 
meraklı, sporu önemseyenlerden. Futbol, yüzme, fitness gibi sporlar pek çok kişinin 
hobileri arasında.

Lalesiyle meşhur Hollanda’da tabi ki bahçecilik de popüler olan bir diğer hobi. Hatta, 
Hollandalılar yaşadıkları evin bahçesi yoksa geniş bir alana yayılmış bahçe sitesi diye tabir 
edebileceğimiz bir yerden toprak kiralayıp, hobileri için gereken mekanı sağlayabiliyorlar.

Hollanda’daki bir diğer yaygın hobi ise marangozluk. Bahçesine kulübe, masa, hatta 
koltuk yapan meraklılar dahi var.

petanque

Fransa’da popüler olan hobiler arasında, “pétanque” adı verilen, açık alanda oynanan 
Fransızlara özgü bir tür bowling başı çekiyor.

Değişik kültürlerde hobiler
Türkiye’de popüler olan hobileri biliyoruz. Son zamanlarda 

özellikle fotoğrafçılık ve dans kurslarının rağbet 
gördüğünü söyleyebiliriz. Acaba dünyanın bambaşka 
yerlerinde insanların ne gibi hobileri var diye merak 

ettik. Araştırdık, soruşturduk. Belki meraklılara ilham 
kaynağı olur diye düşündük. İşte karşınızda dünyanın bazı 

ülkelerinden popüler hobi örnekleri!

KOLEKSİYON
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İtalyanlar motor sporlarına meraklı. Bisiklet de diğer yaygın hobiler arasında yer alıyor. 
Şarap yapımı ve şarap tadımı da olmazsa olmazlardan.

Amerika bildiğiniz gibi çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Bu sebeple de en çok ilgi gören 
hobiler içinde birçok farklı seçenek barındırıyor. Spora meraklı Amerikalılar arasında golf, 
kayak, yüzme, snow boarding, kaya tırmanışı, balıkçılık, bowling, ve tabi ki basketbol, 
futbol, Amerikan futbolu gibi takım oyunları epey revaçta. Bir de – ne kadar spor 
sayılabileceği tartışılır ama – avcılığa meraklı olanlarında sayısı oldukça fazla.

Amerikan rüyasında bahsedilen bahçeli kocaman evler de beraberinde bir hobi olarak 
bahçeciliği getiriyor. Çiçek ekmek, çimleri biçmek, peyzaj ve dekorasyon gibi bahçe 
işlerinin yanı sıra, Amerika’da yılların eskitemediği ağaç ev modası da halen devam 
ediyor.

Bunların dışında koleksiyonculuk, müzik enstrümanı çalmak, ve fotoğrafçılık merakı da 
Amerikalıların yaygın hobileri arasında yer alıyor.

Hindistan takı tasarımına merak sarmış durumda. Kurslar, atölyeler ve takı malzemeleri 
hem çok ucuz hem de çok kolay bulunabiliyor. Özellikle makrome örgü tekniği ve doğal 
taşlar ile takı tasarımının meraklısı bol.

Ayrıca, Hindistan’da “poi” denen alevli bir tür performans sanatı ve jonglörlük yapmayanı 
dövüyorlar. Hintliler arasında popüler olan bir diğer hobi ise mum yapımı.

Çin’de yazı sanatı olarak tanımlayabileceğimiz kaligrafi çok ilgi görüyor. Bunun dışında 
Çinlilerin hobileri arasında pin pon, kağıt katlama sanatı olarak tarif edilen origami, bir 
tür fiziksel ve ruhsal egzersiz olan tai chi yer alıyor.

Japonya’da da “shuuji” adı verilen geleneksel kaligrafi hobi dendiğinde ilk karşımıza 
çıkanlardan. “İkebana” denen geleneksel çiçek aranjmanı ikebanaJaponların meraklısı 
olduğu bir diğer hobi.

Rusya’da dantel, kanaviçe işlemek ve örgü örmek en yaygın hobiler arasında yer alıyor. 
Bunun dışında bir müzik enstrümanı çalmak da Rusların başta gelen hobileri arasında.

Avustralya’da özellikle su sporlarına ilgi çok yüksek. Yüzme, sörf, dalış, o da olmadı balık 
tutmak adet haline gelmiş.
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1920 Korse gitti, rahatlık geldi

1920’ler modada yeni ve modern bir dönemin başlangıcı oldu. Kadınlar daha özgür, 
rahat kıyafetleri keşfetti. Bazı kalıplar yıkıldı, özellikle gençler çağdaş ve spor tarzları 
denemeye başladı.

1. Dünya Savaşı sonrasında kadınların giyim tarzı da bağımsızlık hareketinden etkilendi. 
Lüle lüle saçlar yerini kısa ve rahat kesimlere bıraktı. Fırfırlar gitti, yerine sadelik ve 
rahatlık geldi.

Düşük belli dökümlü giysiler, eteklerde saçak, boncuk, payet ve volan 20’lerin 
trendleriydi.

Çarliston elbiseler, tüvit kıyafetler de modaya bu yıllarda girdi. Jarse kumaşlar, bej ve 
koyu lacivert renkleri modaydı.

1925’te kadınlar dizin biraz altına kadar inen pilili eteklere büyük ilgi gösterdi. 1928’de 
vücuda oturan kıyafetler moda oldu.

Haute couture’ün merkezi şimdi olduğu gibi Paris’ti. 20’lerin en belirgin özelliği, Paris 
kültürünün yansıması olan şık ve zarif kıyafetlerdi. Payetler, kürkler, şaşaalı detaylar; 
püsküllü elbiseler, dalgalı saçlar, uzun eldivenler feminen tarzı yansıtıyordu.

Korse, yerini daha hafif ve seksi iç çamaşırlarına bıraktı.

Coco Chanel’den küçük siyah elbise

Modanın unutulmaz ismi Coco Chanel, korseyi reddeden ve pantolon giyen ilk 
kadınlardan biri oldu. Chanel, özgürlükçü tasarımlarıyla 1920’lerde devrim yarattı ve 20. 
yüzyıl modasına damgasını vurdu. 1925’te unutulmaz takımlar, vücuda oturan etek ve 
ceketler, o zaman için devrim niteliğindeydi. 1926’da “küçük siyah elbise” koleksiyonuyla 
çığır açtı.

1930-1945 Sırt dekoltesi, uzun eldiven

2. Dünya Savaşı sonrasında modaya sert çizgiler hâkim oldu. Abartılı vatkalar, kelebek 
kollar döneme damgasını vurdu.

Hangi moda hangi yıldan geldi

1920’lerden 1990’lara trend yolculuğu / 2016 sonbahar-kış 
sezonundan söz ederken 50’leri, 60’ları, 80’leri anıyoruz 
sürekli. Geçmişin izleri hâlâ üzerimizde. Biz de o yılllara 
geri dönelim dedik ve 1920’lere kadar uzanan bir moda 

yolculuğuna çıktık. Bakın hangi trend hangi yıldan bugüne 
gelmiş…

MODA
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Bu dönemde yaşanan büyük ekonomik buhran, modayı da etkiledi. Hazır giyime rağbet 
azaldı, kadınlar dikiş dikmeye başladı; kıyafetler onarılıp tekrar tekrar giyiliyordu. 
1920’lerin özgür ve çağdaş havası da yerini muhafazakârlığa bıraktı. Etek boyları bileğe 
kadar uzadı, salaş ve erkeksi tarzın yerini kadınsı çizgiler aldı.

30’ların sonuna doğru boyundan bağlı gece elbiseleriyle sırt dekoltesi öne çıktı. 1933’te 
geniş omuz ve ince bel modaydı. Verev kesimli elbiseler feminen tarzı simgeliyordu.

Moda dünyası 1930’da Schiaparelli sayesinde kadın kıyafetlerinde fermuarla tanıştı.

Eldivenler o dönemin en önemli aksesuvarıydı. Gece elbiseleri uzun eldivenlerle 
tamamlanıyordu. Günlük kıyafetlere ise deri ya da kumaş kısa eldivenler eşlik ediyordu.

Kadınlar gece-gündüz kürk giyiyordu.

Ayakkabıda ise parmakları ve topukları açıkta bırakan modeller, apartman topuklar, 
bilekten bağlı ve tokalı modeller modaydı.

Çantada boncuklu tasarımlar popülerdi. 30’ların sonlarında deri kullanılmaya başlandı.

1945-1960 Kalem etek

Kıvrımları ortaya çıkaran klasik kum saati kesimi moda dünyasına bu yıllarda girdi.

50’li yıllar kadın bedeninin gerçek anlamda özgürleştiği dönemdi. Kıvrımları ortaya 
çıkaran kesimler, kadınsı dokunuşlar modaya damgasını vurdu. Düz kesimli, dar kalıplı 
elbiseler bel kıvrımına vurgu yaptı. Kıyafetleri inci, eldiven gibi feminen aksesuvarlar 
tamamladı.

50’lerde orta yaşlı kadınlar daracık kalem etekleri tercih ederken, genç kızlar uçuşan kloş 
eteklerle özgürce hareket ediyordu.

“Cigarette” olarak adlandırılan dar pantolonlar, kısacık dar ceketler modaydı. Seksi 
gecelik “baby doll” tarzı bluzların altına mini etek giyiliyordu.

Brigitte Bardot stili sarı saçlar gözdeydi.

Büyük çantalar 50’lerde popülerdi. Grace Kelly’nin kocaman Hermes’iyle karnını 
gizlemesi, o yıllardan itibaren büyük çantalara ilgiyi artırdı.
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Kabarık balon etekler Audrey Hepburn sayesinde 50’lerin şık ve klasik parçaları arasına 
girdi.

Audrey Hepburn’ün kapri pantolonu

Audrey Hepburn’ün sinemaya girmesiyle modada yeni tarzlar öne çıktı. Hepburn, 
biniciler için tasarlanan kapri pantolonu filmlerinde giymekle kalmayıp günlük hayata da 
taşıyarak devrim yarattı. Kaprinin üzerine giydiği gömleğin düğmelerini göğüs hizasına 
kadar açtı. İnce, uzun boynunu pembe fularla sardı. Saçlarını kısacık, kahküllü kestirdi. 
Hanımefendi ifadesini ele avuca sığmaz çocuk görüntüsüyle birleştirip özgür kadının 
sembolü oldu. Hepburn, 1950’li yıllarda kadınların idolü haline geldi ve moda tarihine 
geçti. Dünyanın gelmiş geçmiş en zarif giyinen kadınlarından biriydi.

1960 Hippi tarzı, mini etekler

Amerika Başkanı’nın eşi Jackie Kennedy’nin “first lady stili” tarihe kazındı. Moda ilk kez 
elit kesimin hâkimiyetinden çıktı.

Mary Quant tarafından tasarlanan mini etek “sokak tarzı” olarak hayatımıza girdi.

Jackie Kennedy sayesinde French manikür ve peçeli şapkalar moda oldu.

Hippi gençliğin etkisiyle “hippie look’’ bu dönemin moda akımı oldu: Üst üste takılan 
kolyeler, bol paçalar, saç bantları, batik ve şal desenleri, jean pantolonlar, çiçek 
desenleri…

Hippi tarzın tersine, vücut kıvrımlarını öne çıkaran elegan tarz da modaydı.

Maksi ve mini etek boyu modanın yeni konseptleriydi. Maksi pantolonlar mini eteklerle 
birleşti ve yeni bir tarz ortaya çıktı.

60’ların belirgin özelliklerinden biri de “canlı” elbiselerdi. Puanlı ve çizgili baskılardan 
oluşan bu giysiler pop-art stilinden ilham alıyordu. Yves Saint Laurent, “trapez line’’ 
adındaki, göğüsten aşağı bollaşan elbiseleri modaya kazandırdı.

Unisex tarz, 60’larda kendini iyice hissettirdi.

Pançolar, mokasenler, uzun madalyon kolyeler, küt burunlu botlar, zincir kemerler, 
puantiye desenler dönemin trendleriydi.

MODA
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Hanım hanımcık tarz, 60’ların en önemli moda akımıydı. Yumurta topuklar, zarif 
kıyafetleri tamamlıyordu.

1970 Kısa şort, İspanyol paça, disko tarzı

70’ler, moda tarihinin en parlak ve çarpıcı dönemlerinden biriydi. Punk, disko, yuppie 
tarzları o dönemin devrim niteliğinde moda akımlarıydı.

O yılların trendi iddialı, genç ve modern çizgilerdi: Kısacık dar şortlar, apartman topuklu 
ayakkabılar, kolsuz atletler, kısa üstler, boyundan bağlı maxi elbiseler, uzun soket çoraplar, 
desenli pantolonlar, ince kemerler, İspanyol paçalı pantolonlar, yumurta topuklu botlar…

Elbiselerde akıcı kesimler ve biçimsiz çizgiler öne çıktı. 1970’lerin sonlarına doğru disko 
tarzı parladı. Parlak taytlar ve elbiseler, saç bantları, rengârenk spor ayakkabıları, göz alıcı 
kıyafetler disko tarzını yansıtıyordu.

Punk grupları modaya da yön vermeye başladı. Yırtık jean’ler, tişörtler, iddialı kısa saçlar, 
deri ceketler punk tarzının simgeleriydi.

Bol paçalı pantolonlar, yüksek belli kesimler bu dönemin trendleri arasındaydı.

1980 Pilot gözlüğü, vatka, Madonna

Markalar bu dönemde büyük önem kazandı, Ralph Lauren ve Calvin Klein önde gelen 
isimlerdi.

Flashdance filmi, sweatshirt’ün moda olmasını sağladı. Aerobik, egzersiz ve dans içerikli 
televizyon dizileri ve filmler, modayı da etkiledi. Tozluk gibi, profesyonel dansçıların 
giysileri sokağa indi.

Michael Jackson’ın rekorlar kıran albümü Thriller, modaya ilham verdi. Kırmızı-siyah 
deri pantolon ve ceket, eldiven, güneş gözlüğü ve büklüm büklüm saçlarla Michael 
Jackson taklidi gençler ortalığı sardı.

80’lerin sonuna doğru, II. Dünya Savaşı’nda pilotların giydiğine benzeyen kahverengi 
havacı ceketleri ve havacı tarzı güneş gözlükleri yeniden moda oldu.

Madonna, müziği ve giyim tarzı ile 80’lerde tüm dünyaya örnek oldu. Genç kadınlar 
onun “sokak çocuğu” stilini taklit etti: Tozluk üzerine kısa etek, gerdanlıklar, plastik 
bilezikler, balık ağı eldivenler, saç bantları, dipleri koyu uçları açık renk dağınık saçlar, 
dantel kurdeleler….

Kısa, dar, likra ve deri mini etekler, boru şeklinde elbiseler, bolero tarzı ceketlerle beraber 
giyildi.

Siyah o dönemin moda rengiydi. G Dış giyimde kullanılan iç çamaşırları trendiydi. G 
Converse ve Air Jordan basketbol ayakkabıları 80’lerde moda oldu. G Asitle yıkanmış 
kotlar, deri ceketler yine o dönemin modasıydı.

1990 Likralı tayt, jean, siyah

1990’lar modası deyince jean ve tişörtler, kısacısı rahatlık ve cool tarzlar akla gelir.

90’larda moda trendleri birbiri ardına rüzgâr gibi geçti gitti. Önce grunge akımı (salaşlık), 
sonra minimalist şıklık moda oldu. 2000 yılına doğru ise abartılı teatral görünüm ile 
minimalizm kapıştı.

Amerikan modası 90’ların baskın akımlarından biriydi. Floresan ve neon tonlarındaki 
kıyafetler 80’leri aratmadı. Mavi, yeşil, turuncu, pembe renkler kıyafetlerde ve 
aksesuvarlarda göze çarpıyordu.

Likralı taytlar, daracık deri etekler, mini elbiseler, payetli ve dantelli kokteyl elbiseleri 
90’ların vazgeçilmez parçalarıydı.
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Gözlüğün Yakıştığı 10 Ünlü Yıldız!

TIP TARİHİ
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AVM’ lerde faaliyet gösteren optisyenlik müesseseleri, Sabah 10:00, Akşam 10:00, 7 gün 84 
saat faaliyet göstermektedir. 4857 sayılı iş kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir.

Mesul müdür/ Optisyen hafta da 39 saat fazla çalıştırılmaktadır.

1-  5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki meslek kanunumuzda, optisyenlik müesseseleri çalışma saatleri 
ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.

AVM Ierde faaliyet gösteren optisyenlik müesseselerinde, mesul müdür olarak çalışan Optisyen/ 
Gözlükçülerin çalışma saatlerinin 4857 sayılı iş kanununda belirtilen çalışma sürelerine uyum sağlaması 
önem arz etmektedir.

4857 sayılı iş kanunun 63’cü maddesi “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir” 
hükmü amildir. Dolayısıyla, optisyenlik müesseselerinin haftada 6 gün çalışma düzenine göre mesul 
müdür optisyen /gözlükçünün günlük fiili çalışma sürelerinin yedi buçuk saat olması gerekir. Öte yandan 
6301 sayılı öğle dinlenme kanunun 1’inci maddesi gereği “Günde bir saatten az olmamak kaydı ile öğle 
tatili “verilmesi,haftada bir günde tatil olması gerekmektedir.

Ayrıca 4857 sayılı iş kanununun 68’inci maddesi gereği;

“Yedi buçuk saatten az süreli işlerde en az yarım saat ara dinlenmesi, yedi buçuk saatten fazla süreli, 
işlerde ise, en az bir saat dinlenmesi verilmesi gerekmektedir.

Genel uygulama, öğle yemekleri ara dinlenmesi olarak kabul edilmekte ve öğle arası tatil süresi ara 
dinlenme ile birleştirilmektedir. Ancak kanundaki en az tanımlanması esas alınarak, öğle dinlenmesi ve 
ara dinlenmesi sürelerinin ayrı verilebilmesi mümkündür. Dolayısıyla, öğle dinlenmesi ve ara dinlenmesi 
için optisyenlik müesseselerine iki saat süre verilirse, mesul müdür Optisyen/ Gözlükçülerin günlük 
fiili çalışma süreleri yedi buçuk saati, öğlen arası ve ara dinlenmeler dâhil olmak üzere optisyenlik 
müesseselerinde geçirecekleri toplan süre ise dokuz buçuk saati aşmamalıdır.

AVM’lerde çalışma saatleri  
neye göre belirlenmelidir?

AVM’lerin iş kanununa aykırı çalışma saatleri, haksız 
rekabete sebep oluyor, kamu sağlığını olumsuz etkiliyor.

SEKTÖRDEN

Ecz. Gözlükçü Taylan Küçüker
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İş kanunu Gereği  

Günlük fiili çalışma süresi  7,5 saat

Öğlen arası     1 saat

Ara Dinlenmesi   1 saat

Optisyenlik müessesinde geçirilecek azami süre 9,5 saat olmalıdır.

Fazla mesai tanımı ise; 4857 sayılı iş kanunu 41’inci maddesinde ,”Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar 
çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. “ şeklinde yapılmış olup, yıllık fazla çalışma süresine 
sınır getirilerek, bu sürenin 270 saat olduğu belirtilmiştir. (Yıllık 270 saat üstünde fazla mesai yapılması 
durumunda para cezası uygulaması vardır)

Sonuç olarak optisyenlik müessesi çalışma saatleri 9.:00-19:00 arası mümkün gözükmektedir. Başka bir 
ifade ile Optisyenlik müesseselerinde açık kalma süresi 10 saat olabilecektir.

Bir saat öğle arası ile günde iki kez verilecek yarımşar saat ara dinlenmenin toplamı olan 2 saat 
düşüldüğünde günlük fiili çalışma süresi 8 saat olacaktır.

Haftalık fiili çalışma süresi 48 saat (6 x 8=48 saat) olacağından haftada 3 saat, (48-45=3 saat) yılda en 
fazla 156 saat (3 saat x 52 hafta=156 saat) fazla mesai yapılmış olacaktır.

Bu durumda yıllık yasal 270 saat azami fazla çalışma süresini aşmadan fazla çalışma ücreti verilmek 
koşuluyla çözüm üretilmiştir.

2- İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesine 
göre belirlenir.

İş yerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan 
işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
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İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,

b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,

az olamaz.

Ancak, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli 
izin süresi yirmi günden az olamaz.

AVM lerde faaliyet gösteren optisyenlik müesseseleri, sabah 10:00, akşam 10:00 ,

7 gün 84 saat faaliyet göstermektedir. 4857 sayılı iş kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. 
Mesul müdür/Optisyen hafta da 39 saat fazla çalıştırılmaktadır.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki kanununa göre:

MADDE 8. – Optisyenlik müessesesi açmış olanlar, müesseselerinde optisyen unvanına sahip bir mesul 
müdür bulundurmak zorundadırlar.

Bilindiği üzere, 18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri 
Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi “(1) Mesul müdürün müessesede bizzat bulunması asıldır.

SEKTÖRDEN



73OPTİSYENİN SESİ E-DERGİHaziran 2019

a) Optisyenlik müessesesinin mesul müdürü yıl içerisinde toplam otuz gün izin kullanabilir. Mesul 
müdür izne ayrılmadan önce kullanacağı izin süresi ile geçici olarak yerine mesul müdürlük yapacak 
olan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz bir kişi müessese tarafından il müdürlüğüne bildirilir. Aksi 
halde bu süre zarfında müessesede reçeteli optik ürünlerin satışı yapılamaz.

b) Mesul müdürün, hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere 
müesseseden ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren kırk sekiz saat içerisinde 
bir dilekçe ile il müdürlüğüne bilgi verilir.” hükmü yer almaktadır. Anılan hükme göre; Mesul müdür 
izin, hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere müesseseden ayrılabilir. 
Ancak; bu durumun mevzuatta belirtilen sürede Müdürlüğünüze bildirilmesi gerekmektedir.

Mesul müdürün izne ayrılmadan önce; kullanacağı izin süresi ile geçici olarak yerine mesul müdürlük 
yapacak olan bir kişi bilgilerini ilgili belgelerle birlikte Müdürlüğünüze bildirmesi halinde; her hangi bir 
belge düzenlemeden, mesul müdürün izinli olduğu süre zarfında müessese faaliyetine devam edebilir. 
Aksi durumda müessesede reçeteli optik ürünü satışına izin verilmez hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak optisyenlik müessesi çalışma saatleri 9.:00-19:00 arası mümkün gözükmektedir. Başka bir 
ifade ile. Haftada bir gün tatil olmak kaydı ile Optisyenlik müesseselerinde açık kalma süresi günlük 10 
saat olabilecektir.
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On bir ayın sultanı ramazan.

Kelime anlamı olarak İslam barış, Müslüman da 
kendini Allah’a teslim eden ve insanlarla barış 
içinde yaşayan kimse demek iken son yıllarda 
İslam coğrafyalarında 400 yıl önceki Hristiyan 
mezhep savaşlarının benzerleri vahşi bir şekilde 
sürüyor. Vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehin 
alıp kaçırılırken, soydaşlarımız tehdit ve saldırı 
altındayken bu kutsal ayın ve yapılan ibadetlerin 
başta birbirine düşman edilen Müslüman alemine 
ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini 
diliyorum.

Ramazan aylarında göz hastalıkları uzmanlık 
alanım ile ilgili en çok merak edilen konuları 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu 
ve İlahiyatçı öğretim üyelerinin de kabul ettiği 
şekilde paylaşmakta yarar görüyorum.

Göz Damlası, İğnesi, Anjiyosu Orucu Bozmaz

Abdest alırken ağız ve burun temizliği sırasında 
kullanılan su, nasıl orucu bozmuyorsa muayene 
sırasında damlatılan damlalar da, tedavide 
kullanılan göz damlaları da orucu bozmuyor. 
Özellikle glokom hastalarında, göz tansiyonu 

damlaları kesildiğinde ya da aksatıldığında giden 
görmeler geriye gelmiyor. Gözleri zaten etkilenmiş 
olan şeker hastalarında da, kan şekerinin açlıkta 
çok düşmesi ve toklukta aşırı yükselmesiyle 
oluşan dalgalanmalar da göz tabakalarında ödeme, 
kanamalara neden olarak görmeyi azaltabiliyor.

Lokal anesteziyle yapılan ameliyatlar, gözden 
yapılan iğneler veya damardan kontrast madde 
verilerek yapılan anjiyolar da orucu bozmuyor. 
Ancak narkozlu ameliyatlarda serum veya 
kan verilirse, ya da mineral ve vitamin iğneleri 
yapılırsa oruç bozuluyor.

 

Sigarayı Bırakmak İçin Fırsat

Sigara dinen mekruh sayılıyor, yani tam 
yasaklanmadığı halde kullanılmaması isteniyor. Bu 
ramazan vesilesiyle ömür boyu sürecek bir sigara 
orucu, başta kalp-damar, akciğer hastalıkları, felç 
ve kanser olmak üzere, kadınlarda erken menopoz, 
erkeklerde cinsel güç kaybı gibi hemen hemen 
çoğu hastalığa ek olarak gözde katarakt, yaşa bağlı 
sarı nokta hastalığı, damar tıkanıklıkları ve kanama 
oranlarını azaltmak için çok önemli bir fırsat. 

Sağlıklı ve huzurlu bir ramazan dileklerimle...

SAĞLIK

Doç. Dr. Murat UYAR / Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı, FEBO, FICO  
www.muratuyar.com.tr   www.facebook.com/muratuyar.com.tr   omuyar@gmail.com

Ramazanda Göz  
Teşhis ve Tedavileri
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Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Kelebek etkisi 

NNormal yaşantımızda olduğu gibi hava 
durumunda da küçük şeylerin zincirleme etkisi 
hava tahmininde büyük değişikliklere yol açıyor, 
özellikle de uzun vadeli tahminlerde.

Geçtiğimiz yazı için İklim ve Toplum İçin Uluslararası 
Araştırma Enstitüsü’nün (IRI) uzun vadeli hava sıcaklığı 
tahminlerini aktarmıştım. IRI’nın “Yaz çok sıcak geçecek” 
tahmini özellikle poyrazın etkisinde serin bir yaz geçiren 
bölgeler açısından yanıldı; “özür dilerim”! Aslında yanlış 
olan tek bir merkezin tahminine bağlı kalmaktı. Normalde 
havanın kelebek etkisinden kurtulmak için bu tür 
analizlerde birden çok tahmin bir arada değerlendirilir.

Peki, profesyonel amaçlı uzun vadeli tahminlerde mutlaka 
dikkate alınan havanın kelebek etkisinedir?

Doğaya yeni bir bakış açısı geliştirildi

Doğadaki karmaşa çok açık, şöyle gökyüzüne bir bakmak 
yeterli: Bulutlar, aslında doğadaki birçok başka cisim 
gibi, karışık ve düzensiz bir yapıya sahip; sonsuz değişik 
şekiller alıyor; aralarından birinin tıpkısının aynısını tekrar 
gözleyemeyiz. Üstelik, bulutların biçimlerindeki karmaşa 
ve düzensizlik, doğadaki diğer sistemlerde görülenlerden 
çok farklı. Doğanın bu karmaşık, düzenli-düzensiz 
yapısının sırrını çözmek için yeni bir bakış açısı geliştirildi 
ve bu, kaos teorisi olarak adlandırıldı.

Şüphesiz, kaos teorisinin atmosferik bilimlere büyük bir 
katkısı olacağı beklentisi onu keşfedenin bir meteorolog 

Kelebek etkisi küçücük 
bir esinti değişiminin  
korkunç bir fırtınaya 
yol açabileceğini, 
atmosferin en küçük 
bir fiziksel değişime 
karşı ne kadar duyarlı 
olduğunu anlatıyor.

FIRTINA ÖNCESİ
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olmasından çok, üç gün sonraki hava durumunu henüz 
tam olarak tahmin edemememizden kaynaklanmakta. 
Hava tahminlerindeki bu başarısızlığa neden 
olarak kelebek etkisi bulundu. Kelebek etkisi bizim 
havayı, yani bulutların ve rüzgarın hareketlerini bir 
gezegenin veya füzenin hareketinde olduğu gibi 
tahmin edebilmemizi imkansız kılıyor. Yarı şaka 
olarak verilen bu ad, rüzgardaki küçücük bir esinti 
değişiminin belli bir zaman sonra korkunç bir fırtınaya 
neden olabileceğini, atmosferin en küçük bir fiziksel 
değişime karşı ne kadar aşırı derecede duyarlı olduğunu 
vurgulamaya çalışır.

Her ne kadar hava karmaşık bir sistemse de bilinen 
fiziksel kanunlara uyması gerektiğinden, onu en 
gerçekçi bir şekilde modelleyebilmek bilim insanlarının 
uzun süredir üzerinde çalıştıkları konulardan biri 
olmuş.

Havanın davranışları periyodik değil

1950’li ve 60’lı yıllarda hava tahmininde ulaşılacak 
başarının hayali insanların başını döndürecek kadar 
büyüktü. Uluslararası araştırma projeleri insanoğlunun 
havanın acımasız diktatörlüğüne son vermesini 
amaçlıyordu.  

Ancak sonuç, kurulan büyük hayallere göre bir fiyasko 
oldu. Mevcut fiziksel kanunlar atmosfere uygulanamaz 
diye düşünenler bile çıktı. Ama açıkça unutulan bir 
şey vardı: Havanın davranışları bir sarkaç gibi sabit, 

periyodik bir özelliğe sahip değildi. Havanın her 
molekülünde bir başka kararsızlık ve karmaşa 
gizliydi, yani “kaos” göz ardı ediliyordu.

Kaos teorisinin gerçek kaşifi Edward Lorenz, 
1960’ta atmosferin ilk basit modeli olan bir 
“oyuncakhava”ya sahip olmuştu. Lorenz bu 
bilgisayar dünyasında “doğacığı”nın kanunlarını 
serbestçe ve dilediğince değiştirerek yıllarca 
deneyler yaptı. Rüzgarların esintileri konusundaki 
çalışmaları hiç beklenmedik sonuçlar verdi. 
Bilgisayar modelinin başlangıç anındaki sayısal 
değerlerin on binler hanesinde, küçücük bir 
değişiklik yapıp modeli tekrar her çalıştırdığında, 
sözü bile edilemeyecek bir ufacık farklılık onun 
dünyasında birbirinden çok değişik fırtınalara neden 
oluyordu.

Kaos teorisi bizi nereye götürür bilinmez ama 
artık havaya başka bir gözle bakacağınızdan 
ve hava tahmininde artık tek bir kaynağa bağlı 
kalmayacağınızdan eminim.
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YOLNAME
Yaz ve Fotoğraflar: Mustafa KÜRELİ  
            mkureli@gmail.com

71OPTİSYENİN SESİ E-DERGİŞubat 2014

Hasta siempre
CUBA
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Hasta siempre
CUBA
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YOLNAME
Yaşadğmz yerlerde yapamadklarmz 

yapmaktr yolculuk. Ertelenmiş, ötelenmiş 
anlar geri çağrmaktr bir anlamda. Adm 
adm, gün be gün tüketilen zamanlar 
yeniden kazanmaktr. Az zamanda çok şey 
görmenin yöntemidir. Tekrar ve benzeri 
olmayan anlar yaratmaktr.  

Yolculuk, gezmeyi seven biri için karş 
konulmaz bir tutku, hatta bir yaşam 
biçimidir. Tekdüze hayatna renk katmaktr. 
Her köşenin arkasnda bir macera olduğunu 
ve daha dönülecek çok köşe olduğunu 
bilmektir. 

Küba’ya gitmeyi kafama koyduğum 2004 
Ylndan itibaren, her türlü belge, gazete 
ve dergi kesiğini taktğm “Küba Dosya”mn 
epeyce kabardğn görünce gitme zamannn 
geldiğine karar veriyorum. Beş, alt yl 
boyunca biriktirilmiş belge ve bilginin 
şğnda hazrlklara başlyorum. 

Tur şirketlerinin hazrladğ “Plastik” 
gezilerden hoşlanmadğm için, her zaman 
kendim yaptğm ve oldukça emek isteyen, 
otel, uçak, gezi plan, vize gibi hazrlklardan 
sonra, ocak aynn slak ve soğuk günlerinden 
birinde, eşim ve ben kendimizi Air France 

uçağnda buluyoruz. Bir şair, “İnsan bazen 
bir okyanus koymal iki adm arasna” 
demiş. İşte o okyanusu admlarmzn arasna 
koyma duygusunun verdiği mutlulukla, 
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sakinleri (!) dolaşyor.

Takside etraf izlemeye çalşyorum. Çok 
karanlk.  Geleni geçeni zar zor seçiyorum. 
Taksimiz 1959 Model Dodge, her yerinden 
ses geliyor. Benzin kokular içinde gidiyoruz. 
Şoför şark mrldanyor, keyfi yerinde 
olmal diye düşünüyorum. Çok büyük ve 
Işklandrlmş Che portresinin olduğu 
bir büyük binann önünden geçiyoruz. 
Şoför, İçişleri bakanlğ olduğunu söylüyor. 
Çok geçmeden Hotel Sevilla’nn önünde 
duruyoruz, sokağa yaylan salsa seslerini 
duyduğumda Küba’da olduğumuza iyice 
inanyoruz.

Hotel Sevilla, 1908 Ylnda yaplmş 
çok güzel bir bina. Graham Green’in 
yönetmenliğini yaptğ “Havana’da ki 

adammz” Filminin burada çekildiğini ve 
zaman içinde bu otelde, Al Capone, Caruso, 
Josephine Baker gibi ünlü isimlerin kaldğn 
duyunca, sabah ilk işimin oteli gezmek 

Takside etraf izlemeye çalşyorum. Çok karanlk.  Geleni 
geçeni zar zor seçiyorum. Taksimiz 1959 Model Dodge, 
her yerinden ses geliyor.
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olduğuna karar veriyor ve öyle de 
yapyoruz. 

     

101 Yllk, 9 Katl, yüksek tavanl 
bir bina. Ortada bir avlusu, minik bir 
müzesi, bir alşveriş pasaj, lobide ki 
eşyalaryla 1950li yllara götürüyor 
insan. Her an köşeden Frank Sinatra 
çkacakmş gibi geliyor. Otelin 
9ncu Kat muhteşem bir restaurant. 
Çepeçevre bütün Havana’y görüyor. 
Liman, Okyanus, şehrin eski dokusu, 
masmavi gökyüzü ve Moro kalesi 
ayaklarnzn altnda. 

Sevdiklerimize haber uçurabilmek 
için, birer “Bucanero” bira alp interneti 
olan bilgisayarn başna yerleşiyoruz. 
Küba’da Internet, kendi halkna 
yasak! Sadece turistler kullanabiliyor 
ve oldukça pahal. Pahal demişken, 
Küba’da iki tür para kullanlyor. Kendi 
halknn kullandğ Peso ve yabanclarn 
kullandğ, CUC ile ifade edilen 
“Convertable Peso” 1 CUC =25.- peso 
ediyor. Yabanclar, yani bizler sadece 
CUC kullanabiliyoruz. Şimdi sk 
durun, 1 EURO= 1.15 CUC. Neredeyse 
Euro’ya eşit! Böyle olunca da her şey 
pahal oluyor. Sürekli içinizde bir 
“kazk yemişlik” duygusu oluşuyor.1 
saat Internet 7.-CUC. (15.-TL) Bir 
fincan kahve 1,5 – 3.-CUC, orta boy bir 
peynirli sandviç 6.-CUC. Bu CUC’leri 
Euro gibi alglamak hiçte yanlş olmaz. 
Kredi kart kabul eden dükkânlar her 
türlü kredi kartn kabul ediyorlar, yeter 
ki kart veren banka, Amerikan bankas 
olmasn. Visa, Master kart fark etmiyor. 
Aldğnz banka Türk bankas ise sorun 
yok. Dolar bozdurduğunuzda yüzde 12 
komisyon kesiyorlar. Euro’da biraz daha 
insafl bu komisyon, yani % 8.

Havana’y ve Küba’y tanmak, 
anlamak isterseniz yapacağnz tek 
şey, binalarn tarihini, hikâyelerini, 
yaptranlarn kişiliklerini, yaplş 
sebeplerini öğrenmek. Neredeyse her 
binann bir hikâyesi var. Sömürgecilerin 
neslini kuruttuğu yerliler, İspanyol, 
İngiliz, Amerikan istilâlar, korsan 
saldrlar, liman, meydanlar, müzeleri 
ve insanlaryla kendinizi Holywood’ta 
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bir stüdyoda sanabilirsiniz. Karayip 
korsanlar biraz sonra limana girecekmiş, 
Fidel Castro veya Che Guevara bir 
köşeden çkacakmş gibi… Kübal ünlü 
mimar Mario Coyula “Buras bir yer değil, 
bir kafa yapsdr” diyerek ne kadar güzel 
özetlemiş.

Avrupa’da gezdiğim, birbirinin kopyas 
ülkelerden sonra; Camara Oscura, 
Hemingway’in yllarca kaldğ otel 
Ambos Mundos, Havana’nn en eski oteli 
Hotel Inglaterra’nn binalar hayranlk 
uyandryor insanda.  Anadolu’da bir 
sokaktan hallice, Havana’nn en ünlü 
alşveriş caddesi Calle Obispo günün her 
saati cvl cvl.  Bulunduğu meydana 
da adn veren fransisken manastr San 
Francisco de Asis, duvarnda fener Rum 
Patriği Bartelomeo’nun “Ekümenik” olarak 
yazl tableti bulunan, San Nicolas de 
Mira katedrali, Havana feneri, Morro 

ve Cabana kaleleri, Malecon bulvar, 
Kafeleri, müziği, sokak çalgclar, 
Sokaklar, vitrinsiz dükkânlar, rk ve 
kölelik hikâyeleri ile başka bir âlem bu 
Küba!

Küballarn “La Habana” dedikleri 
Havana’da ilk günümüzü, kilometrelerce 
yürüyüp yukarda saydğm tarihi yerleri 

Havana’y ve Küba’y tanmak, anlamak isterseniz yapacağnz tek 
şey, binalarn tarihini, hikâyelerini, yaptranlarn kişiliklerini, yaplş 
sebeplerini öğrenmek.
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dolaşarak geçiriyoruz. Yorgun, argn 
otelimize döndüğümüzde saat 20.00 yi 
buluyor. Odann penceresini açtğmda 
oda, Salsa’nn kvrak nağmeleriyle doluyor. 
İnsanlar, otelin önündeki aslanl yol da 
denilen, Prado caddesinde çalyor, dans 
ediyorlar. Yürümeye halim olsa hemen 
koşup aralarna karşacağm ama o 
kadar yorulmuşuz ki banyoya zor varp, 
yataklarmzda kayboluyoruz.  

Sabah, prl prl güneşli, masmavi bir 
gökyüzüne uyanyoruz. Önümüzdeki 
caddeden cvl cvl çocuk sesleri geliyor, 
cam açp bakyorum, Küba devriminin 
fikir babas Jose Marti’nin 156 nc doğum 
günü ansna kutlamalara gidiyor rengârenk 
giysili çocuklar. Bütün cadde çocuk 
sesleriyle çnlyor. Bizim 23 Nisanlarmz 
gibi.

Duş alp, Kahvaltya iniyoruz. Peynir, 
zeytin yok. Ama biz tedbirliyiz. Yanmzda 
getirdiğimiz yarm kilo kadar nefis 
zeytinimiz var. Bol miktarda et ürünleri 
veriyorlar ama biz yemiyoruz. Allah’tan 
yumurta var. Her yerde olduğu gibi, 
burada da vaziyeti kurtaryor. Kahvaltdan 
sonra yine vuruyoruz kendimizi yollara. 

Okyanusun tuzlu suyunun  perişan ettiği 
kolonyal dönem binalaryla ünlü Malecon 
bulvarna iniyoruz. Aynen İstanbul’da, 
insanlar denizden koparan sirkeci-Bakrköy 
sahil yolu gibi bir bulvar. Scak ve güneşin 
altnda kilometrelerce yürüyüp, Atatürk’ün 
büstünü aryor, bulamyoruz. Sonradan 
öğrendiğimize göre, Yenisi yapldğ için 
eskisi kaldrlmş. Emeklerimiz boşa 
gidiyor.

Bir semt pazarna girip, vr zvr şeyler 
satn alyor, hindistancevizi suyu içiyoruz. 
Kafelerde  kahve molalar veriyor, canl 
müzikler eşliğinde “Bucanero” biralar ile 
keyfimizi sürdürüyoruz. 

Hemingway’n 7 Yl kaldğ Ambos 
Mundos oteline girip terasndan canl 
müzik eşliğinde Havana’y seyrediyoruz. 
Fotoğraflar çekiyoruz, eski başkanlk saray 
olan Devrim müzesini (Museo de La  
Revelucion) geziyoruz. 1959 Devrimden 
sonra 1968 Ylna kadar şehir meclisi 
olarak kullanlan bu ilginç müzede, 18 ve 
19.yüzyl Havana’snn kaymak tabakasnn 
yaşamn, o dönemin silahlarn, arabalarn, 
ksaca önemli bir tarih kesitini de izliyoruz.
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Çok özel bir sokağa düşüyor 
yolumuz.1790 l yllarda Vali olan, Las 
Casas, yatak odasnn önünden geçen 
atllarn nal seslerinden rahatsz olunca, 
İspanya’dan getirttiği özel bir ahşap 
malzemeyle kaplatmş önündeki sokağ. 
Ahşap zaman zaman çürüdüğü için 
bir bölümü tamir ediliyordu. Sokağn, 
parke kaplandğn görünce bir anlam 
verememiştim ama nedenini öğrenince, 
zavall valiye hak(!)vermedim değil. 
Bahçesinde, Havana’ya gelen ilk kölelerce 
kutsal sayldğ için Afrika’dan getirilen 
Banyan ağacnn bulunduğu El Templete 
denilen eski bir yunan tapnağ, katedral 
meydanndaki el sanatlar pazar, kitapçlar 
ve etnik çeşitlilik saati unutturuyor bize. 

Ne saat fark kald, ne ülke fark 
kald kafamzda. Sanki 40 yldr burada 
yaşyormuş gibiyiz. Biraz dinlenmek için 
otele dönüyoruz. Bir, iki saat dinlenip 
Duvarna demirden bir  Che silueti 
yaplmş, içişleri bakanlğ ve Jose Marti 
ansna yaplmş dev ant görmeye 
gideceğiz. Uzakdoğu’da “tuktuk” denilen, 
motosiklet üstüne yaplmş “CocoTaxi” 
ci ile sk bir pazarlk yapp, yaklaşk 7-8 

km için 10.-CUC’a anlaşyoruz (19-TL).
İstanbul’da taksimetre 5-6.-TL. Yazar 
Herhalde.

Hiçbir yerde Fidel Castro’nun heykelini 
ve/veya Fotoğrafn görmezken Jose 
Marti’ye ve Che Guevara’ya verilen bu 
önem şaşrtyor insan. Merkeze dönüyoruz. 
Havana’nn en eski oteli olan Hotel 
İnglaterra’nn terasndan şehri seyredip, 
önündeki kafeteryasnda Bucanero 
biralarmz içiyoruz. Uzunca bir süre eve 
dönüş telaşndaki insanlar izliyoruz. Hotel 
İnglaterra müze gibi bir bina ve bu müze, 
bu şehre çok yakşyor. Oradan kalkp, 
Fotoğraf aşkna, yabanclarn pek girmediği, 
Vieja (eski) Havana’nn arka sokaklarna 
giriyoruz. Neredeyse her evden müzik sesi 
geliyor. İnsan kalabalğ, çocuk cvltlar, 
yoksulluk, salsa, et kokular insann ciğerine 
işliyor. Biraz çekinerek girdiğimiz bu arka 
sokaklardan çktğmzda hava kararmaya 
başlyor ve aklmzda kalan, sadece hayat 
dolu insanlar, gülen yüzler oluyor. 

Acktğmza karar verip, doğru Obispo 
caddesine giriyoruz. Duvarnda bir 
Eyfel fotoğraf var diye adnn Paris cafe 
olduğunu düşündüğüm kafeteryada 
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alyoruz soluğu. Et görmekten gna geldi. 
Pizza yiyeceğiz. Napolitan pizza, ton 
balkl salata ve Bucanero bira’dan oluşan 
yemeğimizi yiyoruz. Servis temiz ve 
hzl. Bütün işyerlerinin devletin olduğu 
düşünül-düğünde fazlasyla iyi bir servis 
veriliyor Paris Cafe’de. 14.80.CUC’a 
(Yaklaşk 32.-TL.) tka basa doyuyoruz.

Yorgunluğun üstüne dolu midelerle 

otelimiz bizi çağryor. Lobide Mojito içip, 
sevdiklerimizle mail’leşeceğiz. Mojito; 
Bardağa bol miktarda taze nane koyup, 
biraz toz şeker ve yeşil limon suyuyla 
iyice ezilen, üstüne beyaz rom, soda ve 
buz koyup, bir sap taze nane ile süsleyip 
servis edilen nefis bir içki. Çok güzel ve 
ferahlatc bir tad var. Küballar neredeyse 
sabahtan içmeye başlyorlar Mojitolarn.

Otele dönüp, lobide çalan canl salsa 
müziği ile internet bölümüne oturup, 
İstanbul ile yazşmalarmz yapyoruz. 
Biraz daha müzik dinleyip, odaya çkyoruz. 
En son duş aldğm hatrlyorum. Ertesi 
gün, Küba’nn batsndaki Pinar del Rio 
şehrine ve tütün tarlalaryla ünlü Vinales 
vadisine gideceğiz.

Sabah erkenden kalkp, kahvaltmz 
yapyoruz. En güzel doyduğumuz öğünler 
kahvaltlar oluyor. Hiç olmazsa yumurta, 
domates, meyve, tereyağ ve reçel var. 
Pirinç ve siyah fasulye yemekten bktk. 
Önceden ayarladğm, şoför Daniel tam 
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zamannda geliyor. Biz eski bir araba 
beklerken, yeni bir Peugeot 306 araba ile 
gelmiş. Hemen yola çkyoruz. Havana’y 
arkada brakp, adna otoban dedikleri A4 
Yolundan batya dönüyoruz. Yaklaşk 150 
km. Yolumuz var. Yolda in cin top oynuyor. 
Yol kenarnda, gayet hoş ve dekolte giysili 
bayanlar otostop yapyor. Daniel’den bu 
insanlarn normal vatandaş olduğunu, 
başka türlü (!) düşünmememiz gerektiğini 
öğreniyoruz. Kimileri elindeki paralar 
gösteriyor şoförlere. Beni alrsan para 
vereceğim demekmiş. Neredeyse bütün 
araçlar devletin olduğu için, bunun yasa 
dş olduğunu anlatyor bize.

Ülkede ki tüm taştlar devletin. Özel 
izni olmadan araçlara yolcu almak yasak! 
Hele para almak, hepten yasak! Eğer 
şehirleraras yolculuk yapacaksanz, 
önceden kayt yaptrarak ücretsiz 

gidebiliyorsunuz. Yalnz arabalar değil, 
evler, dükkânlar, motosikletler, ekilen 
veya ekilmeyen tarlalar, bisikletler her 
şey, her şey devletin. Satlk veya kiralk 
diye bir kavram yok. Yiyebileceğin kadar 
balk tutmak serbest, ancak bir tekini bile 
satamazsn diyor Daniel.  Diğer insanlarn 
hakkn çalyorsun diyerek suç kabul 
edilmiş ve yasaklanmş.

Çiftçilerin yetiştirdikleri koyun, domuz, 
inek ve tavuklar soruyorum Daniel’e, 
canlar çektiğinde kesip yiyebilirler mi 
diye. “Diğer hayvanlar için bir sorun yok 
ama inekler için durum biraz farkl” diyor. 
Fark soruyorum.”İnek bir nevi kutsal 
bir varlk” gibi. İnanç açsndan değil, 
ekonomik değeri açsndan. Bir domuzu, 
bir tavuğu, bir koyunu veya bir keçiyi 
kesip yersin, ama bir ineği kesip yersen 8 
Yl, ineği kesip, etini satmaya kalkarsan 
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zamannda geliyor. Biz eski bir araba 
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arkada brakp, adna otoban dedikleri A4 
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bayanlar otostop yapyor. Daniel’den bu 
insanlarn normal vatandaş olduğunu, 
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Ülkede ki tüm taştlar devletin. Özel 
izni olmadan araçlara yolcu almak yasak! 
Hele para almak, hepten yasak! Eğer 
şehirleraras yolculuk yapacaksanz, 
önceden kayt yaptrarak ücretsiz 
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20 Yl hapis cezas var” Diye yantlyor. 
Ev almak, satmak, kiralamak yok. 
Evleneceksin ev lâzm diyorum.”Aday 
ylda 2 kez kasrga vuruyor. Devlet, 
yklanlar yeniden yapmaya ancak 
yetişebiliyor, yeni ev yapamyor” diye 
yantlyor.”Ya kendi, ya da eşinizin ailesiyle 
yaşayacaksn”. Satlk inşaat malzemesi 
ve arsa da olmadğ için ortalama 30 
Metrekare evlere skşmak zorundayz diye 
de ekliyor. 

Farkl renkleri olan araç plakalar 
dikkatimi çekiyor. Plakalarn çoğu 
mavi, yani devletin kullanmnda olan 

araçlarmş. Az sayda sar plaka, özel 
mülkiyet. Babadan kalma tarihi arabalar. 
Krmz plakalar, turizm işi yapan devletin 
ortak olduğu şirketlerin araçlar. Bir 
de kahverengi plakalar var ki, onlar da 
komünist parti üst düzey yöneticileri 
ve fabrika vs. müdürleri gibi üst düzey 
bürokratlar kullanyor. Malum, Küba’da 
tek bir siyasi parti var. Fidel Castro, yaşl 
ve hasta olduğu için, kardeşi Raul Castro 
devlet başkan. Üç Başkan yardmcs var. 
Doğru dürüst kimse tanmyor. Uydu anten, 
Internet, mikrodalga, elektrikli frn gibi 
fazla elektrik tüketecek gereçler yasak. 

Dört Televizyon kanal ulusal yayn 
yapyor. Cep telefonuna 1 yl önce 
serbestlik getirilmiş ama çok pahal 
(dakikas 0,75 TL). Seçim yaplyor, 
ancak halk sadece bölge delegelerini, 
delegeler eyalet temsilcilerini, eyalet 
temsilcileri, bakanlar, bakanlar da 
başkan seçiyorlar. Edindiğim izlenim, 
hiç kimse Raul’den sonra kim başkan 
olacak bilmiyor. Bu arada Fidel 85, 
Raul Castro ise 80 Yaşnda.

Yola keyifle devam ediyoruz. Bir 
mola yerinde durup, nefis Küba kahvesi 
içiyoruz. Bardaki güzel melez kzn 
fotoğrafn çekiyorum. Şu ana kadar 
kime fotoğraf makinemi gösterip, 

YOLNAME
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fotoğrafn çekmek istediysem izin verdi. 
Hiç itiraz edene rastlamadm. Bu konuda 
ya şansm yaver gidiyor ya da çok iyi 
niyetliler. 

Ylda iki kez hasad yaplan, koca 
yaprakl tütün tarlalarnn arasndan kvrla 
kvrla giden yoldan Pinar del Rio şehrine 
giriyoruz. Pinar del Rio, Küçük, şirin bir 
tarm kenti. Bizde anlatlan Karadeniz 
fkralar Küba’da, Pinar del Rio’lular için 
anlatlyor. Bizdeki “Temel” orada Jose 
olmuş ve Jose, Pinar del Rio’lu. “Jose bir 
gün” diye başlyor fkralar. Ben bir temel 
fkras anlatyorum, Daniel’de bir Jose 
fkras. Gülüyoruz.

Araba ile şehri şöyle bir turlayp, dillere 
destan Küba purolarnn yapldğ bir 
fabrikaya geliyoruz. Kapda sorun çkyor. 
Her türlü çanta ve fotoğraf makinesi 

yasak! Çaresiz fotoğraf makinesini 
emanete brakp, pasaportlarmzn 
bulunduğu çantalar vermeden, rica 
minnet içeri giriyoruz.

Büyükçe bir ev salonunu andran ve okul 
sralar gibi arka arkaya dizilmiş masalarda 
çalşan kzlar (bu kişilere torcedor 
deniyor) harl harl puro saryorlar. Hani 
bacaklarnda saryorlard? Önceden tahmin 
ettiğim gibi bu “Şehir Efsanesi”nin de 
palavra olduğu tescilleniyor. Gayet masum, 
sessiz, çalşyorlar. Bir kişi, yüksekçe bir 
yere oturmuş onlara kitap okuyor (zaman 
zaman da gitar çalarmş), diğerleri de 
sessiz, sakin çalşyorlar. Paketleme, kalite 
kontrol, nem odas gibi bölümleri de 
dolaşp dşar çkyoruz. Ortalkta yoğun 
bir idrar kokusu var. Tütün böyle kokarmş. 
Fabrikann karşsnda ki dükkândan 
purolar alyoruz. Kahve eşliğinde birini 

Yola keyifle devam ediyoruz. Bir mola yerinde durup, nefis Küba 
kahvesi içiyoruz.
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tüttürüyorum. Gerçekten harika! Küba’da, 
havaalannn bir bölümü hariç, her  yerde 
puro veya sigara içmek serbest! 

Yeniden yola çkyoruz. Kuzeye dönüp, 
yine tütün tarlalarnn arasndan Vinales’e 
doğru yol alyoruz. Yolda bir mola verip, 
taze şeker kamş kullanlarak yaplan, Pina 
Colada içiyoruz. Şeker kamş işçilerinin 
çalşmalarn seyredip, verdikleri şeker 
kamş saplarn emerek yola devam 
ediyoruz. Gerçekten yemyeşil bir cennet 
Vinales vadisi. Adeta bir  dağ baştan 
aşağ boyayarak, insann evrimini anlatan 
ve Fidel Castro’nun emriyle yaplmş, 
dev boyutlu resmi görüp, 15-16.Yüzylda 

kölelerin kullandğ mağaralar geziyoruz. 
Bir süre sonra acktğmz hatrlayp, 
sazlardan yaplmş çardaklarn altnda 
kurulu bir lokantaya giriyoruz. Yaslandğ 
dağ ve mağaras, tahta masalar ve tabii 
canl müziğiyle yeşillikler içinde, gayet 
huzurlu bir yer. Siyah fasulyeli pirinç, 
zgara tavuk, salata ve Bucanero Bira ile 
yemeğimizi yiyoruz. Her yerde, müzik 
canl! En az dört kişiden oluşan orkestralar, 
CD çalardan ucuza m geliyor acaba? 
Diyerek şakalaşyoruz.

Yemekten sonra Vinales şehrine geliyoruz. 
Vinales dedikleri yer, zaten iki caddeden 
oluşan, köy irisi bir kent. Her yer tütün 

Yemekten sonra Vinales şehrine geliyoruz. Vinales dedikleri yer, 
zaten iki caddeden oluşan, köy irisi bir kent.
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ekilmiş.30-40 santimetreye yaklaşan 
yapraklar olan bir tütün cinsi ekiliyor. 
Yemyeşil bir ovada tek başmza yol 
alyoruz. 100 km den sonra Las Terrezas 
denilen bir komüne geliyoruz. Tertemiz, 
Küçücük bir gölün kenarna kurulu, huzur 
dolu bir yer. Önceden ayarladğm, La 
Moka isimli motele yerleşiyoruz. Nefis 
bir manzaraya bakyor odamz. Banyo 
küvetine girdiğinizde bile göl bütün 
güzelliği ile karşnzda. Otel çok büyük 
değil. Ama her şey var. Resepsiyonundaki 
bilgisayar kullanarak, E-posta alş 
verişimizi yapp, yürüyüşe çkyoruz. 
Göl bir harika! Sanki cennetteyiz. 
Gölün kenarna inip, şirin bir kafenin 

verandasna oturuyoruz. Biraz sonra genç 
bir çift geliyor, selamlaşyoruz. Hollandal 
bu genç çift ile ksa zamanda sohbeti 
koyulaştrp, Küba hakknda bilgilerimizi 
paylaşyoruz. Hollanda dşnda gördükleri 
ilk Türk bizmişiz. Bunun doğru olmadğn, 
Türk’lerin de artk daha çok gezdiklerini 
ve geçen yl Kamboçya’da rastladğm yaşl 
Türk çiftini anlatyorum. Birlikte fotoğraf 
çektirmeye kadar varyor samimiyetimiz. 
Acktğmz fark edip kalkyoruz. 
Çektiğimiz fotoğraf göndermek için 
e-posta adreslerini alp, vedalaşyoruz. 

Akşam yemeğinde, sebze çorbas,  Bolones 
soslu spagetti yiyoruz. İçecek olarak 

Bir tiryaki olarak, Küba’da içtiğim kahveleri es geçmemeliyim. En salaş 
yerden, en şk yerlere kadar içtiğim bütün kahveler harikayd.
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Küba’da pek rağbet görmeyen, krmz 
şarap, üstüne Cohiba puro ve Küba kahvesi 
ile keyfimize keyf katyoruz. Ve tabi ki 
bütün bunlar, canl salsa nağmeleriyle 
taçlandrlyor. Bir tiryaki olarak, Küba’da 
içtiğim kahveleri es geçmemeliyim. En 
salaş yerden, en şk yerlere kadar içtiğim 
bütün kahveler harikayd. Hepsi nefis 
tatlar brakt damağmzda. Bu güzel 
kahvelerin hatrnn krk yldan fazla 
olmas gerektiği konusunda fikir birliğine 
vararak, günü bitiriyoruz. Evet, bu gün 
de bitti. Bu gün de yaşamdan nafakamz 
aldk. Günler çabuk geçiyor. Yarn, 
Küba’nn bir başka ünlü şehri Trinidad’a 
gideceğiz.

Sabah 9.00 da yola düşüyoruz. 380 km. 
Yolumuz var. Las Terrezas’tan Havana’ya 
50 km, Havana’dan da yaklaşk 330 km, 
yani 5 Saat daha yol yapp Trinidad’a 
varacağz. Otobana (!) giriyoruz. Yol 
kaplamas oldukça bozuk, yer yer polis 
kontrol noktalarndan geçiyoruz. Yol 

üstünde otostop yapan mini şortlu kzlar, 
erkekler, onlar da almamz için srarla el 
sallyorlar. Bizim Daniel hiç oral değil. 
Ana yoldan ayrlp güneye dönüyoruz. Bir 
süre sonra arabamz teklemeye başlyor. 
Benzin otomatiği tkanmş. Daniel telefona 
sarlyor. Arabamz, yolun 100 Metre kadar 
dşnda, okul otobüslerinin park edildiği 
açk bir garajn önüne çekiyoruz  ve yardm 
beklemeye başlyoruz. 

Birkaç saat buradayz. Küçük bir 
büfe var, sğndğmz gölgelikte. Koca 
kalçalarn devire devire yürüyen, gelene 
geçene sataşan, gamsz, neşeli bir kadn 
bakyor büfeye. Buz gibi biralar veriyor 
bize. Onu izleyerek geçiyoruz zaman. 
Hava 34’C, Toz, toprak bir alan, bizim 
hurdalklarmzda bile göremeyeceğimiz 
eskilikte otobüsler gelip gidiyor. 
Yürüyebildiklerine şaşrmamak elde değil. 
Herhalde bütün Avrupa’daki eski arabalar 
toplasak, bu kadar eski arabay bir araya 
getiremeyiz. 1,5 Saat sonra 4 Kişi geliyor, 
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arabamzn benzin pompasn söküyor, 
temizliyorlar ve sorun halloluyor. 

Yeniden yola çkyor, Cienfuegos 
ve Santo spiritos şehirlerini şöyle 
bir turlayarak, akşamüstü saat 16.00 
da o günkü hedefimize ulaşyoruz. 
Trinidad’tayz. Otel Merkezin 8 km 
dşnda, sahile kurulmuş bir resort. 
Eşyalarmz odaya atp, güneşin batşn 
kaçrmamak için hemen sahile iniyoruz. 
İstanbul’dan fotoğraf siparişimiz var, beyaz 
kumlu, palmiyeli, okyanus fotoğraflar 
çekip, Karayip denizinde batryoruz 
güneşi. Otele dönüp, Mojito’larmz 
alp bambu koltuklarda, çevremizdeki 
güzellikleri sindirmeye ve hafzalarmza 
kazmaya çalşyoruz. Sakin, dinlenerek 
bir akşam geçiriyoruz. Yarn için enerji 
biriktiriyoruz.

Sabah resepsiyondan bir taksi 
isteyip, 8km.Yol için 8-.CUC’a anlaşp, 
şehrin en önemli meydan olan Plaza 
Mayor’da iniyoruz. Aman tanrm! 
Hangi zamandayz? Şehrin 16.Yüzylda 

kurulduğunu biliyorum ama burada zaman 
hiç geçmemiş mi? Adeta “Vizon Tele Küba” 
Yaşyor insan. Daha birkaç yl öncesine 
kadar karadan ulaşm olmayan Trinidad, 
hiç bozulmadan, 16.Yüzyl bugüne 
taşmş. Arnavut kaldrml sokaklar, 
müzeleri, müze gibi evleri, evlerde 
bulunan antika eşyalar ile şehrin kendisi 
bir açk hava müzesi zaten. Güler yüzlü, 
güzel insanlar, eski Amerikan arabalar, 
otantik evleri, kolonyal dönemden 
kalma yaplar, Meydanlar, Kafeleri, 
sokak müzisyenleri, neredeyse her evden 
yükselen samba, ça ça ça, rumba sesleri ile 
bir dönemin tanğ ve fotoğraf merakllar 
için az bulunur bir hazine bu şehir. 

Beş Meydan var şehrin. En büyüğü 
Plaza Mayor. Bu meydanda, Küba’nn En 
büyük katedrali olan “Iglesia Parroquial 
de la santisima Trinidad” var. Katedralin 
yannda ise ilginç bir hikâyesi olan “Museo 
Romantico” konuklarn ağrlyor. İsmini 
not almadğm için hatrlayamadğm, 
zamann şekerkamş zenginlerinden 
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için az bulunur bir hazine bu şehir. 

Beş Meydan var şehrin. En büyüğü 
Plaza Mayor. Bu meydanda, Küba’nn En 
büyük katedrali olan “Iglesia Parroquial 
de la santisima Trinidad” var. Katedralin 
yannda ise ilginç bir hikâyesi olan “Museo 
Romantico” konuklarn ağrlyor. İsmini 
not almadğm için hatrlayamadğm, 
zamann şekerkamş zenginlerinden 
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bir kontun, kznn karştğ bir skandal 
yüzünden, evini olduğu gibi brakp, 
Avrupa’ya dönünce, öylece braktğ 
ev sonradan müzeye dönüştürülüyor. 
Dolaysyla müzede, kontun kullandğ 
eşyalar da sergileniyor. Bir başka ilginç 
müze de meydann diğer tarafnda. 
Yerel tarih müzesi (Museo Municipal de 
Historia). Devrim sonras fotoğraflar, 
şahane binas ve çkmay göze alrsanz, 
Kulesi ile görülmeye değer bir mekân.

Sokaklarnda yürümek, yürürken 
insanlar ile (farkl dillerimize rağmen) 
laflamak, gizli sakl ama kulağnza gelen 
müzik sesi ile takip edip bulabileceğiniz 
kafelerinde oturmak nasl keyiflendiriyor 
insan anlatamam. Bal, soda, rom,  yeşil 
limon ile yaplp, toprak bardaklarda 
sunulan “Cachancara” ve “Mojito”larn 
içmek, çocukluğumuzdan beri 
dinlediğimiz, Jose Marti’nin Guntanamo’lu 
kz anlamna gelen “Guantanamera” 
şarksn kendi vatannda dinlemek kime 

ne ifade eder bilmiyorum ama biz mest 
olup, öğle yemeğini bile unutuyoruz.

Bir taksi bulup, şeker kamş işleme 
tesislerinin bulunduğu “Valley of 
Ingenious” vadisini görmeye gittiğimizde 
saat 17.00 oluyor. Binlerce köle çalştran 
ve onlar gözetlemek için çok yüksek bir 
kule yaptran, Iznaga ailesinin barok tarz 
yaplmş çiftlik evine ve vadiye bakarken, 
köle filmleri geçiyor gözlerimizin önünden. 
Bir zamanlarn köle ve kaçakçlk şehrinde 
dolaşmak, dün akşam seyrettiğimiz 
gösteride de kendini belli eden efendi-köle 
mizansenleri, kölelerin torunlar olduğunu 
tahmin ettiğim, şişman zenci kadnlarn 
rengârenk giysileri, başlarna sardklar 
başlklar ile şeker kamş tarlalarndan 
şimdi dönmüşler gibi izlenim brakyor 
insanda. 

Acktk ve yorgunuz. Güneş devrini 
tamamlyor. Biran önce otele dönüp, bir 
şeyler yiyip, havuzda şöyle bir serinledikten 
sonra, notlarm yazma derdindeyim. 
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Akşam bavullar toplanacak. Yarn, 
Havana’ya dönüyoruz, Ertesi gün de 
Jamaika’nn başkenti Kingston’a gideceğiz. 

Küba’da son bir günümüz kald. Akşam 
yemeğine kadar işleri bitirip, yemekten 
sonra kitaplarmzla birkaç saat daha 
geçirip erkenden uyuyoruz. Sözleştiğimiz 
saat olan 12.00 de Daniel geliyor, hemen 
yola çkyoruz. 2 mola ve 350km. Sakin bir 
yolculuktan sonra Havana’da ki otelimize 
varyoruz. Hemen sokağa atyoruz 
kendimizi. Son birkaç saatimiz var 
Havana’da. Caddelerdeki dans gösterilerini 
ve Capitolio’nun basamaklarna oturarak 
gelen geçeni izleyip, sokaklar arşnlayarak, 
fotoğraflar çekerek, salsalar dinleyerek 
tüketiyoruz zamanmz. Yarn, başka bir 
yaz konusu olacak Jamaika’ da olacağz. 

Her ülkenin olduğu gibi, Küba’nn 
da  değişik kültürü, tarihi, şehirleri, 
insanlar ve yaşam tarzlar var. Ama bana 
göre, Küba’nn en önemli turizm değeri, 

dünyada pek örneği kalmayan sosyalist 
sistemlerinde yatyor. Orada yaşayanlarn 
farknda olmadan yaşadklar bu zorlu 
sistemi kaldrn, geriye sadece tarihi ile 
anlacak sradan bir ülke kalacaktr.

Bu tarz yaşayan bir toplum, diğer ülke 
insanlarna ilginç geliyor, Yllardr sadece 
okuduklarmzla bir fikir sahibi olmaya 
çalştğmz bu sistem ile yönetilen bir 
ülkede bulunmak, gözlem yapmak, bir 
kütüphane dolusu kitaba bedel diye 
düşünmeden edemiyorum.  “İnsanlar fakir 
ama mutlular” cümlesi ile tarif edilen 
Küba’dan ayrlrken, yine de içimde hafif 
bir sz kalmyor değil.     

Özet olarak ; “Fakirliği eşit olarak 
paylaşan insanlarn ülkesi” Küba’ya gitmeyi 
düşünüyorsanz, ne yapp edip, bu sistem 
değişmeden, “Bizim Fidel” hayatta iken 
gitmelisiniz. 
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