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Yeni bir mevsimin ilk günlerinde 

yeni bir sayı ile merhaba!

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Eski Roma’da 
Mart ayının adı, 
Roma Savaş 
Tanrısı “Martius” 
idi ve bu ayın 
savaşa başlamak 
için şanslı bir 
zaman olduğu 
kabul edilirdi. 
Ocak ve şubat 
ayları, savaşmak 
için uygun 
olmadıklarından 
Roma takviminin 
ilk ayı Mart idi.

eni bir mevsimin ilk günlerinde yeni bir sayı ile 
merhaba! 
Kar heyecanı, tatil coşkusu derken Optik sektöründe 
yeni bir sezona merhaba diyoruz. 
Kötü günler geçiren sektörde yeni umutlar, 
yeni heyecanlar dileğiyle, ümit ederiz ki bütün 

Meslektaşlarımız, mart ayı ile birlikte güneş ışınlarının her geçen gün 
artış eğiliminde olduğu gibi müesseselerimizde de işlerinin artmasını 
diliyoruz.
İçerisine Kadınlar Günü’nün yer aldığı Mart ayı aynı zamanda 
İlkbaharın da habercisi olması yönüyle önemli bir aydır.
 Martenitsa ların rengârenk ağaçları süsleyeceği bu ayda, e-dergimize 
göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür eder, sizlere 
başarılı ve sağlıklı bir yaşam dilerim.
Nisan’da buluşmak ümidi ile hoşça kalın arkadaşlar.
Orhan Küreli

Y
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HABER

Dünyanın en kapsamlı optik ihtisas fuar 
organizasyonlarından birisi olan MIDO,  bu 
yıl  27-29 Şubat 2016 tarihleri arasında, her 
yıl olduğu gibi İtalya’nın Milano kentinde 
düzenlendi. Beta Optik, NOVAX markasıyla 
7 yıldır düzenli olarak katıldığı bu fuarda, 
geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına sunduğu 
yeni progresif ürün Nucleo 4D başta olmak 
üzere, diğer ürünlerinin de global pazara 
tanıtımını yapma imkanı buldu. FreeForm 
ve Camber teknolojilerinin mükemmel 
kombinasyonu olan ve inovatif hammadde 
yapısıyla, progresif gözlük camı alanında 
buluş kabul edilen Nucleo 4D, bir kez daha 

NOVAX, Bir Kez Daha MIDO’daydı!                                                                                                                                      
                                                                                           yoğun ilgiyle karşılandı. Yurt dışı birçok bayi ve 

iş ortaklarının da bulunduğu standında, çeşitli 
ülkelerden gelen çok sayıda ziyaretçiyle görüşme 
imkanı elde edildi. Global bir marka olma 
konusundaki gayret ve kararlılığı artarak süren 
Beta Optik yetkilileri, stand alanında ülkemiz 
sanayici, tedarikçi ve gözlükçü meslektaşları da 
ağırlamaktan memnuniyet duydular. 

BETA-NOVAX, yine son 7 yıldır aralıksız 
katıldıkları bir başka uluslararası optik fuarı olan 
ve 15-17 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenecek, 
ABD-New-York / International Vision Expo & 
Conference’a, ülkemizden gelecek meslektaşları, 
Level-1, LP 7170’deki standına davet ediyor. 
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HABER

Aslında ‘çekik gözlü’ olmak tanımı da yanlıştır... 
İşte en çok merak edilen konulardan biri olan “Çinlilerin 

gözleri neden çekiktir?” sorusunun cevabı.
Göz yapısı dünyada bütün insanlarda aynıdır. Farkı 

yaratan göz kapaklarıdır. Çekik gözlü diye nitelendirilen 
ırklarda gözün üzerindeki göz kapağının ikinci kıvrımı, 
gözün üstüne doğru daha fazla inmiştir ve bu durum 
gözün sanki daha darmış gibi görünmesine sebep olur.

Peki  bu, neden böyledir? Bir teoriye göre göz kapağının 
üzerinde katlı olarak duran bu ikinci kıvrımı, bu insanların 
gözlerini yoğun olan kar tabakasının, göz kamaştıran 
ışığından korumak için, bir nevi kar gözlüğü gibi gelişmiştir.

BUZUL ÇAĞININ ETKİSİ
Her ne kadar yukarıda belirtilen bölgelerin bazılarında 
kar hiç yağmıyorsa bile bilim insanları bugün çekik gözlü 
diye nitelendirdiğimiz insanların atalarının son buzul 
çağında Sibirya’dan, yani Asya’nın kar ve buzla kaplı en 
soğuk bölgesinden güneye, bugün yaşadıkları yerlere göç 
ettiklerine inanıyorlar.

Çinlilerin gözleri neden çekiktir?

 Yalnızca Çinlilerin değil, Japonların, Orta ve Güneydoğu Asya’da 
yaşayanların hatta Eskimoların bile gözleri çekiktir. 
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SAĞLIK

Göz sağlığı hakkında neleri yanlış 
biliyoruz? 
Agath
1) Yanlış: Gözlük veya lens takmak gözlük 
numarasının ilerlemesini engeller! 
Doğrusu: Bilinenin aksine gözlük takmak 
ya da takmamak gözlük numarasının 
ilerlemesini etkilemez. Gözlük tedavisinin 
amacı görme düzeyini artırmaktır.

2) Yanlış: Gözün gözlük kullandıkça gözlüğe 
alışır. 
Doğrusu: Gözün gözlüğe alışması diye 
bir şey yoktur. Kişi gözlükle iyi görmenin 
nasıl olduğunu anladığı için gözlükten 
vazgeçemez.

3) Yanlış: Bebek veya küçük çocuk gözlük 
takamaz.
Doğrusu: Yüksek numara göz 

Göz ile ilgili bilinmeyenler 

Doğru olmayan pek çok bilgi göz sağlığı konusunda insanları 
yanlış yönlendiriyor. 
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SAĞLIK

bozukluklarında çocuk yaşta görmenin 
gelişmesi ve tembellik olmaması için 
mutlaka erken yaşta gözlük takılması 
gerekir.

4) Yanlış: Ara sıra gözlerim ağrıyor, 
dinlendirici gözlük kullansam geçer 
herhalde. 
Doğrusu: Dinlendirici olarak adlandırılan 
standart bir gözlük yoktur. Dinlendirici 
gözlük numaralıdır ve ihtiyacı olana verilir. 
Kırma kusuru bulunanların mutlaka kendi 
gözüne uygun numarada gözlük kullanması 
gerekir.

5) Yanlış: Yakından televizyon izlemek 
gözleri bozar!
Doğrusu: Yakından televizyon izlemenin 
göz sağlığı açısından herhangi bir zararı 
yoktur. Fakat az gören çocuklar televizyonu 
daha yakından izleyeceğinden göz 
hastalıklarının erken bir belirtisi olabilir.

6)Yanlış: Uzun süreler bilgisayar kullanmak 
gözü bozar!

Doğrusu: Uzun süre bilgisayar başı 
çalışanlarında ufak miktarlardaki kırma 
kusurları şikayet nedenidir. Bu bozukluk 
zaten gözde mevcuttur, kişinin günlük 
yaşantısında gözlük ihtiyacı yoktur.

7) Yanlış: Göz tembelliği lazer ameliyatıyla 
düzelir.
Doğrusu: Göz tembelliği ameliyatla 
düzeltilemez. 7 yaşından önce gözlük 
kullanımı ve iyi gören gözün kapatılması ile 
düzeltilebilir. Lazer ameliyatlarının da göz 
tembelliğini tedavi edici özelliği yoktur. 

8) Yanlış: Katarakt ameliyatı lazerle yapılır.
Doğrusu: Günümüzde en modern ameliyat 
yöntemi olan FAKO halk arasında yanlış 
olarak lazerli ameliyat olarak bilinmektedir. 
Oysa FAKO yönteminde lazer kullanılmaz, 
ultrasonik titreşimlerden faydalanılır.

9) Yanlış: Katarakt sadece yaşlılarda olur.
Doğrusu: Katarakt en sık yaşlılarda olmakla 
birlikte bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde 
de görülebilir.
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SAĞLIK

10) Yanlış: Katarakt bir gözden diğerine 
geçer.
Doğrusu: Katarakt bir gözden diğer göze 
geçmez.

11) Yanlış: Katarakt tekrarlayabilir.
Doğrusu: Katarakt tekrarlayıcı değildir. 
Bazen katarakt ameliyatından sonra, 
göz içine yerleştirilmiş olan merceğin 
arkasındaki zarda kesifleşme olabilir ve bu 
yanlış olarak `katarakt tekrarladı` şeklinde 
bilinir.

12) Yanlış: Bebeklerdeki şaşılığı tedaviye 
gerek yoktur, zamanla kendiliğinden geçer.
Doğrusu: Bebeklerdeki bazı şaşılıklar çok 
ciddi olup hemen tedavisi gerekebilir. Tedavi 
gözlük veya ameliyat şeklinde olabilir. Bu tip 
şaşılıklar tedavi edilmediğinde ileriye dönük 
kalıcı görme kayıpları (göz tembelliği) 
gelişebilir.

13) Yanlış: Gözlükle şaşılık tedavi edilir ve 
bir daha gözlüğe gerek kalmaz.
Doğrusu: Göz kaymalarının çoğu 
gözlükle tedavi edilebilir. Fakat şaşılık 
tedavi edildikten sonra genellikle gözlüğe 
devam etmek gerekir. Aksi takdirde şaşılık 
tekrarlayabileceği gibi görme bozuklukları 
da görülebilir.

14) Yanlış: Lazer ile şaşılık tedavisi yapılır
Doğrusu: Şaşılık cerrahisi göz kaslarına 
yapılan dikişli bir müdahaledir. Lazerle 
şaşılık ameliyatı yapılamaz.

15) Yanlış: Gözlerim çok ağrıyor, göz 
tansiyonum yükselmiş olabilir.
Doğrusu: Göz tansiyonu çok az belirti 
veren bir hastalıktır. Pek çok göz hastalığı ve 
vücudun diğer bölgelerindeki hastalıklar da 
göz ağrısına yol açabilir. Gözdeki ağrıların çok 
az bir kısmı göz tansiyonuna bağlıdır.

16) Yanlış: Göz tansiyonu ameliyatı olunca 
görmem netleşecek.
Doğrusu: Ameliyatının amacı, ilaçlarla 
kontrol altına alınamayan göz tansiyonunu 
düşürmektir. Ameliyattan sonra görme 
düzeyinde bir artış olmaz.

17) Yanlış: Fazla tuzlu yemek gözü bozar.
Doğrusu: Tuzlu yemek tansiyonun 
yükselmesine sebep olup bazı rahatsızlıklara 
yol açabilirse de göz sağlığı açısından herhangi 
bir etkisi yoktur.

18) Yanlış: Bol bol havuç yemek göze çok 
faydalıdır.
Doğrusu: Göz sağlığı açısından gerekli olan 
vitaminler çoğu sebze ve meyve de bol olarak 
bulunur. Dengeli beslenen bir kişi için bol 
havuç yemenin fazladan bir faydası yoktur.

19) Yanlış: “Gözyaşım kurudu galiba, 
ağlayamıyorum.”
Doğrusu: Ağlamak psikolojik bir olaydır ve 
ağlama ile gelen gözyaşı da refleks sonucudur. 
Gözyaşı kuruluğu kavramı vardır, ancak 
bunun ağlama ile ilişkisi yoktur.
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HABER

Mido Optik Fuarına Katılan 
Firmalarımız

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201618

Ahmet Akyol
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Dünyanın en büyük optik organizasyonu olarak kabul edilen İtalya’nın Milano 
kentinde 27-29 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Mido Optik Fuarı’na, 

Türk Firmalarımız katılım göstermişlerdir.

Dünyaca ünlü Orient Express, 1888 yılında 
Paris-İstanbul seferlerine başladığında, 
İstanbul’da Orient Express yolcularının alışkın 
oldukları yüksek standartları sunabilecek bir otel 
yoktu.

Mido Optik Fuarı’na katılım göstererek cam-
çerçeve üretimleriyle “Made in Turkey” olarak 

ülkemiz optik sektörünün uluslararası arenada 
yer almalarının yanı sıra, ülkemizin tanıtımına ve 
tüm dünya ülkelerine satmış oldukları ürünlerle 
ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı 
firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

(Firmalarımız alfabetik olarak sıralanmıştır.)
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SAĞLIK

Dünyanın en önemli optik ihtisas fuarı olan 
MİDO bu yıl 27-29 Şubat tarihleri arasında 
düzenlendi. 2016 yılının yeni optik ve güneş 
kreasyonunun ilk sunumunu Silmo İstanbul 
da yapan firma başarılı bir fuar geçirdiklerini 
ifade ettiler. Ben.x güneş modellerinin hem 
tasarım hemde çizgisi itibariyle kendisinden 
oldukça söz ettireceğinden bahsettiler. 
Modayı ve sektördeki değişimleri iyi takip 
eden firma tasarımlarıyla güneş gözlüğünde 
de yeni imalatıyla beğenileri kazanacak. 

Geniş renk kombinasyonları ile çocuk 
gözlüğü kullanıcılarını küçük yaşlarda 
güneş gözlüğü ile buluşturmayı 
hedeflemekte.

İtalyanın moda kenti Milano da her yıl düzenlenen MIDO gözlük fuarına bu yıl 5. kez 
katılan Mercan optik Ben.x markasıyla göz doldurdu.

“ben.x” 2016 
Kreasyonu MIDO’da 

görücüye çıktı
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İtalyanın moda kenti Milanoda her yıl 
düzenlenen MIDO gözlük fuarına bu 
yıl 5. Kez katılan Mercan optik Ben.x 
markasıyla göz doldurdu. Dünyanın 
en önemli optik ihtisas fuarı olan 
MİDO bu yıl 27-29 Şubat tarihleri 
arasında düzenlendi.  2016 yılının 
yeni optik ve güneş kreasyonunun ilk 
sunumunu Silmo İstanbulda yapan 
firma başarılı bir fuar geçirdiklerini 
ifade ettiler.

 Ben.x güneş modellerinin hem 
tasarım hemde çizgisi itibariyle 
kendisinden oldukça söz 
ettireceğinden bahsettiler. Modayı 
ve sektördeki değişimleri  iyi takip 
eden firma tasarımlarıyla güneş 
gözlüğünde de yeni imalatıyla 
beğenileri kazanacak. Geniş renk 
kombinasyonları ile çocuk gözlüğü 
kullanıcılarını küçük yaşlarda 
güneş gözlüğü ile buluşturmayı 
hedeflemekte.
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SEKTÖR

Firmanın Türkiye CEO’ su Sayın Onur 
Köksal eşliğinde küresel markalar 
direktörü Sayın Marc Harnisch, Küresel 
markalar ve üretim hatları müdürü 
Sayın Emmanuelle Fonteneau ile Optik 
ve güneş gözlüğü küresel kaynak ve 
fiyatlandırma müdürü Sayın Yvonne 
Marchal Li, Mercan Optik firmasının 
üretim süreçlerini, ar-ge çalışmalarını ve 
teknolojisini yakından incelediler.
Mercan optik firmasının global oyuncular 
arasında yer alma çabası, kısa zamanda 
ulaştığı satış grafikleri ve pazarlama ağı ile 
göz dolduran yapısının Dünya çapında lider 
firmalar tarafından fark edilmesini Mercan 

GRAND VİSİON Firmasının 
Mercan Optik Ziyareti

Gözlük sektörünün küresel liderlerinden Grand Vision firması 02 Mart 
2016 tarihinde Mercan Optik firmasını ziyaret etti.

Optik yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet 
İkizoğlu, bu Türkiye’ nin zaferidir. % 100 Türk 
sermayesi ile kurulan Mercan Optik firmasının, 
küresel büyüklükteki bir firma tarafından tercih 
edilmesi onur vericidir. Dedi. 
Grand Vision Firma yetkilileri ziyaret esnasında 
Türkiye pazarında Mercan Optik firmasının 
sahip olduğu pazar payını ve geniş koleksiyonunu 
yakından takip ettiklerini bildirdiler.  İnsan ve 
doğayla barışık imalat süreçlerini beğeniyle 
gözlemleyen Şirket CEO’ su Sayın Onur Köksal, 
ileriye yönelik çalışmaların katlanarak artacağını 
yalnız ülkemiz içinde değil bir çok ülkedeki 
iş birlikteliklerinin Mercan Optik ile devam 
edeceğini belirttiler. 
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Grand Vision 44 farklı ülkede 6000 den fazla optik mağazası ile Dünya 
perakende sektörünün güçlü firmalarından birisidir. 
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SEKTÖR

Firmanın Türkiye CEO’ su Sayın Onur 
Köksal eşliğinde küresel markalar 
direktörü Sayın Marc Harnisch, Küresel 
markalar ve üretim hatları müdürü Sayın 
Emmanuelle Fonteneau ile Optik ve güneş 
gözlüğü küresel kaynak ve fiyatlandırma 
müdürü Sayın Yvonne Marchal Li, Mercan 
Optik firmasının üretim süreçlerini, ar-ge 
çalışmalarını ve teknolojisini yakından 
incelediler.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 73 No’lu 
Gözlükçülük Meslek Komitesi, Akademik 
Optisyen Eğitim Platformunun talebine 
istinaden 07 Mart 2016 tarihinde İstanbul 
Ticaret Odası Meclis salonunda “Optisyenlik 

“Optisyenlik Meslek Etiği” 
toplantısı düzenlendi

İTO Meclis salonunda düzenlenen “Optisyenlik Meslek Etiği” 
Toplantısına katılımın yoğunluğu nedeniyle, 300 kişilik salona 

sığmayan konuklar balkondan ve fuaye ye konulan dev ekranlardan 
toplantıyı izlediler.

Meslek Etiği” toplantısı düzenledi.
Toplantının organizasyonunda, Öğretim Görevlileri 
Sn. Murat Dibi, Sn. Ayşe Merve Uyar, Sn. Cenk 
Yoleri görev aldı.
Toplantıya 73 No’lu Gözlükçülük Meslek Komitesi 
Başkanı Orhan Küreli ile Meclis üyesi Numan 
Hocaoğlu moderatörlük yaptı.
Optisyenlik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin, 
öğretim görevlilerinin ve sektörün duayenlerinin 
katıldığı toplantının açış konuşmasını İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın yaptı.

BAŞARISIZLIK DA ÖNEMLİDİR 
Kalsın iş dünyasının elindeki insan kaynağının 
eğitimli olmasının yanı sıra deneyimli olmasının 
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Grand Vision 44 farklı ülkede 6000 den fazla optik mağazası ile Dünya 
perakende sektörünün güçlü firmalarından birisidir. 

da çok önemli olduğuna dikkat çekerek şunları 
söyledi: ”Eğitimli iş gücü kadar deneyimli iş gücü 
bulmak da çok önemli. İşin zorluğunu bilen 
insanların hikâyeleri en başarılı derstir gençler için. 
Bu deneyimler birer sermayedir. Bunları çok iyi 
görmek ve anlamak gerekiyor.”

ETİK KURALLAR  
Komite Başkanı Orhan Küreli, Etik değerler, 
toplumsal yaşamımızda ne kadar önemli 
ise, mesleki hayatımızda da çevremizle olan 
ilişkilerimizde de o kadar önemlidir. Mesleki 
bilgileri, o mesleği yapabilmemiz için öğrenmemiz 
şarttır ama bu mesleği yaparken uyacağımız 
etik kuralların da insani ve mesleki saygınlığımız 
açısından ayrı bir önemi olduğunu belirtmiş, 
28- Mart 1 Nisan tarihleri arasında Gözlükçülük 
Tarihine yolculuk isimli Hünkar Kasrında bir sergi 
düzenleyeceklerini söyleyerek, katılımcıları sergiye 
davet etmiştir.
Meclis Üyesi Numan Hocaoğlu da 34 yıldır içinde 
bulunduğu optisyenlik sektöründe etik değerlerin 
öneminin arttığına dikkat çekerek, Optisyenlik 
meslek yüksek okullarından mezun olmuş ve 
olacak binlerce genci olan bir meslek gurubu 
olmamız nedeniyle, etik kuralların öğretilmesi ve 
uygulanıyor olması mesleğimizin geleceği açısından 
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HABER

büyük önem arz etiğini söyledi.

İLK OPTİSYENLİK ETİĞİ TOPLANTISI 
İş adamı Serdar Çaldıran, ilk defa bu 
konuyla ilgili bir toplantı yapıldığına dikkat 
çektiği konuşmasında “Türkiye Gözlükçüler 
Cemiyeti’nin kuruluşunda öylesine güçlü ve 
sağlam adımlar atıldı ki bu gün bu günlerin 
olumlu etkilerini yaşıyoruz” bilgisini verdi. 
Çaldıran meslek etiğinin olmazsa olmaz 
olduğuna vurgu yaparak, deneyimlerini anlattı.

ULVİ VE KUTSAL MESLEK
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu 
üyesi Yüksel Toksoy, İTO’da 8 başkana denk 
gelen çok uzun bir süre optisyenlik sektörüne 
meclis üyesi olarak hizmet verdiğini dile 
getirdi. Toksoy, “sektörün tüm katmanlarının 

uyum içinde çalışması şart. Optisyenlik mesleği, 
dünya penceresi dediğimiz göz sağlığı ile ilgili 
olduğu için ulvi bir kutsallığa sahiptir” dedi.
İşadamı Çetin Emgen mesleki deneyimlerini 
dile getirerek “Bu mesleği deneyin bir daha 
kopamazsınız. Tabi ki yanlışlar ve eksikler var. 
Bunları birlikte düzelteceğiz” ifadesini kullandı.
Toplantının sonunda konuşmacılara verilen plaket 
merasiminden sonra toplu fotoğraf çekildi. 
Akademisyenler ve öğrenciler katıldı 
Optisyenlik dalında yüksek eğitim veren 
Meslek yüksek okulları öğrenci ve öğretim 
görevlilerinin katıldığı toplantı ya ilgi yoğundu. 
Sektör temsilcileri öğrencilerin sorularını 
cevapladı. Toplantıya; Fatih üniversitesi, Medipol 
üniversitesi, Nişantaşı üniversitesi, Işık üniversitesi, 
Gelişim Üniversitesi, Yeni yüzyıl üniversitesi 
öğrencileri katıldı.
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Konusunu Millî Mücadele günlerinden alan, 
Halide Edip Adıvar’ın ikinci romanı “Vurun 
Kahpeye” ilk kez 1926’da yayımlanmış. Roman, 
idealist İstanbullu öğretmen Aliye’nin Anadolu’da 
bir kasabaya gidişini ve bölgede Milli Mücadeleye 
destek çalışmaları ile bağnazlık, cehalet ve taassuba 
karşı halkı aydınlatıyor diye kara yobaz bir köy 
imamının kışkırtmasıyla köylüler tarafından linç 
edilmesini anlatır. Hypatia’nın hikâyesi de bir başka 
“Vurun Kahpeye” hikâyesidir. 

Günümüzden yaklaşık 1600 sene önce 
yaptıklarıyla insanları şaşırtan Hypatia, eserleri 
bugüne kalmış ilk kadın matematikçidir. MS 370 
– 415 yılları arasında yaşamıştır; İskenderiye’de 

doğup, İskenderiye’de ölmüştür.   
Hypatia’nın babası Theon, İskenderiye 

Üniversitesi’nde matematik hocasıydı. Daha 
sonra üniversitenin rektörü oldu. Hypatia, 
İskenderiye’deki zengin bilim ortamından yararlandı. 
Daha genç yaşlarında soru sormayı, araştırmayı ve 
kuşku duymayı öğrendi. Theon, kızını kusursuz bir 
insan olarak yetiştirmek istiyordu. Kızının eğitimini 
üstlendi, hem öğretmeni hem oyun arkadaşı oldu. 
El sanatları, şiir, felsefe, din, astronomi, astroloji, 
matematik konularında eksiksiz bilgilenmesi için 
elinden ne geliyorsa yaptı. Çok iyi bir öğretmendi. 
Öğrettiği konuları seviyor ve sevgisini karşısındakine 
aktarabiliyordu. O çağda ve dünyanın o yöresinde 

Matematiğe ve astronomiye adamış, bir bilin kadınının, çağının “Aliye 
öğretmeni” Hypatia’nın hazin sonu. Bağnazlığın, cehaletin ve taassubun 
insanlara neler yapabildiğinin bir örneği. 

EDEBİYAT

İskenderiyeli Hypatia” 
ya da “Vurun Kahpeye!”

Yazı: Mustafa KÜRELİ  
           mkureli@gmail.com

mkureli@gmail.com
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bilinen büyün dinleri kızına öğretti. Dogma 
düşüncelere ve dinlere saplanmasına izin vermedi. 
“Bütün dogmatik dinler yanlışlıklarla doludur ve 
kendine saygısı olan bir kimse tarafından son gerçek 
olarak kabul edilmemelidir.” ve “Düşünme hakkını 
hep kullanmalısın. Çünkü yanlış düşünmek, hiç 
düşünmemekten yeğdir.” dedi kızına.

Kızının salt zihinsel değil, bedensel gelişmesine 
de gereken önemi verdi. Günün belli saatleri 
spora ayrılmıştı. Hypatia yüzmeyi, kürek çekmeyi, 
ata binmeyi, dağcılığı öğrendi… Yıllar sonra 
Hypatia babasından öğrendiklerine kendi kendine 
öğrendiklerini katıp şöyle yazdı; “Masallar masal 
diye, efsaneler efsane diye anlatılmalıdır. Boş 

inançları gerçek diye öğretmekten daha korkunç bir 
şey olamaz. Çocuk aklı bunları kabul eder ve çocuk 
yanlış şeylere inanır. Bu yanlış inançlardan arınmak 
çok zor olur, uzun yıllar alır. İnsanlar boş inançlara 
bir gerçekmiş gibi inanıp uğruna dövüşürler. Hatta 
boş inançlar uğruna daha fazla dövüşürler, çünkü 
boş inanç öylesine elle tutulmazdır ki çürütülmesi 
neredeyse olanaksızdır.”

Hypatia biraz büyüdüğünde dünyayı dolaşmaya 
çıktı. Roma’ya ve Atina’ya gitti. Atinalı filozof, 
Plütark’tan (Plutarkhos) dersler aldı. Bu yolculuğu 
sırasında matematikçi olarak ünlendi. İskenderiye’ye 
geri döndüğünde üniversitede matematik ve felsefe 
okutması istendi. Seve seve kabullendi. Bu günler 
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EDEBİYAT
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için yetiştirilmemiş miydi? Hypatia çok sevilen, 
iyi bir öğretmendi. Hypatia’nın ölümü hakkında 
bugün en güvenilir kaynak, tarihçi Socrates 
Scholasticus’un (Atinalı ünlü filozof Sokrates 
değil.) 439’da yazmayı tamamladığı “Historia 
Ecclesiastica” adlı yapıtıdır.  Hypatia’nın hem 
sınıfının hem de evinin öğrencilerle, çağın bilgin ve 
düşünürleriyle dolup taştığını yazıyor. Avrupa’dan, 
Asya’dan ve Afrika’dan öğrenciler salt Hypatia’nın 
öğrencisi olmak için akın akın İskenderiye’ye 
geldiler. Diofantos’un ünlü Aritmetik adlı 
yapıtından ders verirdi genellikle.

Hypatia matematik üzerine birçok kitap 
yazmıştır. Aritmetik üzerine 13 ciltlik bir 
yorum.  pollonius’un Konik’leri üzerine yorum. 
Ptolemy’nin “Almagest”i üzerine düzenleme. Babası 
Theon’un yazdığı Öklid’in Elementleri” adlı eser 
üzerine düzenleme. “The Astronomical Canon” 
(Astronominin Kanunları) adlı kitabı bunlardan 
bazılarıdır. Hypatia’nın bilime katkıları; gök 
cisimlerinin sınıflandırılmasında, hidrometre’nin 
bulunmasında, sıvıların yoğunluk derecesinin 
belirlenmesinde ve daha birçok konuda etkili 
olmuştur.

Hypatia doğayı; mantık, matematik ve deney 
ile açıklamaya çalıştı. Ne yazık ki bu kitaplardan 
günümüze ancak parçaları kalabilmiştir. Çoğu 
İskenderiye yangınında ve Serapis tapınağının 
azgın halk tarafından yakılıp yıkılmasından zarar 
görmüştür. Babasıyla birlikte Öklid üzerine en az 
bir kitap yazdığı biliniyor. Diofantos’un astronomi 
üzerine çalışmalarına katkıda bulunan bir yapıtının 
parçaları 15’inci yüzyılda Vatikan kitaplığında 
bulunmuştur. Hypatia’nın bir de Apollonius’un 
Konikleri Üzerine adlı bir kitap yazdığı biliniyor. 
Hypatia’dan sonra 17’nci yüzyılın ikinci yarısına 
değin bu konuya dokunulmamıştır. Ta ki Descartes, 
Fermat, Newton, Leibniz gelene dek. Bunun 
dışında, Ptolematios’un astronomi ve Diofantos’un 
aritmetik kitaplarına düştüğü notları var elimizde. 
Hypatia, gökyüzü gözlemlerinde, su arıtmada, 
denizcilikte kullanılan çeşitli buluşlarıyla ünlüdür. 
Hypatia öylesine ünlüydü ki, “İskenderiyeli filozof” 
ya da “İskenderiyeli esin perisi” adresli mektuplar 
doğrudan kendisine verilirdi.

Hypatia, yeni eflatuncular denilen bir düşünce 
okulundan sayardı kendini. Bu okulun bilimsel 
düşünce yöntemi Hıristiyanların dogmatik ve 
bağnaz düşünceleriyle çelişiyordu. MS 412 yılında, 
İskenderiye’nin patrikanesinin başına Kiril adında 
bir adam atandı. Aliye öğretmenin kara yobaz köy 
imamı, Hypatia için bu kara yobaz papaz Kiril 

olacaktı. Kiril, çöllerde oruç tutup dua eden sofu 
bir Hıristiyan’dı. Gene de dünya işlerinden elini 
ayağını çekmemişti. Parabolari denilen bir çapulcu 
ordusu ile bugünün Kızılay’ı görevini görüyorlardı. 
Daha sonra amaçlarından çıkarak çalıp çırpmaya 
başladılar. Kiril paganlara saldırmaya başladı. Her 
yeri yakıp yıktı, birçok suçsuz insan öldürdüler. 
Sonra İskenderiye’nin kuruluşundan bu yana özel 
yasalarla korunan ve barış içinde yaşayan Yahudilere 
saldırmaya başladılar. Sinagoglarını yerle bir edip 
onları kentten sürdüler. Mısır müfettişi Orestes, 
Kiril’in yaptıklarını hükümetine şikâyet ettiyse de 
bir sonuç elde edemedi.

Kiril yalnızca dinsel gücü değil, siyasi gücü de 
eline geçirmek istiyordu. Bu nedenle Orestes 
ve yandaşları yok edilmeliydi, en azından 
Orestes zayıflatılmalıydı. Hypatia, Orestes’in 
yakın arkadaşlarının en önemlisi ve en başta 
gelenlerindendi. Hem saygındı, hem bilgiliydi, hem 
iyi konuşurdu, hem de ünlüydü. Hypatia ortadan 
kaldırılmalıydı. Kışkırtmacıların da yardımıyla, 
çapulcular, işsizler, cahiller Hıristiyan olmayan 
Hypatia’ya karşı kışkırtıldılar. 

Hypatia’nın devrin en güzel kadınlarından biri 
olduğu ve Vali Orestes’in bizzat Hypatia’dan ders 
aldığı sıralarda Hypatia’ya âşık olduğu bilinmektedir. 
Anlaşmazlıklara ise Vali Orestes’in, İskenderiye’de 
Piskopos Kiril’in kışkırtmaları ile Hypatia’ya karşı 
hızla büyüyen nefretin önüne geçmeye çalışması 
olmuştur. Hypatia, İskenderiye’ye Hıristiyanlığın 
hâkim olduğu son yıllarında Piskopos Kiril, 
Hypatia’yı hedef göstererek İncil’den yaptığı alıntılar 
ile halkı kışkırtmış ve Hypatia, halk tarafından 
“dinsiz” ve “şeytan” olarak nitelendirilmiştir. 

Nihayet 415 yılında Hypatia, üniversitenin 
önünde bu canavarların hücumuna uğrar. Kısa 
bir süre içerisinde de bu Kıptî Hıristiyan çete 
tarafından taşlanarak öldürülür. Önce soyarlar, 
sonra midye kabuklarıyla etlerini parçalayıp 
ateşe atarlar. Soruşturma açılır ama rüşvet ve güç 
gösterisi sayesinde sonuçlanmadan kapanır. Kiril, 
İskenderiyelilere Hypatia’nın Roma’da olduğunu, 
linç edilmediğini söyler. Eserlerinden günümüze 
ulaşabileni yoktur; fakat Sinesius ile yazıştığı 
mektupların bir bölümü mevcuttur. Günümüze 
ulaşabilmiş 5. yy’dan kalma kaynaklar Hypatia’yı; 
Platon, Aristo ve Plotinus’un felsefelerinin öğreticisi 
olarak tanımlar.  
İşte hayatını matematiğe ve astronomiye adamış, 

bir bilin kadınının, çağının “Aliye öğretmeni” 
Hypatia’nın hazin sonu. Bağnazlığın, cehaletin ve 
taassubun insanlara neler yapabildiğinin bir örneği.
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Kornea naklinin nedenleri arasında ilk 
sırada gösterilen hastalıkla Türkiye’de en çok 
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde 
karşılaşılıyor.

Dr. Aylin Kılıç, hastalığın oluşmasında hem 
genetik hem de çevresel faktörlerin rol oynadığını 
belirterek, “En önemli çevresel faktörün ise 
gözü kaşıyıp ovuşturmak yoluyla korneaya zarar 
vermek” dedi.

Dr. Aylin Kılıç, erken dönemde rutin muayene 
ile teşhis edilemeyen keratokonus hastalığının sık 

sık göz tembelliği ile karıştırıldığını söyledi.
Dr. Aylin Kılıç, keratokonus teşhisinin özel 

topografik cihazlarla yapılabildiğini belirterek, 
şunları söyledi: “11- 12 yaş civarında olup 
bir gözünde astigmat bulunan ve görmesi 
artırılamayan çocuklara çoğu kez göz tembelliği 
teşhisi konuluyor. Ancak bu hastaların çoğunun 
sonradan keratokonus olduğu ortaya çıkıyor. 
Hastalık erken dönemde rutin muayeneyle teşhis 
edilemediği için teşhiste özel topografik cihazlar 
gerekiyor. Hastanın korneasının çıplak gözle fark 

SAĞLIK

Keratokonus ve  
Keratokonus’u göz tembelliği ile karıştırmayın. Özellikle sıcak, toz ve alerjinin 
yoğun olduğu ülkelerde sıkça rastlanan Keratokonus hastalığı korneanın öne 

doğru sivrileşip incelmesi sonucu ortaya çıkıyor.
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edilecek kadar sivri olması ancak kornea nakline 
gerek duyulan ilerlemiş döneminde oluyor. Teşhis 
için özel tetkik gerekmesi nedeniyle çok sayıda 
hasta hastalığının farkında olmadan yaşıyor.”

Saniyeler içerisinde tedavi edilebiliyor
Kornea naklinin birincil nedeni olarak 

gösterilen keratokonus hastalığının tedavisi artık 
saniyeler içinde lazer yöntemiyle kornea içinde 
halkalar oluşturup göz içine lens yerleştirilerek 
yapılabiliyor. Kontakt lens kullanamayan veya 
gözüne kontakt lens uymayan hastalarda 
keratokonus ileri döneminde değilse kornea içi 
halka uygulamasının iyi bir alternatif olduğuna 
işaret eden Dr. Aylin Kılıç, “Kornea içine lokal 
anestezi ile Femtosecond Laserle saniyeler 
içerisinde açılan kanallara kornea içi halkalar 
(INTACS, Keraring, Ferrara) yerleştiriliyor. Bu 
halkalar mevcut refraksiyon kusurunu azaltarak 
daha iyi bir görüşe, kornea şeklini düzelterek 
gözlük veya kontakt lens gerekirse daha iyi uyum 
sağlarlar. Bu ameliyatın bir farklılığı da gerekli 
durumlarda halkaların çıkarılabilmesidir” diye 
konuştu.

Gözlük de fayda etmiyor
Keratokonus hastalarında görme oranı gözlükle 

dahi artırılamıyor ve yaşla beraber hastalık da 

ilerliyor. Bu nedenle keratokonus hastalarında 
kontakt lens tercih ettiklerini ifade eden Dr. Aylin 
Kılıç, şöyle konuştu: “Şimdiye kadar kullanılan 
sert kontakt lensler dışında, kullanımı kolay hibrit 
yapıdaki lenslerle de hastaların yüzde 90’ ının 
görme kalitelerini artırmaları mümkün olabiliyor. 
Çeşitli nedenlerle kontakt lens kullanamayan 
hastalarda görmeyi artırmak için cerrahi uygulama 
gerekebiliyor.

Yeni bir yöntem keşfedildi
Dr. Aylin Kılıç, hastalığın 40’lı yaşlara kadar 

ilerlediğini belirterek, hastalığın ilerlemesini 
durdurmak için son yıllarda bir yöntem 
bulunduğunu anlattı. Bu yöntemde korneaya 
yarım saat süresince, “Riboflavin” denilen B2 
vitamini uygulandığını söyledi. Dr. Aylin Kılıç, 
“Vitaminin göze geçebilmesi için epitel kazınıyor 
ve ultraviyole ışık uygulaması yapılıyor. Yapılan 
çalışmalar, bu ameliyatın uygun hastalarda 
uygulandığında hastalığı yüzde 90’a varan oranda 
durdurduğunu gösteriyor. Ancak ameliyatın 
yapılabilmesi için birinci kriter korneanın yeterli 
kalınlıkta olması. Korneanın çok ince olduğu 
vakalarda gözün zarar görme olasılığı olduğu için 
bu ameliyat tekniği uygulanamıyor” dedi.

  göz tembelliği 
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HAFTADA 5 GÜN, GÜNDE 
EN AZ 30 DK. YÜRÜYÜŞ

Görme engelliler özel bir yeni jenerasyon gözlük sistemi sayesinde artık yerdeki 
gölgeleri veya önlerindeki şekilleri ayırt edebilecek.

SAĞLIK

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre kronik 
hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi 
olan fiziksel inaktivite (hareketsiz yaşam), 
dünya genelinde ölüme neden olan risk 
faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer 
almaktadır. Dünya genelindeki ölümlerin % 
6’sının fiziksel inaktivite ile ilişkili nedenlere 
bağlı olduğu bildirilmektedir. Fiziksel 
inaktivitenin meme ve kolon kanserlerinin 
yaklaşık % 21-25’inin, diyabetin % 27’sinin ve 
iskemik kalp hastalığının % 30’unun ana nedeni 
olduğu tahmin edilmektedir.

Dünya genelinde hareketsiz bir yaşam, 
kötü beslenme ile birlikte ortalama toplam 
sağlık harcamalarının yaklaşık % 2’si ile 

ilişkilendirilmektedir. Fiziksel aktivitenin 
arttırılması sağlık harcamalarının dolayısıyla 
ekonomik maliyetin azaltılmasında uygulanabilir, 
maliyet etkin ve en temel stratejilerden birisidir.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen “Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması” sonuçlarına göre 
ülkemizde bireylerin %71.9’ unun hareketsiz 
yaşadığı, yine Bakanlığımız tarafından 2011’de 
yapılan “Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri 
Araştırması” na göre ülke genelinde kadınların 
%87’si, erkeklerin ise %77’sinin yeterli ölçüde 
fiziksel aktivite yapmadığı belirlenmiştir.

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de yaygın olup, nüfusun %30’unu etkileyen bir 
sorundur. Bu rakam kadınlarda % 41 erkeklerde 
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% 21’dir. Bölgelere göre dağılımına baktığımızda 
ise, en yüksek oran Batı Anadolu, Orta Anadolu, 
Doğu Karadeniz ve İstanbul’da bulunmuş olup 
%33’dür. En düşük oran Orta Doğu Anadolu’da 
olup % 21’dir. Obezite nüfusun Güneydoğu 
Anadolu’da % 23’ünü, Kuzeydoğu Anadolu’da 
%24’ünü, Ege’de % 28’ini Akdeniz’de % 
30’unu, Doğu ve Batı Marmara’da % 31’ini, 
Batı Karadeniz’de ise % 31’ini etkileyen bir 
sorundur. Bununla birlikte obezitenin özellikle 
çocuk ve kadınlarda daha fazla artış gösterdiği 
görülmektedir.

DSÖ sağlıklı bir yaşam için yetişkinlerde 
haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddette 
fiziksel aktivite yapılmasını önermektedir. 5-17 
yaş grubu için ise kardiovasküler hastalıklar, 
diyabet, obezitenin önlenmesi, sağlıklı bir kas-
iskelet sistemi gelişimi, anksiyete ve depresyon 
riskinin azaltılmasında günde en az 60 dakika 
orta şiddette fiziksel aktivite yapılması gerektiği 
belirtilmektedir. Orta şiddette fiziksel aktivite, 
solunum ve kalp atım sayısının normalden daha 
fazla olduğu, kasların zorlanmaya başladığı, 
orta dereceli efor gerektiren aktivitelerdir. Bu 
aktivitelerin şiddetini; kişinin yanındaki ile 
konuşabildiği ancak şarkı söyleyemediği bir şiddet 
olarak da tanımlayabiliriz. Buna saatte yaklaşık 5 
km veya 30 dk. da 2.5 km. canlı yürüyüş yapmak 
örnek olarak gösterilebilir.

Ayrıca, günde 10.000 adım atmaya çalışmak ise, 
kişinin motivasyonunu artırarak daha aktif bir 
yaşam sürmesini sağlar. Bu 10.000 adımın belirli 
bir miktarını orta şiddette atabilir geri kalanını 
ise gün içerisinde aktif olarak attığımız adımlarla 
tamamlayabiliriz. Örneğin günde en az 30 dakika 
orta şiddetli aktiviteyi yerine getirmek için; 30 
dk. da en az 3000 adım atmaya çalışabilir, geri 
kalan 7000 adımı ise diğer aktivitelerle (merdiven 
çıkmak, metro, tren ya da otobüsten birkaç 
durak önce inmek, öğlen aralarında en az 10’ar 

dk.lık kısa yürüyüşler yapmak gibi) 24 saatte 
tamamlamaya çalışmalıyız. Özellikle hareketsiz 
bir yaşam tarzı olanlar (masabaşında çalışanlar), 
morbid obezler (BKİ>40 kg/m2), kronik hastalığı 
olanlar, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi 
rahatsızlıkları olan bireyler için günde 10.000 
adım hedefine ulaşılması zor olabilir. Bu nedenle 
bireyler genel sağlık durumlarına göre kendi 
hedeflerini belirleyebilir veya bir uzmandan 
destek alabilirler.

 Bu bilgiler ışığında toplumun obezite ile 
mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, 
yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel 
aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek 
amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli 
Hayat Programı hazırlanmıştır.
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Böyle bir yargı olmasına rağmen, 2013 
yılında sadece Amerika’da liderlik gelişim 
programlarına şirketlerin harcadığı para 
15 milyar dolar civarında. Bir o kadar 
da dünyanın geri kalanında harcandığını 
düşünürsek toplamda liderlik pazarı 30 milyar 
dolar eder. Çok büyük bir pazar ve kazanç 
kaynağı. Lider doğulur ise, neden bu kadar 
parayı harcıyoruz diye sormadan edemiyorum.

Bu kadar çok emek ve para harcanmasına 
rağmen istenilen sonuç elde ediliyor mu 
diye sorulduğunda maalesef cevaplar pek 
iç açıcı değil. Pek çok şirket yöneticisi veya 
insan kaynakları yöneticileri şirketlerinde 

uygulanan liderlik gelişim programlarını başarılı 
bulmadıklarını ifade ediyorlar.

Liderliğe bu kadar önem verilmesinin 
çok geçerli bir nedeni var. Kaliteli liderlik, 
performansı doğrudan etkiliyor. Bunda hiç şüphe 
yok. O nedenle, soru bu kaliteli liderliği nasıl ve 
nereden bulacağız veya yetiştirilirse nerede ve 
nasıl yetiştireceğiz şekline dönüşüyor. Aramaya 
devam...

Etrafımızda göz dolduran birilerini görünce de 
“bu adamda liderlik kumaşı” var diyoruz.

 Bu kumaşa sahip olanların da belli bir zaman 
diliminde çok sınırlı olması söz konusu.

 Kumaş yoksa nereni yırtarsan yırt olacağın o 

Liderlik kumaşı da ne ola?
Bu yazıda yine en netameli konulardan birisi olan “lider doğulur mu 
yoksa olunur mu?” tartışmasına göz atacağız. Bu tartışma aslında bir 
önceki yazımızda ele aldığımız liderlik – yöneticilik ayrımının da bir 
sonucu. “Herkes yönetici olabilir fakat lider olamaz” yargısı bizi, “ya lider 
doğmuşsundur ya da artık yapacak bir şey yok” sonucuna götürür.

KÖŞE YAZISI
Dr. Hüseyin ÇIRPAN / Eflatun Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk
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kadardır diyerek kestirip atıyoruz. Bence bu akıl 
yürütmede içine düştüğümüz iki yanılgı var: 
birincisi, liderlik tanımı ile ilgili. Diğeri insan ve 
insanın doğası ile ilgili varsayımlarımız. Liderlik 
tanımı ile ilgili hususu bir sonraki yazıya 
bırakıyorum.  Aslında “herkes lider olabilir mi, 
liderlik sonradan öğrenilebilen bir şey midir” 
sorularının cevabı yapılan tanıma göre değişir.

Önce, insan kim sorusundan başlamak 
istiyorum. Buna verilecek cevap, Yaratıcı ve  
kâinat ile ilgili kabullerimize göre değişiyor. 
İnsan, mutlak bir güç sahibi olan Allah 
tarafından yaratılmış olan bir varlık. Bu kabulün 
doğrudan sonucu, insanın kumaşı sağlam ve 

potansiyeli hayal edebileceğimizin çok ötesinde. 
İşte asıl meselede kişinin sahip olduğu bu 
potansiyelin ne kadarını kullanabildiği ve hatta 
bir adım geriye giderek bu potansiyelin farkında 
olup olmadığı. İnsan doğulur mu olunur mu 
sorusunu sorarsak vereceğimiz cevap “olunur” 
olacaktır. Bu perspektiften bakarsak, yazının 
başında sorduğumuz sorunun cevabı; “lider 
olunabilir, liderlik öğrenilebilir çünkü liderlik, 
sahip olunan potansiyeli hayata taşımak üzere 
çıkılan bir yolculuk, bir “olma” sürecidir.

Bir sonraki yazımızda liderlik nedir, lider 
kimdir sorularına cevap arayacağız.
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Optical Story

SİZİN KALEMİNİZDEN
Metin TURANLI

yaşadık. Ben tanıdığımda da aksi biriydi. 
Yaşlandıkça daha da huysuzlaştı. Devamlı 
benden şikâyet eder, sıktığımı, burnuna iz 
yaptığımı falan söylerdi. Ama her yeni alınan 
gözlükle birlikteliği 2-3 günü geçmez yine bana 
dönerdi. Beraberliğimiz süresince iyi hizmet 
ettiğimi sanıyorum. Çocukları, torunları organik, 
ince, kolormatik ne gözlükler getirdiler de yine 
benden ve camlarımdan vazgeçemedi.

Zaman ilerledikçe de artık onun bir parçası 
oldum. Yataktaki dönemimiz uzun ve yıpratıcı 
oldu. Bu saplarımda gördüğün bombeler hep 
o günlerden kalma.24 Saat TV seyrederdik. 
Herkesin sabah kahvaltı ettiği  saatlerde biz 
öğle yemeği yerdik. Katarakt ameliyatı sonrası 
dahi yeni gözlükleri yerine yüzünde ben vardım. 
En canımı acıtan da uyuduğu zamanlar beni 
gözünde unutmasıydı. Beklerdim ki biri gelsin 
de, beni kaldırsın. Bazen gün olur sehpa üstünde 
dinlendiğim 1-2 saati bile bulmazdı.

Nur içinde yatsın.86 Yaşında vefat etti. Uzun 
bir süre -11 yıl kadar- odasında şifonyerin 
çekmecesinde unutuldum. Ne zaman ki 
büyükannenin evi restore edilip orada 
oturulmaya karar verildi, o zaman keşfedildim. 
Büyük kızı Aysel Hanım tarafından anne 
hediyesi olarak, hipermetrop camlarla kuşatılıp 
yakın gözlüğü olarak kariyerime kaldığım yerden 

Kaç yaşında mıyım?
Sizce kaç gösteriyorum evladım?
Boşuna kendinizi yormayın. Ayrıca yaş 

takıntımda yok. Onun için mahsuru yok 
söylememin.49 yaşındayım. Şaşırdınız di mi?

Bir gözlük için inanılmaz bir yaş. Hele 
günümüzde. Size tuhaf gelecek biliyorum. Siz 
kullan-at kültürünün çocukları sayılırsınız. 
Oysa biz yetiştiğimiz dönem gereği mal kıymeti 
bilinen, işi bitince atılmayıp başkalarının 
kullanımına sunulan nesillerin yetiştirmesiyiz. 
Hele ben. Türkiye de ilk üretilen Luxor 
ailesinden Rufi.

Tam selüloit. İçimde hiç naylon karışım 
olmadığı için sağlamlığım bir nevi genetiğimden. 
Benim dönemimden birileri kalmadı her halde. 
Yerli olarak benim gibi bir Anadol, bir Rengin 
falan vardı. Avrupa olarakta, Amor, L’amy, 
Diana, Alman ağırlıklı çerçeveler ve  İLO  vardı. 
Çok saf bir şeydi İlo..Kızdırmak için Saf-ilo 
adını takmıştı bizimkiler.
İşte o dönem, yeni üretilen gözlüklerin raflarda 

henüz 1 ay duramadığı, toplumun gözlüğe aç 
olduğu dönemdi. Beni isteyen ne doktorlar, ne 
mühendisler vardı diye anlatmak  isterdim ama 
nafile. Dükkâna gelişimin  ikinci günü satıldım.
İlk sahibim 65 yaşında yaşlı bir hanımdı.12 

yılı yatakta olmak üzere tam 21 yıl beraber 
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yüzden aksırmaya başlayacağını anlayınca 
otobüsteyse hemen iner, başkalarını rahatsız 
etmekten korkardı. O aksırmaya başlayana, 
bir kaç kez yüzünden düşünce artık ben de 
tedbirimi alırdım. Kaşlarının kalktığını,başını 
geriye doğru çekildiğini hissettiğim anda 
tüm gücümle kulaklarına yapışır,düşmemeye 
çalışırdım.
Şimdi asistan oldu. Hastanede çalışmaya 

başladığının 3.cü ayında o olay yaşandı işte. 
Trafik kazası geçiren bir hastaya müdahale 
ederken sarhoş bir hasta yakını tarafından 
bıçaklanınca çıkan arbedede ben de 
yaralandım. Sezgin hastanede, ben ise burada, 
optikçi de tedavideyim. Camlarımın kırılması 
ve bir-iki çatlak dışında cam yuvalarım 
dönmüş, rengim iyice matlaşmış, saplarımda 
yer yer kurumayla karışık beyazlaşmalar 
da başlamış. Artık bundan sonra ne kadar 
iş görürüm bilemem ama yok olmakta 
istemiyorum.
Şu son yılları yaşlı halime rağmen dolu dolu 

yaşadım. Eğer iyi bir elden geçirilirsem, bir 
30-40 yıl daha yaşamak niyetindeyim. Belki 
o zaman  Sunay Akın’ın oyuncak müzesinde 
sergilenen gözlüklerin arasında yer alabilirim.

Her ne kadar müzelik bir vizyonum olmasa 
da....

başladım.
Aysel Hanım da daha bir rahattım. Sadece 

evde uzun süreli bir şey okuduğunda beni 
takıyordu. Artık yükümü paylaşacak bir 
kordonum bile vardı. Uzunca bir dinlenmenin 
ardında bu pek te aktif olmayan görevle 
kendime güvenimde geldi. Aysel hanımla 
daha da beraber olacakken, torunu Sezgin 
bey beni çok beğendi. Bindir çeşit dil dökerek 
beni aldı.13 yıl sonra ailenin en küçük 
ferdi Sezginle -tabir yerindeyse- haytalık 
günlerimiz başladı. Beni Ergün başka adlarla 
arkadaşlarına tanıtmaya başladı. Atıf Kaptan 
dedi, Dr.Morrıson dedi, Klark Kent dedi. Onun 
anlatımına göre ben retroymuşum. Bizim 
gibi zamanı geçmiş ama kullanılabilir eşyalar, 
eskiye olan özlem nedeniyle vintage diye 
adlandırılıyormuş falan. Çocuk işte...

Benim çocuğum. Onun gençliğiyle ikinci 
baharı, toplumsal duyarlılığıyla da bakmaktan 
öte görmeyi öğrendim. Sinema günlerinde, 
rock konserlerinde, yürüyüşlerde, HES  gibi 
gösterilerde yer aldım.

Aslında Sezgin, Yaşıtlarından daha zayıf, 
ince ama sırım gibi bir çocuktu. Tıp fakültesi 
2nci sınıf öğrencisiydi bana sahip olduğunda. 
Haa, bir de her şeye alerjisi vardı o dönem. 
Bir aksırmaya başlar, dur-durak bilmezdi. Bu 
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Kontakt lenslerin tarihi

Kontakt lenslerin temel fizik 
özelliklerinin geniş anlamda ünlü 
bilim adamı Leonardo da Vinci’nin 
1508 yılında yaptığı çizimlerinde 
tanımladığı bilinmektedir. İnsanlığın 
daha sonra yüzyıllar süren aydınlanma  
döneminde belki kontakt lensler ile ilgili 
küçük gelişmeler olmuşsa da kontakt 
lensin bilinen tarihi 19. yüzyıldan itibaren 
gözlük camları ile birlikte başlamıştır.
Rene´ Descartes 1636 yılında  optik 
düzeltmeyi sağlamak için doğrudan 
kornea üzerine  yerleştirilen sıvı dolu bir 
cam tüp tanımlamıştır. 

Thomas Young 1801’de, Descartes’ın 
düşüncesini  pratiğe geçirerek, kontak 
lensin öncüsü sayılabilecek kornea 
yüzeyini nötralize eden ‘hidradiaskop’ 
adını verdiği bir araç geliştirmiştir.

1888 yılında Adolf Eugene Fick ve Eugene 

Kalt birbirlerinden bağımsız olarak 
insan gözüne takılabilen ilk kontakt lens 
tasarımlarını ortaya çıkarmışlardır.

1888’den 1938’e kadar yaklaşık 50 yıl 
boyunca camdan yapılmak zorunda 
olmaları ve ağırlıklarından dolayı kornea 
lenslerinin kalıcı santralizasyoınundaki  
güçlükler nedeniyle sklera lensleri temel 
kontakt lensler olmuşlar ve 1948 yılına 
kadar üretimi yapılmıştır.

1936’da Amerika’da ,polimetil 
metakrilat (PMMA) adlı şeffaf plastiğin 
üretilmesinden sonra 1947’de  İngiltere’de  
Kevin Thouhy sert plastikten kornea  
kontakt lenslerini geliştirmiştir.

1974’de Norman  Gaylord oksijen geçiren  
silikonu temel PMMA yapısı içine sokarak 
gaz geçirgen sert kontakt lensleri ortaya 
çıkarmıştır.

Glokom, göz içi sıvısının iyi boşalmaması yüzünden göz tansiyonunun 
artmasıdır. Halk arasında göz tansiyonu ve karasu adlarıyla bilinen glokom, 

milyonlarca insanı etkileyen yaygın birgöz hastalığıdır. 
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1961 yılında Çekoslovakya’da Otto 
Wichterle yumuşak hidrofilik plastikten 
imal edilmiş ilk yumuşak kontakt 
lensleri geliştirmiştir.Dünya piyasalarına  
sunumu 1972 yılında başlamıştır. Bu 
lenslerin oksijen ve su geçirgenliği ve 
kullanımındaki rahatlıkları gibi önemli 
avantajlarının varlığı dikkat çekmiştir.

1984’de Michael  Bay ve ekibi tarafından 
ilk kullan-at lensleri  geliştirilmiştir.

Lens materyali konusunda Wichterle’nin 
1960’lı yıllarda hidroksi etil  metakrilatı 
( HEMA) geliştirmesinden sonraki en 
önemli gelişme;

998 yılında uzun süreli kullanım için 
tasarlanmış silikon hidrojel  lenslerin 
kullanıma sunulmasıdır.

Bize ulaşan bilgilerin ışığında ülkemizdeki 
kontakt lens tarihi ise; 1944 yılında 
Dr.Opan’ın kontakt lensleri ilk tanımlayan 
yazısı ile başlar:

İlk yayınlar

1944   Dr.E.Opan: Gözlük yerine göze 
yapışan camlar, Ask.Sıhh.Der.

1950   Dr.Z.Tekman: Kontakt camlar.
AÜTF Yıllığı.

1957   Papadapulos: Kontakt lens ile 
düzelttiği keratokonus olgusu.Türk 
Oftalmoloji Cemiyeti, Tebliğ.

1966   Dr.C. Ünlüçerçi: Kontakt cam ve 
tatbikatı. VI. Türk Oftalmoloji Kongre 
Bülteni. 

1968   Dr.V.Yiğitsubay: Kliniğimizde 
tatbike başlaması dolayısı ile kontakt 
lensler AÜTF  Yıllığı.

Ülkemizde bilimsel anlamda çalışmalar 
yapmak, eğitim vermek ve hatta yerli 
kontakt lens üretimini geliştirmek 
amaçlarına hizmet etmek üzere üniversite 
ve eğitim hastanelerinde aşağıdaki 

klinikler kurulmuştur.

Ülkemizde Kurulan ilk Kontakt Lens 
Bölümleri ve Öncü Hekimler:

1967… Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Göz Kliniği…     Dr.Vedat Yiğitsubay, 
Dr.Esin Fırat

1967… İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi  Ziya Gün Enstitüsü… 
Dr.Zeki Sürel

1969… Ege Üniversitesi  Tıp Fakültesi  
Göz Kliniği…  Dr.Günhan Erbakan 

1970… İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp 
Fakültesi  … Dr.Turan Sezen 

1974… Hacettepe ÜTF Göz Kliniği… 
Dr.Behiç Tüzmen, Dr.Hikmet Kandemir, 
Dr. Murat İrkeç 

1977… SSK Ankara Hastanesi… 
Dr.S.Özkan,

1967’ de   İÜ. Cerrahpaşa  Tıp Fakültesi 
ve AÜ.Tıp Fakültesi  Göz Klinikleri,  
İngiltere Nystle firmasından getirttikleri 
polimetilmetakrilat(PMMA )disklerini 
kendi laboratuvarlarında işleyerek  sert 
lenslerini üretmişlerdir ,

Daha sonra yurt dışından hammadde 
ithali ve yabancı sermayenin gelmesi ile 
birlikte kontakt lens uygulamaları hız ve 
çeşitlilik kazanmıştır.

1969- Kesin Firması’ndan Sırrı 
Dökünter’in çabalarıyla, Titmus Eurecon 
sert  lenslerin yapımına başlanmıştır.

1978-Oksijen geçirgenliği daha iyi olan 
selüloz-asetat-bütirat(CAB)lenslerin 
üretimine başlanmıştır.

1981- Kesin Firması  HEMA 38 ‘den 
Titmus Eurecon  yumuşak lensleri  
üretmeye başlamıştır.

1982- Teka Tic.- B&L un yumuşak 
lenslerini ithal etmeye başlamıştır.

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)  
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Medikal Kontakt Lens Birimi, ilk 
kez sayın  Dr.  Hikmet Kandemir 
başkanlığı ve Dr.Hikmet Özçetin 
sekreterliğinde1984’de kurulmuş 
ve   1986 yılında sayın Dr.Kandemir’ın 
katkıları ile Avrupa Kontaktoloji 
Derneği (ECLSO)’ne kabul edilmiştir  
Günümüzde sayın  Dr. Ayfer Kanpolat’ın  
başkan yardımcısı olarak görev aldığı 
ECLSO da bilimsel çalışmaları ile önemli 
bir yer edinmiş olan birimimiz, daha önce 
iki kez yaptığı(1989 ve 2000 yılı) ECLSO 
kongresini 2011 yılında ülkemizde tekrar 
gerçekleştirme hakkını kazanmıştır.

TOD Kontakt Lens Birimi, Dr.Hikmet 
KANDEMİR, Dr. Esin FIRAT, Dr., 
Dr.Dr.Ayfer KANPOLAT, Dr.Güzin 
İSKELELİ,Dr.İzzet CAN, Dr.Tomris 
ŞENGÖR’ün başkan ve Dr.Hikmet 
ÖZÇETİN, Dr.Murat İRKEÇ,Dr.Mustafa 
ONAT, Dr.Tomris ŞENGÖR,  Dr. Ömür 
UÇAKHAN ve Dr.Hilmi OR ‘un sekreter 
olarak görev aldıkları yönetim birimleri 
ve aşağıda isimleri belirtilen   kontakt lens 
aktif üyelerinin katılımları ile  çok sayıda 
bilimsel çalışmalar ulusal ve uluslar arası 
toplantılar düzenleyerek ülkemizdeki 
kontakt lens bilim dalının gelişmesine çok 
değerli katkılarda bulunmuşlardır.

Dr. Lale KÖZER BİLGİN,Dr. Turan 
SEZEN,  Dr. Demir BAŞAR, Dr. Gönül 
BAŞAR, Dr. Günhan ERBAKAN, Dr. 
İhsan ÖGE, Dr. Çağla ATABAY , Dr. 
Sevilay KEVSER, Dr. Ahmet TEMEL, 
Dr. Figen ALAÇAYIR, Dr. Bülent 
BARLAS,Dr. Nazan ERDA, Dr. Meltem 
YAĞMUR, Dr. Nuray AKYOL, Dr. 
Hayrettin KILIÇ,Dr. Hilmi ÇAKMAKÇI, 
Dr. Serdar SAYGI, Dr. Türker ERYÜKSEL, 
Dr. Banu COŞAR, Dr. Murat DOĞRU, 
Dr.Canan GÜRDAL, Dr.Ebru TOKER, Dr. 
Yelda Buyru ÖZKURT, Dr. Sevda Aydın 
KURNA, Dr. Ferda ÇİFTÇİ, Dr. Zeynep 
ÖZBEK SÖYLEMEZOĞLU
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Göz hekimlerinin eğitim süresi ve yetki 
alanları nedir?
Liseden sonra 6 yıl tıp fakültesi, sonrasında 
tıpta uzmanlık sınavıyla girilebilen ve 4-5 yıl 
süren uzmanlık eğitimi, en az 2 yıllık zorunlu 
hizmetlerin ardından diğer uzmanlık dallarında 
olduğu gibi toplam 22 yıllık eğitim ile en erken 
30 yaşında “Göz Hastalıkları uzmanlık belgesi” 
alınabilmektedir. Gözü ve görmeyi ilgilendiren 
tüm alanlarda (tıbbi, cerrahi ve optik) tüm 
yaklaşımları sağlama yetkisine sahip tek meslek 
dalıdır.
 
Çocuklarda göz derecesinde değişme nasıl 
olur? Gözlüklerini düzenli kullanırlarsa 
numaraları düşer mi?
Genellikle büyüme (ergenlik) döneminde 
hipermetroplarda göz numaralarında 
(dioptrilerinde) azalma, miyoplarda ise artma 
gözlenir. GÖZLÜK TAKIP TAKMAMAK 
NUMARANIN ARTMASINI YA DA 
AZALMASINI ETKİLEMEZ. ANCAK NE 
KADAR ERKEN YAŞTA FARK EDİLİR VE 
DÜZENLİ TAKILIRSA GÖRME KUVVETİ 
VE GELİŞİMİ DE O KADAR İYİ OLUR. 
Yaklaşık yirmi yaşlarında numara genelde 
sabitlenir. Yine de yıllık veya en geç iki yılda 
bir yapılan muayene ile numarada ve varsa 
astigmatizma açılarındaki ufak değişiklikler 
belirlenmelidir.
 
İyi görmek gözlerin sağlıklı olduğunun 
garantisi midir?
Kesinlikle HAYIR... Örneğin: 40 yaş üzerinde 
% 2 sıklıkla rastlanan glokom (göz tansiyonu) 
hastaları geç dönemlere kadar merkezden 
çok iyi görebilirler, ancak fark ettiklerinde 
genellikle bir borunun içinden bakıyormuş 
gibi dar bir alan kalmıştır ve kaybedilen görme 

SAĞLIK
Doç. Dr. O. Murat UYAR / Göz Hastalıkları ve Cerrahisi 
Uzmanı, FEBO, FICO

Sıkça Sorulan Sorular
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ve görme alanı hiçbir şekilde geriye gelmez. 
Sadece kalan görme ve görme alanını korumak 
için acilen tedavi başlatılır.
Benzer şekilde damarları ve retinayı etkileyen 
damar sertliği, yüksek kolesterol ve şeker 
hastalığı da (toplumda % 6) çok çok iyi 
görenlerde bile damar tıkanıklıkları ve göz 
kanamaları ile ani ve kalıcı körlüklere neden 
olabilir.Özellikle kırklı yaşlardan sonraki 
göz muayeneleriyle bu risk faktörleri ve 
riskli durumlar kolaylıkla yakalanabilmekte, 
uygun tedavilerle 95%’i önlenebilmektedir. 
Ayrıntılar için bilgilendirme bölümümüzdeki 
“Şeker Hastalığı ve Göz” başlıklı dosyamıza 
bakabilirsiniz.
 
Televizyona yakından bakmak veya uzun 
süre bilgisayar kullanmak gözü bozar mı?
Bulanık görmesi olanlar genellikle televizyona 
veya ekrana zaten yaklaşarak bakmak 
zorunda kalırlar. Bu bir neden değil, sonuçtur. 
Dolayısıyla kesinlikle bozmaz; hatta göz 
tembelliği olan bir çocuğun daha iyi gören 
gözünü bantlayarak gözlükleriyle tembel 
gözünü fazladan çalıştırmak için televizyonu, 
bilgisayarı ve cep telefonu oyunlarını 
özellikle önermekteyiz. Ancak uzun süreli 
ve dikkatli bakış, normal gözlerde bile doğal 
göz kırpma sayısını azalttığından kuruma, 
yanma, batma, kızarıklık, yorgunluk ve ara 
ara refleks sulanmalar oluşabilir.Bu konuyla 
ilgili ayrıntılar için uygun zamanınızda 
bilgilendirme bölümümüzdeki ‘’Ekranlar 
ve Göz’’ başlıklı (30 dakikalık) söyleşimizi 
dinleyebilirsiniz.
 
Yanlış numara gözü bozar mı?
Gözü bozmaz, ancak takıldığında tam netlik 
sağlamayabilir, bulanıklık, sulanma, TV 

seyrederken ya da kitap okurken baş ağrısı, 
yorgunluk, sinirlilik, uykunun çabuk gelmesi 
gibi şikayetlere neden olabilir. Daha önce 
(veya eski muayenelerde) her iki gözün ayrı 
ayrı görmesi hemen hemen eşit iken sonradan 
iki göz arasında belirgin bir netlik farkı bu 
anlama gelebilir. Gözlükler yapıldıktan sonra 
bu tür bir şikayet varsa gözlük reçetesi ile 
birlikte gözlükler tekrar kontrol edilmelidir.
 
Göz bozukluğu doğru bir tanım mıdır?
Numaralı gözlük kullananlar için yaygın 
ancak yanlış bir şekilde ‘’gözü bozuk’’ 
tanımlaması yapılmaktadır. Oysa toplumun 
% 75’inde 0.25 de olsa az-çok bir numara 
vardır, hatta 45 yaşından sonra neredeyse 
tamamında uzak için olmasa da yakın için 
gözlük gerekebilir. Gözleri bir kamera olarak 
düşünelim, ışık ve görüntüler objektiften 
kırılarak film tabakasında nasıl odaklanıyorsa 
gözün de kornea ve doğal lensinden kırılarak 
geçen ışık ve görüntüler retina tabakasının 
tam üzerinde odaklanmalıdır. İnsan gözünün 
ortalama uzunluğu 24 mm dir. Bunun 0.1 
mm uzun veya kısa olması dahi 0.25 numara 
(1 mm uzun veya kısa olması 2.5 numara) 
ile görüntülerin retina üzerine odaklanmasını 
gerektirir. Dolayısıyla bu mükemmel yapı için 
bozukluk çok kaba bir tanımlamadır, doğrusu 
kırılma kusurudur (refraksiyon kusuru). 
Dünyanın en iyi, en sağlam kamerasına dahi 
(otomatik odaklanma yoksa) netlik ayarı 
gerekebilmektedir. Ancak kamera içindeki 
objektifler, malzemeler veya film bozulmuşsa 
netlik bir türlü sağlanamaz, göze benzetecek 
olursak en öndeki korneadan (saydam tabaka), 
en gerideki retinaya (ağ tabaka) kadar çeşitli 
göz hastalıkları nedeniyle oluşabilir.
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Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

FIRTINA ÖNCESİ

Hapşu: Bahar 
geldi gök 

gürledi, sel oldu.

Bu sene geç 
gelip geç giden 
kışın ardından 
nihayet baharın 
gelmesiyle hava 
ısındı, doğa 
canlandı.

Yeşilden yoksun kentliler maalesef bu mevsim 
değişikliğinin farkına ancak artan hapşırık, burun, 
göz akıntıları, alerji şikâyetleriyle varabiliyor.

Havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçekleniyor, çimenler 
yeşilleniyor, çiçekler açıyor, kuşlar ötüyor. Özellikle 
de her yaştan çocuklar için dışarıda bulunmak içerde 
bulunmaktan çok daha eğlenceli. Maalesef alerjisi olanlar 
için çevre kirliliği ve iklim değişikliğine ilaveten doğadaki 
bu canlanma son derece rahatsız edici olabilmekte.

RÜZGAR ARTTI ALERJEN HIZLANDI
İlerleyen küresel iklim değişikliği ve dolaysıyla artan 
şiddetli hava olayları nedeniyle bahar alerjisi gibi 
rahatsızlıklar daha şiddetli hissedilir oldu. Eskiden 
(çevre kirliliği bu kadar fazla değilken) sadece baharda 
çimen, ot, çiçek ve ağaçların çiçek açmalarıyla artan 
polenler atmosfere yayılır, sonunda ağız, burun, göz ve 
ciğerlerimize kadar ulaşırdı. Özellikle de sıcak ve rüzgârlı 
havalardan sonra polenler havaya daha çok dağıldığı için 
bahar mevsiminde alerjik şikâyetler artardı. 

Küresel iklim değişikliği hem hava sıcaklıklarında, hem 
de neden olduğu şiddetli hava olaylarıyla birlikte rüzgarın 
hızında önemli artışlara neden oluyor. Bütün bunların bir 
sonucu olarak da havadaki alerjenlerin (polen, küf, toz, 
hayvan tüyü, akarlar) sayısı da önemli ölçüde artıyor. İşte 
Prof. Dr. Elif Dağlı’nın bana “bu makale hepimize çok 
yararlı olabilir” diyerek gönderdiği EcoHealth dergisinde 
2009’da yayınlanmış “Aeroallerjenler, Alerjik Hastalıklar 
ve İklim Değişikliği: Etkiler ve Uyum” başlıklı makale bu 
konudaki çalışmaları çok güzel bir şekilde özetliyor. 
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ABD’DE YILLIK BEDEL 30 MİLYAR DOLAR
Makaleye göre alerji ve astımın, üretkenlik kaybı ve sağlık 
sistemine olan maliyetleri gibi dolaylı ve direkt ekonomik 
kayıpları örneğin ABD’de yılda 30 milyar dolara ulaşıyor. 
ABD’de nüfusun yarısı bir veya birden fazla alerjene 
karşı duyarlı. Ayrıca ABD’de 34 milyon insana da astım 
tanısı koyulmuş. Türkiye’de de durum çok farklı olmasa 
gerek. Yani problem büyük ve artmakta. Alerjenlere 
maruz kalanlarda alerjik rinit (saman nezlesi), astım 
ve atopik dermatit (egzama) gibi üç belli başlı hastalık 
görülmekte. Son yıllarda astım ve alerjik rinitte önemli 
artışlar var. Bir hesaba göre dünya çapında çocukların 
yüzde 15-20’si atopik dermatit ve bu sayı hızla 
artmakta.<BR>Küresel iklim değişikliği, dünyanın her 
yerinde gök gürültülü fırtınaları ve tropik enlemlerde 
tayfunları hem sayı, şiddet, hem de süre bakımından 
artırıyor. Bazı çalışmalar gök gürültülü fırtınalar ve 
tayfunlar gibi şiddetli hava olaylarının, hava durumu, 
alerjenler ve alerjik hastalıklar arasında net sonuçlar 
olduğunu göstermekte. Bu çalışmalar, gök gürültülü 
sağanak yağışlı havalarda hem astım hastalarının, hem de 
daha önceleri sadece alerjik riniti olanların astım krizine 
girdiğini göstermekte. Gök gürültülü fırtınaların rüzgarı 
ve onunla beraber görülen yağış, solunum yollarından 
geçebilecek kadar küçük polenlerin yayılması için en 
uygun koşulları oluşturuyor.

KATRİNA ÖKSÜRÜĞÜ
Hemen ülkemizde Katrina gibi tayfunlar olmuyor 
diye sevinmeyin! Katrina’nın New Orleans’s neden 
olduğu seller binalarda küfe, küfler de o binalarda 
bulunanlarda alerjik hastalıklara neden oldu. Hatta 
belirtilerine Katrina Öksürüğü, Barınak Öksürüğü 
gibi takma adlar takılmıştı. Özetle Katrina sadece 
tayfun olduğu için değil; neden olduğu seller 
nedeniyle alerjik hastalıklarda patlamalara neden 
olmuş. 

Türkiye’de de özellikle şehirlerde oluşan seller 
nedeniyle binaların giriş ve bodrum katları su 
altında kalınca buralarda yaşayan ve çalışanlar da 
benzer şekilde alerjik hastalıklarla boğuşacaktır.

Bu durumda astronomik olarak 21 Mart’ta 
(beş gün önce) girdiğimiz bahar mevsimi ile 
birlikte hem kırkikindi gibi gök gürültülü sağanak 
yağışların, sellerin, hem de alerjinizin artacağını 
bilin ve gerektiğinde doktorunuza danışarak 
önlemlerinizi alın.
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YOLNAME
Yazı ve Fotoğraflar: Mustafa KÜRELİ  
            mkureli@gmail.com

Lizbon
Yedi tepeli şehir, 

mkureli@gmail.com
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“Adieu, Lisbonne
Vieille cité du Portugal
Sous ton ciel bleu sans égal
Tu apparais, royale…”

“Elveda Lizbon, 
Portekiz’in yaşlı şehri
Eşsiz mavi gökyüzünün altında 
Şahane görünürdün…”

Çocukluğumun sevimli şarkıcısı Dario Moreno’nun 
ünlü şarkısı hala silinmemiş kulaklarımdan. 
İspanya’nın Kuzeybatıdaki en ücra bölgesi olan 

Galicia’nın başkenti, muhteşem bir ortaçağ şehri olan 
Santiago De Compostela’dan yola çıktığımızdan beri 
dilime takıldı bu şarkı. Ülkenin kuzeyinden Portekiz’e 
giriyor, yaklaşık 4 saat daha yolculuktan sonra aralıksız 
yağan yağmurla Lizbon’a kavuşuyoruz.  

Yazının başlığından anlaşılacağı gibi Lizbon da 
İstanbul ve Roma gibi yedi tepe üstüne kurulmuş 
tipik bir Akdeniz kenti. Lizbon bölgesi Avrupa 
Birliği ortalamasının üzerindeki refah düzeyi ile 
Portekiz’in en zengin bölgesi. 1260 yılından beri 

Portekiz’in başkenti olan Lizbon Avrupa’nın en 
renkli başkentlerinden birisi. 16. yüzyılda Portekiz 
İmparatorluğu zamanında en ihtişamlı dönemini 
yaşamış. X.yüzyılda Nüfusunun Çoğu Müslüman 
olan Lizbon’da anadil Arapça idi. VIII. yüzyılda Kuzey 
Afrika’dan gelen Müslümanların kenti ele geçirip, 433 
yıl boyunca hüküm sürmüş olmaları şehirdeki Arap 
etkisi nedenini açıklamaktadır.

Lizbon’da Arap etkisi hâlâ görülebilmekte. 
Kentteki birçok yerin adı Arapçadan gelme. Örneğin 
Lizbon’un ayakta kalan en eski mahallesi olan 
Alfama’nın adı Arapça “el-hamma”. Portekizcede 
“Lisboa” diye telaffuz edilen Lizbon’un adı Arapça 
“el-Uşbuna”. Şehirde oldukça sık rastlanan karo 
mozaikler de halen İslami tarzda.

1147 yılında Reconquista (yeniden fetih) 
döneminde Portekiz Kralı I. Afonso önderliğindeki 
Fransız, İngiliz, Alman ve Portekiz şövalyelerinden 
oluşan bir grup Lizbon’u kuşatır ve şehri 
Endülüslülerin elinden alır. Bu tarihten sonra Lizbon 
tekrar Hıristiyanların egemenliğine girer. Zamanla 
Arapça, günlük hayattaki önemini yitirir ve yerine 
Portekizce geçer. Çoğunluğu oluşturan Müslüman 

YOLNAME
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nüfus zorla katolik Hıristiyanlığa döndürülmüş ve 
camiler kiliseye çevrilmiş. 

Ülkenin yakın tarihinde ise António de Oliveira 
Salazar isimli kanlı bir diktatör ile 45 yıl süren bir 
dikta devri var. Açılımı “Fado, Fiesta, Futbol” olan “3F” 
ile insanları uyutarak 45 yıl süren bir faşist dönem.  
25 Nisan 1974’deki devrim ile demokrasiye geçilmiş. 
Avrupa Birliği’ne üyelik ise ülkenin kalkınması için 

önemli bir basamak olmuş.
Birçok kişi Lizbon’u Güney Amerika’nın küçük bir 

modeli olarak tarif etse de, bence Lizbon’un kendine 
has bir rengi, dokusu ve yapısı var. Yani kısaca Lizbon, 
Lizbon’a benziyor. Nostaljik tramvayı, binaları, denizi 
ve insanları ile gece yarılarına kadar yaşayan, eğlenen 
bir şehir burası. Akşam güneş batar batmaz sokakları 
boşalan diğer Avrupa şehirleri gibi değil Lizbon. 
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“Porto” yazımda da bahsetmiş olduğum gibi ünlü bir 
özdeyiş var Portekiz’de. “Coimbra şarkı söyler, Braga 
dua eder, Porto çalışır, Lizbon eğlenir. Gördüğünüz 
gibi Lizbon’un eğlencesi özdeyiş olmuş. 

Lizbon, tepelerin üstüne kurulmuş bir şehir. Ama 
bildiğiniz gibi, bir şehri tanımak için yürümek, 
sokaklarında kaybolmak, arka sokaklarında molalar 
vermek, lezzetlerinin tadına bakmak şart. Bu şekilde 

gezmek biraz yorucu olabilir ama inanın Lizbon, 
attığınız her adıma değiyor. 

Lizbon’un Portekizcedeki söylenişi olan 
“Lisboa”nın anlamı  “Beyaz kent” demek. Gerçekten 
de tepeden kente baktığınızda beyazın diğer 
renklere baskın olduğunu görüyorsunuz. Lizbon, 
tarihi binalarını ve şehrin karakterini oluşturan ana 
dokusunu korumayı başarmış. 

YOLNAME
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Lizbon’da bir gün sanki 36 saat. Kimsenin 
acelesi yok. Hayat İstanbul’a göre oldukça yavaş. 
Yunan adalarında yaşayan insanlar gibi sakin, 
rahat ve telaşsızlar. Her yerde restoranlar dolup 
taşıyor. İş molası, alışveriş molası ne derseniz deyin 
Lizbonlular restoranları dolduruyor ve sakin sakin 
yemeklerini yiyorlar. 

Yemekten söz açılmışken, Portekiz’e gidip de 
deniz ürünleri yemeden gelmek olmaz.  Lizbon’da 
özellikle sardalye ızgara çok popüler bir yiyecek. 
Girdiğimiz ilk restoranda mangalda ateşin içinde 
duran metal kazıklara balıklar ağzından geçirilip, 
dikey vaziyette ızgara yapılıyordu. Çok lezzetli 
olabilirdi. Ancak balıkların içini temizlemeden 
kızarttıkları için neredeyse hiç yiyemedik. Her 
yerde Okyanustan yakalanmış balıkları bulmak 
mümkün. Masaya oturur oturmaz ekmek ve 
zeytinyağında yüzen zeytin tabağı geliyor. Balığın 
yanında gelen sarımsak ve zeytinyağı sosu da 
ayrı bir lezzet. Fiyatlar gayet makul. Portekiz, 
Avrupa’da ucuz olarak sınıflandırılabilecek 
birkaç ülkeden biri. Diğer Avrupa ülkelerine göre 
oldukça ekonomik bir gezi imkanı sunuyor.

Tejo Irmağının güzelliğine güzellik kattığı 
Lizbon;  nehrin denize açılan ağzında yani bir 
haliçte kurulu. 1755 yılındaki deprem ve ardından 

oluşan tsunami nedeniyle Alfama bölgesi dışında 
kalan şehrin diğer bölgeleri büyük bir yıkıma 
uğramış ve 60 bine yakın insan hayatını kaybetmiş. 
Büyük depremden yara almadan kurtulan,  
Alfama’ya Portekizlilerin “Electricos” dedikleri 28 
numaralı tramvayla çıkılabiliyor. Çıkışta tramvay, 
inişte ise yürümek Alfama için ideal. Tırmanışın 
sonunda vardığınız Sao Jorge Kalesi’nden şehrin 
manzarasını izlemek çok keyifli. Alfama, kelime 
olarak Arapçadaki “Al hama”dan geliyor. Zaten 
Portekizce’deki ‘Al’ hecesiyle başlayan bütün 
kelimeler Arapça kökenli desem yanlış olmaz 
herhalde.

Baixa bölgesi, Lizbon’un gelişmiş yerleşim 
alanı. Bu bölgenin en güzel caddesi Rua Agusta. 
Aralarında pek çok ünlü markanın da bulunduğu 
dükkanlar, cafeler, hediyelik eşya veya el sanatları 
satılan tezgahlar. Kısacası burası kentin en turistik 
ve eğlenceli caddesi.. Burada görülmesi gereken 
bir başka yapı da Eiffel köprüsünün mimarı 
Gustave Eiffel tarafından yapılan Santa Justa 
asansörü. Asansör sayesinde diğer tepelik bölgeye, 
Bairro Alto’ya geçilebiliyor. Şehrin gece hayatının 
kalbi burada atıyor. Fado mekanları, restoranlar ne 
ararsanız var Bairro Alto’da . 

Lizbon’da dikkatinizi çekecek bir diğer yapı da 
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daha ucuz otel fiyatları için serin geçen Ekim-Şubat  
döneminde mi? Havaların güzelleşmeye başladığı, 
turistlerin de çığırından çıkmadığı zaman dilimi 
Mart-Mayıs arasında mı? Size kalmış. 

Gezeceğiniz müzeler ve ulaşım meselesi için 
birçok şehirde olduğu gibi burada da işinizi 
kolaylaştıran city pass’lerden alabilirsiniz. Adı 
“Lisboa Card” 1, 2 ve 3 günlük alabiliyorsunuz. 
İlk kullanımdan sonra saat işlemeye başlıyor . 
Müzelere bazen ücretsiz bazen de indirimli giriş 
sağlamasının yanı sıra ulaşım araçlarını da kapsıyor. 

Lisbon’da mutlaka görülmesi gereken yerleri 

25 Nisan Köprüsü. Eski adıyla Salazar Köprüsü. İki 
dünya savaşı arasında 200 bin mültecinin yerleştiği 
kentte, 1966’da büyük ölçüde ABD yardımıyla 
yapılmış. Lizbon, ziyaretçilerine oldukça zengin 
imkanlar sunuyor. bir zamanların şirin balıkçı 
köyleri, Estoril ve Cascas, Avrupa’nın en Batı ucu 
olan Cabo da Roca sarp kayalarıyla dikkat çekiyor. 
Sert esen rüzgarıyla 

Lizbon’a gitmek için en uygun zamanı herkes 
kendine göre ayarlamalı. Havanın en sıcak olduğu, 
denize girilebilen ve eğlence açısından en aktif 
dönem olan Haziran-Eylül arasında mı? Az turistli, 

60 E

Video linki
https://www.youtube.com/watch?v=vhRG1fXmAGQ

https://www.youtube.com/watch?v=vhRG1fXmAGQ
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özetleyecek olursam, şöyle bir liste fazlasıyla yeterli 
olacaktır. 

Praça Do Comercio : Lizbon’un en şirin, en 
büyük ve ünlü meydanı. “Terrerio do paço olarak 
ta adlandırılan alanda birbirine yaslanmış ve aynı 
tipteki evlerle çevrili güzel bir alandan oluşuyor. 
Şu anda meydan bir çok bakanlığa ev sahipliği 
yapmakta. Yapımı 125 yıl süren, muhteşem bir yapı 

olan “Arco de Triunfo”(zafer Takı) da buraya bakıyor. 
Meydanın tam ortasında ise, atının üstünde Tajo 
nehrine dönük olarak yer alan, kral Jose I’in anıtı 
görenleri hayran bırakıyor.

Rossio olarak adlandırılmış bölgede bulunan 
Figueira Meydanı, Merkez istasyonu, Sao Jorge 
Kalesini gören ve tam ortasındaki Brezilya 
imparatoru Pedro IV’ün heykeliyle süslenmiş, 

61E
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Don Pedro IV Meydanı cıvıl cıvıl, her türden 
insanlarıyla uzun zaman geçirilebilecek yerlerden.  
Aynı meydanın çevresini süsleyen, Dona Maria 
II Ulusal Tiyatroyu, Barok mimarinin güzel 
örneği Sao Domingo Kilisesini, Kilisenin hemen 
arkasındaki kırmızı renkli XVII.yüzyıl başlarında 
yapılmış olan, Palacio da Independencia (Hürriyet 
Sarayı) atlamamak lazım.  Bu sarayın bir özelliği de 
Portekiz’in İspanyol hakimiyetine karşı özgürlük 
bildirgesini açıkladığı yer olması. 

Chiado Bölgesine gelince; Birçok saray ve 
barok tarzı kilisenin bulunduğu, Lizbon’un en şık 
caddeleri olan Garret ve Do Carmo buradadır. 
Kısaca, Carmo rahibe manastırı, Martires ve 
Ençarnaçao kiliseleri, Praça Camoes, Fado 
müziğinin eksilmediği tavernaları ile ünlü Bairro 
Alto mahallesi mutlaka ilginizi çekecektir. Hemen 
yakınlardaki “Miraduro de Sao Pedr de Alcantara” 
teraslarından kale ve “La Baxia” manzaralarının 
keyfini çıkarabilirsiniz. Aşağı inerken, tramvay 
olmasına rağmen asansör denilen “Elevador da 
Gloria”  yani Gloria Asansörünü kullanabilirsiniz.

Alfama bölgesi denilince ilk akla gelen yer tabiki 
“Sao Jorge” Kalesi. Vizigotlar tarafından yapılmış 
olan kale 14-15 nci yüzyıllarda kraliyet sarayı olarak 
kullanılmış. Kalenin heybetli burçları ve 10 adet 
kulesi var. 

XII. yüzyıldan beri Lizbon’un ana katedrali 
olan”Se Katedrali” aynı zamanda kardinallik 
zincirinin de bir parçası. Şehre hakim bir tepede 
sade mimarisiyle dikkat çeken katedralin içinde 
bir de küçük müze var. “Se hazineleri Müzesi”. 
Müzede dini sanat eserleri ve kutsal emanetler 
sergileniyor.

Avenida da Liberdade (Özgürlük caddesi), 
Jeronimos Manastırı, kenarındaki “Padrao Dos 
Descobrimentos Anıtı”, “25 De Abril” ve “Vasco Da 
Gama” köprüleri, “Aqueduto Das Aguas Livres” su 
kemeri, Rio De Janerio’da ki İsa heykelinin benzeri 
olan, açılmış kolları ile adeta Lizbon’u kucaklayan,  
28 Metre yüksekliğindeki “Cristo Rei” anıtı ve 
müzeler…müzeler.

Bütün bu yukarıda yazmaya çalıştığım şeylerin 
yanında bir yapı daha var. Evet, Lizbon şehrinin 
sembolü olmuş şaheser yapı, Belem kulesi yani 
Torre De Belem. Tajo Nehrinin üzerine yapılmış 
bu yapı Francisco Arruda tarafından tasarlanmış. 
Eser Gotik-Romanesk olmasına rağmen İslam 
sanatından da süslemeleri var. Böyle olunca da, ayrı 
bir mistik, egzotik ve çekici bir hava yaratmakta. 
Yapıldığı devirde, şehre giren ya da çıkan gemileri ve 
gemicileri kontrol etmek amacıyla kullanılan Belem 
kulesinin üçüncü katında bir de şık bir galerisi var.

Son bir şey ekleyerek bu yazımı sonlandırayım. Bu 
şehir yani Lizbon, gezmeye gelenlere güzelliklerini, 
kültürünü, yaşam tarzını keşfetmeleri için kendisini 
sınırsızca sunmakta, misafirlerinin gönüllerinde iz 
bırakan bir şehir. Arka sokakların birinde, bir kafede 
oturup, gelen geçen Lizbonluların koşuşturmalarını 
gözlemlemek, cana yakın bir Lizbon’lu ile arkadaşlık 
kurup, turist rehberlerinde yazılı olmayan bir 
yerler keşfetmeyi denemek, sıradan bir barda 
Fado dinlemek, Portekiz mutfağından yeni tatlar 
denemek kişisel tarihinize yazılacak en güzel 
sayfalardan biri olacaktır. 

Gezenlere, gezmek isteyenlere, gezmesini 
bilenlere bitmeyen yolculuklar diliyorum.

Mustafa Küreli / 25 Şubat 2016
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