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Yeni bir mevsimin ilk günlerinde yedinci 

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.

Y
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 oluşturulacak Oda ve Birlik 
yasamız ile 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.
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HABER

Çinlilerin gözleri neden çekiktir?

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.

 Yalnızca Çinlilerin değil, Japonların, Orta ve Güneydoğu 
Asya’da yaşayanların hatta Eskimoların bile  

gözleri çekiktir. 
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Göz ile ilgili bilinmeyenler 

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 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.

Doğru olmayan pek çok bilgi göz sağlığı konusunda in-
sanları yanlış yönlendiriyor. 

Göz sağlığı hakkında neleri yanlış biliyoruz? 
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HABER

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.

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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Beta Optik-NOVAX, MIDO’da !

MIDO Uluslararası Optik Fuarı, 24-26 
Şubat 2018 tarihleri arasında, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da, İtalya’nın Milano 
kentinde düzenlendi.
Dünyanın en önemli ve kapsamlı optik 
ihtisas fuarlarından biri olan bu fuarda, 
NOVAX markamızla 9.kez yer almış 
olmanın haklı gururunu yaşadık. Fuar 
kampüsünde bulunan birçok ilan-
reklam alanlarındaki, marka ve seçkin 
ürün imajlarımızla da, global pazardaki 

iddiamızı ortayakoyduk.  Başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere, farklı kıta ülkelerinden 
gelen distribütörlerimiz ve ziyaretçilerimizle 
buluştuğumuz fuar süresince, çok önemli 
diyaloglar kurarak, geleceğin önemli 
markaları arasında yer alma iddiamızı ifade 
etme imkanı bulduk. Yeni işbirliği imkanları 
da oluşturma fırsatı bulduğumuz fuarda, 
standımızı ziyaret etme nezaketi gösteren 
tüm misafirlerimize, bilhassa ülkemiz sektör 
temsilcilerine, en kalbi duygularımızla 
teşekkürlerimizi sunarız

Dünyanın en önemli ve kapsamlı optik ihtisas fuarlarından 
biri olan bu fuarda, NOVAX markamızla 9.kez yer almış ol-

manın haklı gururunu yaşadık.
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A vitamini eksikliği

A vitamini eksikliği söz konusu olduğunda 
vücudumuzun işleyişinde farklılık meydana 
gelir ve vücut bu durumu bir takım 
belirtilerle bize anlatmaya çalışır. A vitamini 
eksikliğinde ortaya çıkan belirtiler, eksikliğin 
anlaşılmasında bize verilen sinyallerdir. Peki, A 
vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?
A vitamini eksikliğinin 2 sebebi olabilir. 
Birinci sebep A vitamininin yeterince 
tüketilmemesidir. İkinci sebepse A vitamininin 
vücutta emilememesi. A vitamininin vücutta 
birçok fonksiyonu olduğu için, farklı belirtiler 
eksikliğinde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler 
geçici olabileceği gibi kalıcı hasarlarla da 
sonuçlanabilir (maalesef her yıl Afrika’da 
250.000 çocuk A vitamini eksikliği sebebiyle 
kör olmaktadır). A vitamini birçok yiyecekte 
bulunur: yeşil yapraklı sebzeler, havuç, kabak, 
yumurta, karaciğer...
A Vitamini Eksikliği Nasıl Anlaşılır?
A vitamini eksikliğinin en yaygın belirtileri 
şunlardır:
 
Görüşünüz Nasıl?
A vitamini görme duyusu için çok önemli bir 
rol oynamaktadır. Bütün ışık spektrumunu 
görmek için, gözün bazı pigmentleri üretmesi 

A vitamini eksikliği nasıl teşhis edilir, nasıl belirtiler ortaya 
çıkar uzmanlarımız açıkladı  Vitamin eksiklikleri pek çok 
sağlık sorunlarına yol açmaktadır. A vitamini eksikliği de 

bunlardan bir tanesidir

SAĞLIK

gerekir. Retinadaki fotoreseptör 
hücreleri için gerekli bu 
pigmentlerin üretimi A vitamini 
eksikliğinde durur ve gece 
körlüğü (tavuk karası) meydana 
gelir.
Kornea da dahil olmak üzere 
gözün diğer bölümleri için de 
A vitaminine ihtiyaç duyulur. 
Yetersiz A vitamini alımında 
göz yeterli nem üretemez ve 
gözde kuruluk meydana gelir. 
Bu da ileri zamanlarda korneal 
ülser, gözde yara ve körlükle 
sonuçlanır.
 

Bağışıklık Sistemi Zayıflar
A vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi 
de zayıflar. Bu da vücudun enfeksiyonlarla 
daha az savaşması ve daha çok hasta 
olmanız anlamına gelir. Ayrıca sık sık deri 
enfeksiyonları oluşabilir. Akne, kuru ve 
kolayca yaralanan cilt A vitamini semptomları 
arasındadır.
 
Diğer belirtilerse şunlardır:
• Boğaz enfeksiyonları
•Ağız ülseri
•Pamukçuk
• Mesane iltihabı
• Kuru saçlar
• Saçlarda Kepek
A vitamini eksikliği genelde kötü beslenme 
sonucu ortaya çıktığı için gelişmiş ülkelerde 
çok az rastlanır. Ülkemizin de dahil olduğu 
bu ülkelerde daha çok sindirim sisteminde 
oluşan enflamatuar hastalıklar (Crohn 
hastalığı veya çölyak hastalığı gibi) A vitamini 
emilimini engellediği için A vitamini eksikliği 
ortaya çıkar. Ya da fazla alkol alımı, çinko 
eksikliği ve pankreatik hastalıklar A vitamini 
eksikliğine yol açar. A vitamini eksikliğinden 
şüpheleniyorsanız doktora başvurunuz.
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SAĞLIK

Özellikle sıcak, toz ve alerjinin yoğun olduğu ülkelerde 
sıkça rastlanan Keratokonus hastalığı korneanın öne doğ-

ru sivrileşip incelmesi sonucu ortaya çıkıyor.

Göz tembelliği ile 
karıştırmayın

Keratokonus
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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 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.
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Göz rengi karakteri yansıtır
GÖZLER KONUŞUYOR

Siyah gözlü kişiler:
Olaylar karşısında çok çabuk 
heyecanlanan, disiplinli, düzenli kişilerdir. 
Duygu yüklü olan bu insanların, gerek 
sevgisi, gerek de kindarlığı oldukça 
güçlüdür. Onlar karşılarındaki insanları 
daima idare etmek isterler.

Yeşil gözlü kişiler:
Sevdiklerini kırmak istemeyen bir yapıları 
vardır. Kırıcı olmamaya çok dikkat 
ederler, çok asabi yaradılışlı olmalarına 
rağmen bu böyledir. Bu yüzden hislerine 
hakim olmayı bilirler.

Mavi gözlü kişiler:
Durağan olmayı sevmeyen, enerji dolu, 
karar verme kabiliyeti pozitif yönde 
gelişmiş olan, eli açık, değişimlerin 

kendilerini korkutmadığı kişilerdir. Biraz 
hayalperesttirler. Bu yapıları nedeniyle de 
gerçekleri görmekte zorlanırlar.

Ela gözlü kişiler: 
Sezgisel güçleri yüksektir, oldukça hassas 
bir kalbe sahip insanlardır. Gururlarına 
olabildiğince çok düşkün kişilerdir, gururları 
kırıldığı zaman asla ve asla afları yoktur. 
Aslında çok daha yumuşak başlı, daha 
anlayışlı olmaları gerekmektedir.

Kahverengi gözlü kişiler: 
Aslında bu insanlar kendilerini idare 
ettirmek konusunda isteksizdirler. Bir kötü 
yönleri de her yerde sırlarını açıklamalarıdır. 
Dünyaya kapalı gözlerle bakarlar adeta, 
gerçekte hayal kırıklıkları yaşamamaları 
realiteleri görme yolunu seçmelerinde yarar 
vardır.

Yüzümüzün en güzel duyularından olan gözün renginin  
insanın karakteri hakkında ip uçları verdiğini biliyor  

musunuz?
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KOLEKSİYON

Pek çoğumuzun küçükken veya şimdi gerçekleştirdiği bir hadisedir koleksiyonculuk. Bir 
takım şeyleri toplama, bir araya getirme ve biriktirme... Bana da ailemden geçen bir özelliktir 
bu bir şeyleri biriktirme arzusu. 

Pek çoğumuzun küçükken veya şimdi gerçekleştirdiği bir hadisedir koleksiyonculuk. Bir takım 
şeyleri toplama, bir araya getirme ve biriktirme... Bana da ailemden geçen bir özelliktir bu bir 
şeyleri biriktirme arzusu. Bugüne kadar pek çok şey biriktirmiş saklamışımdır. kimisi dağılmıştır, 
kimisini biriktirmeyi bırakmışımdır veya bizimkilerin biriktirdiklerini devam ettirmişimdir. Örnek 
verirsem...
Misket, sonlarına yetiştiğim bir oyundu, ama oyanamaya bayıldığım bir hadiseydi. Bizimkilerden 
kalan bu misket biriktirme furyasını bir süre devam ettirmiştim. Ama artık etrafta misket bulmak 
çok kolay bir şey değil. Aslında pek çoğumuzun sahip olduğu bir şeydir misket, genelde şimdi 
evlerde dekor olarak bulunur.
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz repliği ‘’ Sana pul koleksiyonumu göstereyim’’. Bir dönem bildiğim 
kadarıyla pek çok insanın biriktirdiği bir şeydi pul koleksiyonu. Bizimkilerde bir müddet devam 
etmişler ama daha sonra nedense bundan vazgeçmişler. Açıkçası devamını getirmek benim de pek 
işime gelmedi. 
Para koleksiyonu günümüze kadar Türkiye’nin ekonomik şartlarına en uyum sağlayan koleksiyon. Bu 
da belki de pek çoğumuzun evinde vardır tedavülden kalkan paraları biriktirmek. Oldukça büyük 
zaman isteyen bir hadise. Ama oldukça zevkli bir uğraştır.
Gazoz kapağı biriktirmek, fırsatını bulduğumda hala daha biriktirmeyi sevdiğim bir şeydir. Zaten 
günümüzde o kadar çok gazoz kapağı çeşidi var ki bu konuda çok fazla sıkıntı çekmiyorum. 
Küçükken tekrar pek çoğumuzun biriktirmekten hoşlandığı bir şeydi gazoz kapağı.
Tabii benim burda bahsettiğim koleksiyonculuk gerçek anlamda ki büyük koleksiyonculuk değil. 
İnsanların kendi çapında yaptıkları şeyler. Kimisinin maddi durumu iyidir lüks veya eski klasik 
arabalar koleksiyonu yapar, kimisi okumayı çok sever kitap koleksiyonu yapar. Bunu çeşitlendirmek 
çok kolay antika, eski giysiler ,tablo,  dvd film arşivi, plak, gözlük, bilet, saat ,mücevher, oyuncak 
bebek ,poster, içki, şişe, peçete, kutu kola tıpası vs.  hatta muhabbet kontör kartını biriktirene bile 
rastlamışlığım vardır.
“Biriktirince ne oluyor peki?’’ diye sorarsanız açıkçası bu konuda benim de çok bilgim yok. Ama en 
azından kulağa hoş geliyor ,en azından bir şeyleri biriktirmek insana az da olsa gurur ve mutluluk 
veriyor. İnsanın doğası gereği sanırım güzel bir şey. Zaten atalarımız toplayıcı değil miydi? 

Bir Dekorasyon Malzemesi 
Olarak: Kitaplar
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İskenderiyeli Hypatia”  
ya da “Vurun Kahpeye!”

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. 

Yazı ve Fotoğraflar: Mustafa KÜRELİ  
            mkureli@gmail.com

mkureli@gmail.com
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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 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 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 
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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, 
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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. 
İlk gözlükçü dükkanı 1783’de 
Philadelphia’da açıldı. Francis Mc 
Allister dükkanında gözlükleri bir 
sepetin içine yığıyor, müşteriler 
de bunları tek tek deneyerek 
gözlerine uygun geleni alıyorlardı. 
İlk güneş gözlüklerinin 1430’lu 
yıllarda Çinliler tarafından 
kullanıldığını biliyor muydunuz? 
Ateşte dumanın isi ile kararttıkları 
gözlükler görme kusurlarını 
düzeltmek için değildi. Sanılacağı 
gibi Güneş’ten korunmak için de 
değildi. Çinliler başta mahkemeler 
olmak üzere bir çok yerde gözleri 
görünmesin, düşünceleri göz 
ifadelerinden belli olmasın diye bu 
koyu renkli gözlükleri takıyorlardı. 
Daha sonraları İtalya’dan Çin’e 
numaralı gözlükler de getirildi 
ama Çinliler onların da çoğunu 
iste kararttılar.
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2018 Bayan Güneş  
Gözlük Modelleri

Güneş gözlükleri modayı takip eden etmeyen herkesin  
sahip olması gereken aksesuarlardır. Güneş gözlüğünüzün  

tarzı aslında sizin tarzınızdır. 
İşte yine çok güzel bir konu ile sizlerleyiz, harika güneş gözlükleri 
sizleri bekliyor, bayanların yaz aylarında severek takacağınız bu 

güneş gözlüklerine tüm Seçkin optik mağazalarından ulaşabilirsiniz.
Bu sebeple güneş gözlüğü modelleri arasından seçim yaparken çok 

fazla modeli gözden geçirmek gerekiyor.
Sahte ve taklit ürünler kullanmamanızı öneriyoruz, göz sağlığınızı 

düşünüyorsanız ve ilerde görme bozukluğu yaşamak istemiyorsanız 
lütfen ucuz ve kalitesiz güneş gözlüğü kullanmayınız…
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Gözlük takan kediler
Eğer daha önce kedinize gözlük takmadıysanız bu haberin size 

iyi geleceğinden eminiz. İşte gözlük takan kedilerin eğlenceli 
fotoğrafları.
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Kontakt lenslerin temel fizik özelliklerinin geniş anlamda 
ünlü bilim adamı Leonardo da Vinci’nin 1508 yılında yaptı-
ğı çizimlerinde tanımladığı bilinmektedir. İnsanlığın daha 
sonra yüzyıllar süren aydınlanma  döneminde belki kon-
takt lensler ile ilgili küçük gelişmeler olmuşsa da kontakt 
lensin bilinen tarihi 19. yüzyıldan itibaren gözlük camları 

ile birlikte başlamıştır.

Kontakt lenslerin 
Tarihçesi
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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.

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. 
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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)  
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.

TARİH
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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 

Sıkça Sorulan Sorular

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

www.muratuyar.com.tr
www.facebook.com/muratuyar.com.tr
omuyar@gmail.com
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gibi dar bir alan kalmıştır ve kaybedilen 
görme 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

Y
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. 

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 

Bu sene geç gelip geç 
giden kışın ardından 

nihayet baharın 
gelmesiyle hava ısındı, 

doğa canlandı.
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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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Polarize camlar ne zaman 
tercih edilmelidir?

SEKTÖRDEN

Polarize camlar her zaman en ideal 
güneş camları mıdır?
Yüzey yansımalarını bloke eden yegane camlar 
polarize camlardır. Mineral olarak da üretilme-
sine rağmen günümüzde popüler olanlar, Füme, 
Kahverengi ve G-15 renklerde 1.5 indeks, Tri-
vex, Polikarbonat, 1.6 ve 1.67 indeks olarak 
üretilen organik polarize camlardır.
Güneş gözlükleri için üretilen Verre Plan düz 
ve degrade polarize camlara ek olarak Rx fir-
malarının düz ve degrade renklerdeki polarize 
camları Tek Odaklı, Progresiv ve Bifokal tasa-
rımlarda da ürettiklerini bilmekteyiz. Birçok 
güneş gözlüğü firması, maliyetleri azaltmak 

dahil, bazı nedenlerden ötürü, gözlüklerinde, 
daha ucuz olan “film” polarize camlar kullan-
maktadır.
Polarize camların kesin olarak avantajlı ol-
duğu durumlar, yatay yüzeyden gelen yansı-
maların rahatsız ettiği durumlardır. Örneğin, 
deniz sporlarında, gündüz güneşli fakat ıslak 
olan yolda güneşe karşı araba kullanımında ve 
güneşli havada balık avlanmasında polarize 
camlar kesin olarak en avantajlı güneş gözlüğü 
camlarıdır.
Polarize camların en önemli dezavantajı, kul-
lanıcının LCD ve plazma ekranlarını (polari-
zasyon aksının uygun olmadığı durumlarda) 

Mehmet R. Akay

Birçok güneş gözlüğü firması, maliyetleri azaltmak 
dahil, bazı nedenlerden ötürü, gözlüklerinde, daha 
ucuz olan “film” polarize camlar kullanmaktadır.
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bazen görememesi durumudur. LCD ve plazma 
ekranlar ışığı polarize ettiğinden, arabanın, 
uçağın veya herhangi bir vasıtanın veya maki-
nenin üzerindeki böyle ekranların polarizasyon 
aksları, polarize gözlük camlarının polarizasyon 
aksına dik olduğu zaman, polarize camların bir 
özelliği olarak , ekrandaki görüntü kaybolmak-
tadır.
Bu nedenle, kesintisiz net görüşün hayati önem 
taşıdığı durumlarda polarize gözlük kullanı-
mında dikkatli olunması gerekmektedir. Ka-
yak sporu yapan kişiler de, özellikle bazı iniş 
parkurlarında ışık yansıması nedeniyle oluşan 
polarizasyon nedeniyle tehlike oluşturabilecek 
görüş yanılması yaşayabilirler. Polarize camlar, 
pilotlar için de önerilmemektedir.
Polarize camların Abbe değerleri ve UV ab-
sorbsiyonu, aynı indekslerdeki beyaz camların 
değerlerine benzemektedir. Polarize filmin 
mevcudiyeti, (filmde UV absorbsiyon özelliği 
olmadığı takdirde) bu iki değeri etkilememek-
tedir. Fakat üretiminde UV420 materyalin kul-
lanıldığı durumlarda elde edilen polarize cam-
lar da UV420 koruması sağlamaktadır.
1.5 indekstekiler hariç , diğer tüm organik po-
larize camlara , yüzey sertliklerinin yetersiz ol-
maları nedeniyle Anti-refle kaplama yapılmaya-
caksa bile en azından “Sert kaplama” yapılması 
gerekmektedir.
Polarize camların siparişi, montajı ve kullanımı 
ile ilgili hususlar:
Silindirik polarize camların aks yönünün sipariş 
anında verilmesi unutulmamalıdır. Aks yönü 
verilmeyen polarize camların üretimi imkansız-
dır.
Sıkı montaj neticesinde polarize camların ke-
narlarında oluşan aşırı baskıdan dolayı, cam 
periferisinin bazı noktalarda ışık geçirgenliği 
değişmektedir. “Double refraction” olarak isim-
lendirilen bu durumun kabul edilebilir düzeyde 
olmasını sağlamanın tek yolu, titiz işçilikle cam 
şeklinin, kanal açısının ve kanal kurvesinin çer-
çeve şekline, çerçeve kanal açısına ve çerçeve 
kanal bombesine birebir uygun olacak şekilde 
yapılmasıdır. Cam büyükse, bazı noktalarda 
baskı fazla ise, camın kanal tepesi çerçeve ka-
nalı içerisine tam olarak oturmuyorsa veya ca-
mın kanal bombesi ile çerçevenin bombesi bi-
rebir eşit değilse bu baskılar mutlaka olacaktır. 
Montajın çok sıkı olduğu durumlarda, ayrıca 
polarize camın üç katmanı birbirinden ayrıla-
bilmektedir.

Polarize organik cam işçiliğindeki titizliğin 
kesimden başlaması gerekmektedir. Polarize 
camların “mineral cam kesme” modunda kesil-
mesi durumunda camlar daha az baskı altında 
olacaktır. Camları iki veya üç aşamada kesmek 
de polarize film üzerindeki baskıyı azaltacaktır. 
Kesimde taş basıncının yüksek olmaması ge-
rekmektedir. Kesilen cam eğer büyük ise, zorla 
takılmamalı, küçültülmelidir. Camlar kesinlikle 
ısıtılmamalıdır. Büyük olarak kesilen cam zorla 
takıldığı zaman oluşan deformasyon, ne yazık 
ki sonradan yok edilemiyor.
Plastik Güneş gözlüğü çerçevesine monte edi-
lecek olan konkav (ve yüksek numara konveks) 
camların iç taraftan kenarlarına el taşında rötüş 
yapmaya birçok kez gerek duyulmaktadır. Bu 
şekilde hem camlar çerçeveye daha iyi otura-
cak, hem de kenarlarda oluşan baskı azalacaktır.
Vitrinden alacağınız Polarize güneş gözlüklerini 
incelerseniz, birçoğunda kenarlardaki baskıla-
rın oluşturduğu değişimi görebilirsiniz. Film 
polarize camlı güneş gözlüklerinde sorunun az 
olma nedeni, camların ince olması nedeniyle 
kanal içerisine düzgün oturması, cam bazı ile 
çerçeve bombesinin eşit olması ve camların 
fazla büyük olarak kesilmemesidir.
• Polarize camların montajındaki en önemli 
husus, sferik veya silindirik tüm camların ke-
siminin, polarizasyon aksının 0-180 yönünde 
olacak şekilde yapılmasının gerekliliğidir. Rx 
laboratuvarları ürettikleri polarize camların ön 
yüzeyine vurdukları markür ile yatay ekseni 
belirlemektedirler. Uluslararası Standartlara 
göre, sferik veya silindirik tüm polarize cam-
ların montajında izin verilen maksimum hata 
payı 5 derecedir.
• Polarize camlar nilör çerçevelere takılırken 
kanalın kesinlikle aradaki polarize film üzerin-
den açılmaması gerekmektedir.
• Kapalı çerçevelere takılan polarize camlar 
traşlanırken polarize film, oluşturulan sırt ile 
çakıştırılmamalıdır.
• İnce kenarlı polarize camlarda çerçevenin 
baskısı nedeniyle camların kenarlarında oluşan 
“Double Refraction” olgusunun fazlalığı nede-
niyle görüntüde sorun yaşanabilir. Bu sorunu 
minimum düzeye indirebilmek için titiz işçi-
liğe ek olarak minimum kenar kalınlığının 1.5 
mm’den daha az olmaması da önerilmektedir.
• Polarize camların temizliğinde aseton kullanı-
lacaksa dikkat edilmeli, aseton polarize film ile 
temas ettirilmemelidir.
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Polarize camlar ne zaman 
tercih edilmelidir?

SEKTÖRDEN

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.
Böyle bir yargı olmasına rağmen, 2013 yılında 
sadece Amerika’da liderlik gelişim programla-
rına şirketlerin harcadığı para 15 milyar dolar 
civarında. Bir o kadar da dünyanın geri kalanın-
da harcandığını düşünürsek toplamda liderlik 
pazarı 30 milyar dolar eder. Çok büyük bir 
pazar ve kazanç kaynağı. Lider doğulur ise, ne-
den bu kadar parayı harcıyoruz diye sormadan 
edemiyorum.
Bu kadar çok emek ve para harcanmasına rağ-
men istenilen sonuç elde ediliyor mu diye so-
rulduğunda 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, perfor-
mansı 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 
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 varsayımları-
mız. Liderlik tanımı ile ilgili hususu bir sonraki 
yazıya bırakıyorum.  Aslında “herkes lider ola-
bilir mi, liderlik sonradan öğrenilebilen bir şey 
midir” sorularının cevabı yapılan tanıma göre 
değişir.
Önce, insan kim sorusundan başlamak istiyo-
rum. Buna verilecek cevap, Yaratıcı ve  kâinat 
ile ilgili kabullerimize göre değişiyor. İnsan, 
mutlak bir güç sahibi olan Allah tarafından ya-
ratılmış 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 sorusu-
nu sorarsak vereceğimiz cevap “olunur” olacak-
tır. Bu perspektiften bakarsak, yazının başında 
sorduğumuz sorunun cevabı; “lider olunabilir, 
liderlik öğrenilebilir çünkü liderlik, sahip olu-
nan potansiyeli hayata taşımak üzere çıkılan bir 
yolculuk, bir “olma” sürecidir.
Bir sonraki yazımızda liderlik nedir, lider kim-
dir sorularına cevap arayacağız.

Dr. Hüseyin Çırpan

Birçok güneş gözlüğü firması, maliyetleri azaltmak 
dahil, bazı nedenlerden ötürü, gözlüklerinde, daha 
ucuz olan “film” polarize camlar kullanmaktadır.
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Optisyenlik mesleğinde  
merkezlerinin önemi

SEKTÖRDEN

Işık optik merkezden kırılmadan geçer. 
Optik merkez dışından geçen ışınlar 
prizma tabanına doğru kırılır. Bu yüzden 
artı lensler ışığı toplar. Eksi lensler ışığı 
dağıtırlar
Gözlük camları tespit edilirken, prizma isten-
miyorsa kullanıcının optik merkezden bakması 
temin edilmelidir Göz, lensin optik merkezin-
den bakarsa; prizmatik etki meydana gelmez 
(optik merkezde prizmatik etki yoktur).İmaj, 
gerçek (aktüel)yerinde algılanır ve yer değiş-
tirmez. Çünkü ışık optik merkezde kırılmadan 
göze gelmektedir. Cisimleri yaydığı ışınlarla 
görürüz. (onlardan gelen ışınlarla) Işık optik 
merkezde kırılmadığı için imaj yer değiştirmez 
ve gerçek yerinde algılanır.
Kullanıcı Pd mesafesinde yanlış karar verildiy-
se, başka bir ifade ile yatay ve dikey merkez-
leme istemleri karşılanmamışsa yani kullanıcı 
lensin optik merkezinin uzağından, farklı bir 
noktadan bakıyorsa, lensin diyoptri gücüne ve 
baktığı noktanın optik merkeze olan uzaklığına 
(cm) bağlı olarak base in (taban içeri Bİ),base 
out (taban dışarı BO),base up (taban yukarı 
BU),taban aşağı (base down BD) prizmatik etki 
meydana gelir.
 Oftalmik lenslerdeki prizmatik etki zamanının 
ünlü bilim adamlarından C.PRENTİCE tara-
fından 1890 yılında belirlenmiş ve bu kurala 
da PRENTİCE KURALI (Prentice’s law yada 
Prentice’s rule) denmiştir.

Prentice kuralı            prizma=D×C
Prizma=prizma dioptrisi (prizmatik etki)
D=Lensin dioptri gücü
C=Prizmatik etkisi sorulan noktanın optik mer-
keze uzaklığı (cm cinsinden) 

PRENTICE KURALI
Bir lensin optik merkezinin uzağından geçen 
ışık ışınının, o lens üzerindeki prizmatik etkisi; 
lensin gücü ile o noktanın optik merkeze olan 
uzaklığının (cm)çarpımına eşittir.Bu kural yo-
rumlandığında sonuç olarak diyebiliriz ki bir 
lensin optik merkezinin uzağından farklı bir 
noktadan bakıldığında prizmatik etki meydana 
gelir ve imaj daima prizma tepesine kaymış 
olarak algılanır.
Bu nedenle, istenmeyen prizmatik etkiden 
gözü korumak için lensin optik merkezi Pd, ve 
çerçeve boyutlarına bağlı olarak yatay ve dikey 
yönde desantre edilerek gözün optik merkez-
den bakmasının temini mesleğimizin en temel 
teknik konularının başında gelir. Verteks mesa-
fesi, pantoskopik açı görmeyi etkiler. Kullanılan 
camın kalitesi abbe değeri önemlidir.
Cam ve çerçeveden meslek bilgimizi kata-
rak kişiye özel yaptığımız gözlük optik sağlık 
gerecidir. Optisyenlik/Gözlükçülük Sağlık 
Bakanlığının gözetim ve denetiminde çalışan 
çok önemli bir sağlık mesleğidir. Gözlükçüler 
sadece gözlük yapmaz aynı zamanda aldığı for-
masyon gereği sağlık danışmanıdır. Gözlüğü bu 
eğitimi almış olanlar yapabilir.
Maalesef günümüzde; kanımızca Optik sağlık 
gereci olan gözlüğü mal, Optisyenlik müesse-
sesini, ticarethane, gözlük kullanıcısını müş-
teri gören ticari zihniyetle mesleğimizi sağlık 
mesleği sınıfına taşımakta ciddi sıkıntılarımız 
vardır.

Taylan Küçüker

 Oftalmik lensler, yan kesitinden bakıldığında bir prizma 
sistemidir. Bu şekilde olmaları onlara optik sistem olma özelliği 

kazandırır. Işığı dağıtır ya da toplarlar. Optik merkez, artı 
lenslerde prizma tabanlarının birleştiği, eksi lenslerde prizma 

tepelerinin birleştiği yerdedir.
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Geleneksel  
Müesseseler ve  

Kurumsallar

SEKTÖRDEN

Satış ve pazarlama teknikleri hakkında tüm 
eğitmenler kendi pencerelerinden bakarlar.
Eğer doğru analizler yapmaz, müessesenizin konu-
munu, hedef kitlesini ve kendinizi doğru yorumla-
madan, tedarikçi önerileri ile hareket ederseniz, siz 
Anadolu’nun uzak köşesindeki bir şehirde üstlen-
diğiniz borç yükü altında ezilirken, size ürün veren 
firmanın AR-GE’sine katkıda bulunur ve o bölgenin 
onlar için verimli olmadığını hiçbir riske girmeden 
öğrenmiş olmalarını sağlarsınız.
Geleneksel mağazalarla sözde kurumsal mağazalar 
arasındaki farklara da değinmek gerekiyor:
Geleneksel mağazalar sabah ve akşamları işe gidip iş-
ten dönüşlerinizde “günaydın ve iyi akşamlar” dedik-
lerinizdir. Kurumsallar bildirim mesajı atanlardırlar.
Gelenekseler Sizi ve ailenizi tanır. Düğün, sünnet ve 
cenazelerinizde yanınızdadırlar.
Kurumsalların müşteri portföyünde sadece bir ra-
kamsınız.
Elinizde bir reçete ile geleneksel müesseseye girdiği-
nizde tanıdıksınız.
Kurumsalda hissedarların inceleyeceği bilançoya kat-
kı sağlayacak tüketicisiniz.
Gelenekselin patronu ve çalışanı gerçek kişidir. İnsani 
değer yargıları vardır.
Kurumsal, adı üstünde tüzel kişiliktir. İnsani duygula-
rı yoktur. Sermayenin hedefi her zaman kardır.
Gelenekselde marka müessese sahibi ve çalışanın 
kendisidir. Müşteri içeri girdiğinde onun markası olan 
X kişiyi sorar.
Kurumsalda marka olan üründür. Onların tüketicile-
ri, o ürünü en ucuza nerden alırsa oraya gider.
Gelenekselde eline reçeteyi alan kişi karşısındaki mu-
hatabının görme kalitesi ve göz sağlığı için en sağlıklı, 
yüzü için en güzel ve bütçesi için en uygun ürünü 
düşünür.
Kurumsalda, binlerce dolar kirasını ve işletme mali-

yetini karşılayacak, hissedarların kar etmesini sağlaya-
cak define haritası olarak görürler.
Geleneksel müesseselerde yetkililer, marka olan isim-
lerinin imajını korumak için müşteri memnuniyetle-
rini en üst düzeyde tutarlar.
Kurumsalarda firma içi dolaşımdan dolayı müşteri 
şikayetleri en üst düzeydedir.
Gelenekseller birbirileri ile komşu ve meslektaştırlar. 
Kavga ederler ama sonunda barışırlar.
Kurumsalların sadece çıkarları vardır ve asla ödün 
vermezler.
Gelenekseller söz verdiler mi tutarlar.
Kurumsallarının bazıları tedarikçi size milyonlarca 
lira ürün verip sonra karşınıza müessese açabilir, aynı 
zamanda personelinizi de çalabilirler.
Gelenekseller lokaldir hedef kitleleri kısıtlı coğrafya-
dadır.
Kurumsallar geneldir, değişken bir hedef kitleleri var-
dır. Bu gerçekle daha fazla reklam ve tanıtıma ihtiyaç 
duyarlar. Bu ihtiyaç doğal olarak maliyeti yükseltir. 
İnternetin zarar esaslı satışı, kurumsalın hedef kitlesi-
ne hitap ettiği için, kurum personeli prim esaslı satışa 
yönlendirilerek o doğrultuda satış sonlandırılması 
beklenir.
Bu da beraberinde risk grubundaki kullanıcılara 
tehlike yaratacak ürünler vererek toplum sağlığını 
olumsuz etkilemektedir. (Oldukça yaşlı ve üçayaklı 
bastonla dolaşabilen birine, çok odaklı cam verip. 
Düşmesine veya gıda zehirlenmesine neden olup 
tedavi giderlerini de devlete yüklemiş olabileceğiniz 
gibi.)
Kurumsallar bizi biz yapan değerlerimizin sona er-
mesine neden olacak yapılardır.
Geleneksel mağazalar ülkemizin geleceğidir, aydınlık 
yarınlarımızdır.
Bunun farkına varmak, geleceğimizi buna göre şekil-
lendirmek de sadece bizlerin elindedir.

Turgut Çakar

Doğru analizler yapmaz, müessesenizin konumunu, hedef 
kitlesini ve kendinizi doğru yorumlamadan, tedarikçi önerileri ile 
hareket ederseniz, siz Anadolu’nun uzak köşesindeki bir şehirde 

üstlendiğiniz borç yükü altında ezilirsiniz.
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OPTICAL STORY…!

SEKTÖRDEN

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 ço-
cukları 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 tak-
mıştı 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 yaşadık. Ben tanıdı-
ğımda 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. Bera-
berliğimiz süresince iyi hizmet ettiğimi sanıyorum. Ço-
cukları, torunları organik, ince, kolormatik ne gözlükler 
getirdiler de yine benden ve camlarımdan vazgeçemedi.
Zaman ilerledikçe de artık onun bir parçası oldum. Ya-
taktaki dönemimiz uzun ve yıpratıcı oldu. Bu saplarım-
da 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 unu-
tuldum. Ne zaman ki büyükannenin evi restore edilip 
orada oturulmaya karar verildi, o zaman keşfedildim. 
Büyük kızı Aysel Hanım tarafından anne hediyesi ola-
rak, hipermetrop camlarla kuşatılıp yakın gözlüğü ola-

rak kariyerime kaldığım yerden başladım.
Aysel Hanım da daha bir rahattım. Sadece evde uzun 
süreli bir şey okuduğunda beni takıyordu. Artık yükü-
mü paylaşacak bir kordonum bile vardı. Uzunca bir 
dinlenmenin ardında bu pek te aktif olmayan görevle 
kendime güvenimde geldi. Aysel hanımla daha da be-
raber olacakken, torunu Sezgin bey beni çok beğendi. 
Bindir çeşit dil dökerek beni aldı.13 yıl sonra ailenin en 
küçük ferdi Sezginle -tabir yerindeyse- haytalık gün-
lerimiz başladı. Beni Ergün başka adlarla arkadaşlarına 
tanıtmaya başladı. Atıf Kaptan dedi, Dr.Morrıson dedi, 
Klark Kent dedi. Onun anlatımına göre ben retroymu-
şum. Bizim gibi zamanı geçmiş ama kullanılabilir eşya-
lar, eskiye olan özlem nedeniyle vintage diye adlandırılı-
yormuş falan. Çocuk işte...
Benim çocuğum. Onun gençliğiyle ikinci baharı, top-
lumsal duyarlılığıyla da bakmaktan öte görmeyi öğren-
dim. Sinema günlerinde, rock konserlerinde, yürüyüşler-
de, 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 
yüzden aksırmaya başlayacağını anlayınca otobüsteyse 
hemen iner, başkalarını rahatsız etmekten korkardı. O 
aksırmaya başlayana, bir kaç kez yüzünden düşünce ar-
tık 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 tara-
fından bıçaklanınca çıkan arbedede ben de yaralandım. 
Sezgin hastanede, ben ise burada, optikçi de tedavide-
yim. 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 ya-
şamak niyetindeyim. Belki o zaman  Sunay Akın’ın 
oyuncak müzesinde sergilenen gözlüklerin arasında yer 
alabilirim.
Her ne kadar müzelik bir vizyonum olmasa da....

Metin Turanlı

Kaç yaşında mıyım?
Sizce kaç gösteriyorum evladım?
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öğeleri. Arada bir görünen balkçlar ise, bu 
tabloda canl bir şeylerin olduğunu, rüyada 
olmadğmz gösteren şahitler. Derinlere 
gittikçe laciverte dönen, turkuaz okyanusu, 
kocaman, portakal renkli güneşi seyrederek, 
günü bitiriyoruz. Hava scaklğ geceleri 29’C 
düşüyor ve daha yaşanr bir hal alyor. Otelin 
ad “Swahili Beach Resort “ . Çalşanlar çok 
güler yüzlü. Resepsiyonda çalşan, Süleyman, 
Restaurantta çalşan Abdül kadir, Oda servisi 
Raşit. Bir de dilimizi konuşsalar kendimizi 
Antalya’da sanacağz.

Bir de, bizim bir Müslüman ülkeden 
olduğumuzu öğrenince, hepten torpilli hale 
geliyoruz. Akşam yemeğinde, o gün tuttuklar 
“king fish” zgara teklif ediyorlar. 

Kabul ediyoruz. Yanna kalamar da 
biz ekliyoruz ve nefis bir beyaz şarap ile 
menüyü tamamlyor böylece akşam yemeğini 
ziyafete dönüştürüyoruz. Kahvelerin üstüne 
odalarmza çekiliyoruz. Günlüğümü zorla 
yazp, uykuda kayboluyorum.

 Sabah erkenden uyanp, fotoğraf makinemi 

kaptğm gibi sahile koşuyorum. Henüz 
herkes uyuyor. Tatil köyü boş, akşam yeğinde 
bile toplam beş masa vard. Gündüz otelin 
bahçe duvarn döven dalgalarn, denizin 
200-250 metre çekilmesi ile sesi gelmez 
olmuş. Bu güne kadar, sadece haritalarda 
görebildiğim “Hint Okyanusu”na bu kadar 
yakndan çplak gözle bakyor olmak, gezmeyi 
seven biri olarak ruhumu ve gururumu 
okşuyor. Sahilde birkaç balkç var. Denizin 
çekilmesi ile kuma oturan teknelerinin 
su içinde kalan bölümlerini kum ile 
zmpara yapmaya çalşyorlar. Baz köylüler 
ellerindeki demir kancalarla, çekilmiş denizin 
dibindeki oyuklardan kalamar çkaryorlar. 
Nafakalarnn peşindeler. Kuma oturmuş o 
kadar çok tekne var ki, sahil gemi mezarlğ 
gibi. Teknelerin eskiliği “mezarlk” kelimesini 
gerçek klyor. Ekonomik olarak zor şartlarda 
yaşayan ada insanlar, ayda otuz dolar 
toplamann peşindeler. Bu rakam bir ay nasl 
yetiyor anlayamyoruz.

 Baharatn yan sra balkçlk da önemli 
bir yer tutuyor ada ekonomisinde. Turizmin 

Sabah erkenden uyanp, fotoğraf makinemi kaptğm gibi sahile 
koşuyorum. Henüz herkes uyuyor.
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