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Bir yılı daha geride bıraktık.

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Çoğunlukla üzücü 
olaylarla dolu bir yıl 
olan 2015’in, yerini 
daha aydınlık, daha 
ferah, ülkemiz 
ve dünyamız için 
daha güzel bir 
2016’ya bırakmasını 
yürekten diliyorum.

KILCI DÜŞÜNCENİN üstünlüğünü kabul edebilmek, 
ister pragmatik isterse etik sebeplerden ötürü olsun, 
bireylerin ve dolayısıyla ulusların ilerlemesi için 
elzemdir. Atatürk’ün deyişiyle “Hayatta en hakiki 
mürşit (yol gösterici) ilimdir”. 
Optisyeninsesi olarak dünyayı değiştiremeyiz elbette. 

Fakat İzmir’den, Adana’dan, Urfa’dan, Ağrı’dan, Rize’den ve daha 
ülkemizin pek çok noktasından gelen e-posta ve telefonlara bakılırsa, 
her ay yüzlerce kişi her ay yeni sayımızı okumak için sabırsızlanıyor. 
Bir sektörün dokusuna bu kadar nüfuz edebilmek, bu kadar içten bir 
şekilde kabul görüp heyecan uyandırmak, 10 yıldır yayıncılık yapan 
biri olarak söyleyeyim, sıkça görülen bir durum değil. 
Sadece dergimizin değil, bildiğiniz gibi optisyeninsesi.com ve 
facebook sayfamızda da sürekli yeni içerik yayını yapıyoruz. 
Çoğunluğu dergide olmayan bu harika haberlerimizi okuyucularımız 
çok seviyor.
Oldukça hareketli bir yılı geride bıraktık. Çoğunlukla üzücü olaylarla 
dolu bir yıl olan 2015’in, yerini daha aydınlık, daha ferah, ülkemiz ve 
dünyamız için daha güzel bir 2016’ya bırakmasını yürekten diliyorum.

Orhan Küreli

A

optisyeninsesi.com
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HABER

MIDO-Milano/İtalya, OPTO-Brno/Çek 
Cumhuriyeti, VISION EXPO-New York/
A.B.D. ve SILMO-Paris/Fransa’nın ardından 
başarılı geçen bir fuarı daha geride bıraktık.

10-13 Aralık 2015 tarihleri arasında İFM’de 
gerçekleşen Silmoİstanbul Optik Fuarı’nın 
yıldızı, her geçen yıl artan bir ilgiyle bu yıl da 
NOVAX oldu.

Beta Optik | NOVAX standını ziyaret eden 
meslektaşlarımız, yapılan çekiliş sonucu bir 
önceki yıl olduğu gibi, yine değerli hediyeler 
kazandı. 

Fuarın Yıldızı bu yıl da; NOVAX!

Bu yıl içerisinde katıldıkları beşinci optik ihtisas fuarını da başarıyla 
tamamladılar.
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HABER

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Aralık 201510

Geçen yıla kıyasla bu yıl çok daha fazla 
ziyaretçinin ilgi gösterdiği fuarda, Novax ilgi 
odağı oldu.

 Firmamız yeni lanse ettiği inovatif progresif 
ürünü, Nucleo 4D’nin bir sunumunu da 
gerçekleştirerek, piyasaya resmen arz etmiş 
oldu. Camber teknoloji ile Novax free form iç 
yüzey tasarımın mükemmel kombinasyonu 
olan Nucleo 4D lansmanı büyük ilgi gördü. 
Fuar süresince Novax standını ziyaret eden 
meslektaşlarımız arasında yapılan çekiliş 
sonucu; Nidek LE700 marka otomatik cam 
kesme makinesinin talihlisi, Soma-Damla 
Optik olmuştur. Bir çok ülke distribütörümüz 
ün de hazır bulunduğu fuar, özellikle 
düzenlediğimiz kampanyaya gösterilen 
yoğun ilgi nedeniyle oldukça hareketli geçti. 
Üniversitelerimizin Optisyenlik programı 
öğrencilerinin de ziyaret ederek, ürünlerimiz 
hakkında bilgi aldıkları bir başarılı fuarımızı 
daha tamamlamış olduk. Destekleriyle bize 
güç veren tüm meslektaşlarımıza, en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.
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TARİH

St. Jerome, ilk gözlüklerin yapımından 
bin yıl önce  ölmüş olsa da gözlükler 
burada bilgeliğin sembolü olarak resimdeki 
yerini almaktadır. İncil’i İbranice metinleri 
esas alarak Latince’ye çeviren ilk kişi olan 
St. Jerome, kütüphanecilerin., eğitimcilerin, 
çevirmenlerin ve yazarların azizi, Fransızlar 
tarafından ise gözlük ustalarının azizi 
olarak kabul ediliyordu.

Gutenberg’in 1450’lerde matbaayı icat 
etmesiyle birlikte , gözlükler zanaatkarlar, 
keşişler ve diğer din adamları tarafından 
kullanılmaya başladı.  Kitaplar herkesin 

ulaşabileceği kadar yaygınlaşınca, gözlük 
talebinde de hızlı bir artış olur. 15. yüzyılın 
sonunda , seyyar gözlük satıcıları Batı 
Avrupa sokaklarını doldurur. 1665 yılından 
sonra , ilk gazete London Gazzette’in 
basılmasıyla birlikte talep daha da 
yükselmeye devam eder.

Çift odaklı gözlüklerin mucidi ise 
Benjamin Franklin. Cam merceklerin 
üst kısımları uzak görüşü, alt kısımları 
ise yakın görüşü düzeltiyordu. Benjamin 
Franklin, 1785 Mayıs’ında Londralı 
hayırsever George Whatley’e yazdığı 

Gözlüklü İlk Resim
Gözlüklerin resmedildiği en eski örnek  ise Tommasso da Modena 

imzalı, Provans Kardinalı Hugh’un vidalı gözlüklerle resmedildiği 1352 
tarihli freskdir. Domenico Ghirlandajo da 1480 yılında St. Jerome’u 

masasının başında gözlüklü olarak resmetmiştir. 



13OPTİSYENİN SESİ E-DERGİOcak 2016



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Ocak 201614 OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Aralık 201514

bir mektupta “Artık gözlüklerimi takıp 
çıkarmak zorunda değilim,  sadece 
gözlerimi aşağı yukarı hareket ettirmem 
yetiyor” demişti. Franklin bu gözlükleriyle 
zamanının yüz yıl ötesindeydi. 1700’lerde 
Franklin’in çift odaklı gözlüklerinin yanı 
sıra Benjamin Martin’ın icadı olan kemik 
çerçeveli Martin’s Margins gözlükler,  
kulaklara takılan saplı gözlükler,  Amerikan 
Başkanı George Washington ve Napolyon 
Bonaparte gibi gözlüklerini sürekli takmak 
zorunda olmayanların tercihi makas 
açılımlı gözlükler üretilmeye başlamıştı.
İlk gözlükçü dükkanı 1783’de 

Philadelphia’da açıldı. Francis Mc Allister 
mağazasında gözlükleri bir sepetin 
içine yığıyor, müşteriler de bunları tek 
tek deneyerek gözlerine uygun geleni 

alıyorlardı. 1815’te artık kendi altın ve 
gümüş çerçevelerini üretmeye başlamıştı. 
1820’ler ve 1830’larda  Mc Allister’in yanı 
sıra 300’ün üzerinde üretici ve ihracatçı iş 
yapıyordu.

Tek gözde, göz çevresi kaslarıyla 
sıkıştırılarak kullanılan “monokl” gözlükler 
1720 yılında üretildi ama çok daha sonra 
1880’lere ve 20. yüzyıl başında  yaygınlaştı.  
Özellikle aristokratlar moda akımlarının 
da etkisiyle statü sembolü olarak monokl 
biçimini tercih ediyordu. 1727 yılında 
Londra’da Edward Scarlett’in gözlük sapını 
bulmasıyla gözlükler bugünkü şekline 
kavuştu. Saplar kafaya göre ayarlanabildiği 
için gözlük burun üzerine daha az ağırlık 
yapıyor, düşme tehlikesi de önlenmiş 
oluyordu.

TARİH
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Bunu da araştırdılar! 
Güneş Gözlüğü Ve “Cool” Olmanın 
Modern Anlamı Arasındaki Kültürel 

Ve Psikolojik Bağ

Şu güneş gözlüğü denilen mucizeyi kim taksa yürüyüşü daha 
bir kendinden emin, saçları daha bir ahenkle dans eder hale 

gelmiyor mu? 

ARAŞTIRMA

İşlevi güneşten korumaktan çok insana bir 
endam, bir seksapel kazandırmak gibi değil mi? 
Hah işte bunu fark eden İngiliz bilim insanları 
güneş gözlüğündeki kerameti araştırmışlar. 
Nottingham Trent Üniversitesi sanat ve tasarım 
bölümünden Vanessa Brown‘un araştırması 
gündelik objelere yüklediğimiz anlamlar üzerine. 

Önümüzdeki senenin başında çıkacak olan 
kitabında ise güneş gözlüğü ve “cool” olmanın 
modern anlamı arasındaki kültürel ve psikolojik 
bağı inceliyor.

Buna göre öncelikle, güneş gözlüğünün sihri, 
yüzünüzde bir simetri yaratıyor olmasında yatıyor. 
Çünkü araştırmalar gösteriyor ki, bir yüzü çekici 
bulmamızı sağlayan en önemli etkenlerden biri 
yüzdeki simetri. Güneş gözlüğünü takar takmaz 
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da göz çevresinde asimetri 
yaratan ne kadar çok 
ayrıntı varsa hepsini 
kapatmış oluyorsunuz. 

Gözlüklü bir insanın 
yarattığı bir diğer etki 
ise gizem. Karşınızdaki 
insanın gözlerine 
bakarak onun zekasına, 
samimiyetine ve kendine 
güvenine dair birçok 
fikir edinebilecekken, 
güneş gözlüğü buna izin 
vermiyor. Yine araştırmalar 
gösteriyor ki birinin 
gizemli olması ona karşı 
duyduğunuz seksüel arzuyu arttırıyor. 
Ayrıca güneş gözlüğünü takan insan da 
kendini daha anlaşılmaz hissediyor. Bir 
nevi kamuflaj…

Güneş gözlüğü mucizesi bununla 
da bitmiyor. Güneş gözlüğü ve cazibe 
arasında tarihsel olarak kurduğumuz 
bir bağ var. Satışları 1920’lerde 

popülerleşmiş ama 
günlük yaşantımıza 
girmesi 20 yıl 
sonrasını bulmuş 
güneş gözlüklerinin 
reklamları da ilk 
zamanlarda öncelikle 
kış sporlarıyla, denizle 
ve uçak yolcuğuyla 
özdeşleştirilmiş. 

Bu sebeple insanların 
kafasında modernliğin 
bir sembolü gibi belki 
de. Bunun yanında 
1950 ve 1960’lı yıllarda 
Hollywood starlarının 

halk arasında tanınmamak, paparazzi 
ışıklarından korunmak için güneş 
gözlüklerine rağbet etmesi de insanların 
cazibeye dair oluşturdukları algıyı 
etkilemiş.

Sonuç olarak güneş gözlüğü takarak bir 
taşla üç kuş vuruyorsunuz: simetri, gizem 
ve cazibe; Bilimsel araştırma sonucudur.

SAĞLIK
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Palladium 
Optik’ten Bir 
Yenilik Daha!

Almanya ve Avusturya nın en prestijli markası ROBERT RUDGER 
Palladium Optik farkıyla Türkiye’de.

Erkeklere özel, güçlü, sıradanlıktan uzak 
bir çizgide; titanyum , doğal ahşap ve 

buffalo boynuzunun yüksek teknoloji ile 
birleştiği, her zevke uygun, şık ve çarpıcı 

görünümleri ile de üstün kalite vaat ediyor.

Grubumuzun önde gelen koleksiyonu, 
her zaman söylediğimiz gibi farkı fark 

yaratanlarla yaşama ayrıcalığını siz değerli 
müşterilerimize yaşattığımız için bir kez 

daha gururluyuz.
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MODA

Mavi Işık: 
İyi ve Kötü yönleri

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Aralık 201522
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Ne kadar mavi ışığa ihtiyacımız vardır? Nasıl ve ne zaman kendimizi mavi ışığa karşı korumalıyız?

Mavi ışığın faydalı ve zararlı etkileri üzerine 
hararetli bir tartışma sürmektedir.
Bir yandan, mavi ışık kış depresyonu ve 
uykusuzlukla mücadelede yardımcı bir araç 
olabilir. Öte yandan mavi ışık insan gözüne kalıcı 
şekilde zarar verebilir. Mavi ışıkla ilgili işin aslı 
nedir? Her gün maruz kaldığımız suni ışıkla ilgili 
neler değişti? Vücudumuz bu dalga boyunun 
biyolojik etkilerine neden ihtiyaç duyuyor? Nasıl 
ve ne zaman kendimizi mavi ışığın potansiyel 
zararlı etkilerine karşı korumalıyız? Mavi ışığın iyi 
ve kötü yönlerini keşfetmek için okumaya devam 
edin.
Göz ile görünür ışık spektrumu
İnsan gözüne ulaşan ve giren ışık 390 ila 780 nm 
aralığındaki dalga boylarını içeren görünür ışığa ve 
morötesi aralık (UV ışığı) ve kızılötesi aralık (IR 
ışığı) içeren görülmeyen spektruma bölünür.
Uzmanlar UV ışığının cilt ve gözler gibi biyolojik 
dokulara hasar verme potansiyeline sahip 
olduğunu ve bu nedenle insanların bu bağlamda 
uygun yollarla güneş koruması kullanmaları 
gerektiğini bir süredir biliyorlar. Fakat mavi mor 
ışıkta aynı zamanda özellikle gözlere hasar verme 
potansiyeli vardır. Mavi mor ışığın morötesi 
ışıktan daha az enerjisi olabilir fakat UV ışığının 
aksine büyük kısmı gözün ön tarafından emilen 
mavi ışık retinaya kadar erişir.
390 ila 500 nm arası mavi mor banttaki ışık 
bileşeni yüksek enerjili görünür ışık (HEV high-
energy visible) olarak adlandırılmaktadır. 390 ila 
440 nm arasındaki dalga boyları özellikle kritik 
olarak görülmekte ve yüksek enerjili gelen ışığın 
neden olduğu retina hasarını içeren fotoretinitin 
olası nedenlerinden biri olarak düşünülmektedir.

 
Mavi ışığın faydalı yönleri
Bilimsel çalışmalar, hormon dengemizi 
ayarlamada yardımcı diğer noktaların yanında 
ışığın da vücudumuzda biyolojik etkisinin 
olduğunu göstermiştir. Melatonin hormonu 
uyuma/uyanma çevrimimizin ayarlanmasında 
önemli bir görev üstlenir ve bu süreç için 
ihtiyaç duyduğumuz ışık enerjisi daha çok 
gözlerimizden emilir. Bu süreçteki diğer önemli 
faktör melanopsin adı verilen ve görünür 
spektrumun kısa dalga boyu kısmında daha aktif 
olduğu görülen gözdeki ışık emici pigmenttir. 
Bu, retinamıza erişen mavi ışığın psikolojik 
sağlığımızın yerinde olmasında bir rolü olduğu 
anlamına gelmektedir, bu nedenle kış depresyonu 
ve uykusuzluk tedavisinde ışık tedavisi başarıyla 
uygulanmaktadır.
Vitaminlerin üretiminde UV ışığının da rolü 
vardır, bu da ışık uyarısının metabolizmamızda 
önemli bir etkisinin olduğu anlamına gelmektedir. 
Özetle, vücutlarımızın mavi ışığa ihtiyacı var.
Somut bir örnek vermek gerekirse, birçoğumuz 
yaşa bağlı uykusuzluğun ne olduğunu biliyoruz, 
yaşlılar daha az uykuya ihtiyaç duyuyorlar 
anlamına gelen bir durumdur bu. İnsan gözüne 
erişen ışık bu olayda önemli bir görev üstlenmişe 
benzemektedir. Yaşlıların genelde mağdur olduğu 
katarakt mavi ışığın bir bölümünün retinaya 
erişmesini engellemekte ve katarakt hastalarını 
tedavide kullanılan göz içi merceklerinin de 
mavi ışığı bloke etme etkileri bulunmaktadır. 
Bu durum, genelde yaşlıların gündüz-gece 
ritimlerinde karmaşıklığa neden olmakta ve 
ihtiyaçları olan uyku miktarını değiştirmektedir.
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bırakabildiğini hissetmektedirler. Karanlık bir 
odaya girdiğimizde, alacakaranlıkta veya gece 
dışarı çıktığımızda gözlerimiz farklı bir görme 
moduna geçer. Az ışıkta, insan gözü yeşil 
hassasiyetinden yüksek enerjili mavi spektrumuna 
geçer. Bu, mavi ışığı daha yoğun şekilde 
algıladığımız anlamına gelir, bu da artan kamaşma 
hissini yaratabilir. Bu etki, arkadan gelen aracın 
farlarından, özellikle de modern Xenon veya 
LED farlı araçlar söz konusu olduğunda, gözlerin 
kamaşması sonucu körlük yaşayan sürücülere 
tanıdık gelecektir. Mavi ışık filtreli gözlük camları 
bu durumlarda daha rahat görme yaratabilir.
DuraVision® BlueProtect ilave bir katman 
olarak uygulanabilen net gözlük camları için 
tasarlanmış bir cam kaplamasıdır. Geleneksel 
ZEISS marka DuraVision® Premium kaplamanın 
tüm faydalarını sunmakla birlikte temizlemesi 
kolay bir tasarımda optimize edilmiş bir sertlik 
de içerir. BlueProtect, mavi ışığı 390 ila 440 nm 
bandında azaltan bir mavi filtre içerir. Bu, 450 
ila 500 nm bandında mavi ışığın faydalı etkilerini 
kaybetmeden iç mekan etkinlikleri boyunca mavi 
ışığa karşı koruma isteyen herkes için iyileştirilmiş 
görme rahatlığı anlamına gelir. DuraVision® 
BlueProtect gözlük camları dış mekan etkinlikleri 
için güneş gözlüğünüzü takmayı veya %100 UV 
koruması da sağlayan PhotoFusion® camları 
kullanmayı tercih etmediğiniz sürece tüm gün 
boyunca takılabilir.
Dijital cihazlar görmemizi nasıl değiştiriyor
Tabletler, akıllı telefonlar ve diğer dijital 
ekranlar maruz kaldığımız ışık spektrumunu 
değiştirmekle kalmıyor ayrıca görme davranışımızı 
da değiştiriyorlar. Nesnelere daha önce hiç 
olmadığı kadar “yakından” bakarak daha fazla 
zaman geçirdiğimizi fark etmemiz önemlidir. 
Bunun sebebi genelde arka plan aydınlatmasının 
çok zayıf olmasıdır. Bu, çocuklarda bile bir 
sorundur: “okul miyopisi” okula başladıktan 
itibaren çocuklarda artan uzağı görememe eğilimi 
anlamına gelmektedir.
Uzağa bakmaya yeterli zamanı ayırmazsak, 
gözlerimiz yeterli rahatlama fırsatı 
yakalayamayacak ve bizler farklı mesafelere 
hızlıca odaklanabilme yetimizi “unutacağız”. Bu 
dijital göz yorgunluğuna sebep olur. Ayrıca, dijital 
ekranlara baktığımızda daha az göz kırparız, bu 
nedenle korneamız gözyaşı sıvısıyla daha seyrek 
nemlendirilir. Bu, göz yorgunluğuna yol açabilir. 
Ve en kötüsü görmemizde bozukluk yaratabilir.
Önerimiz: Dizüstü bilgisayarınızla, tabletinizle 
veya akıllı telefonunuzla çalışmakta olsanız bile 
daha sık uzağa bakarak gözlerinize daha sık mola 
verdirmenizi öneririz. Ve gözlerinizin, aşırı UV ve 
mavi-mor ışığa karşı uygun şekilde korunmalarını 
sağlayarak yeterli aydınlığa maruz kaldıklarından 
emin olun.

Fakat diğer birçok durumda olduğu gibi burada da 
kural “her şey kararında olacak”tır.
Mavi ışığın zararlı etkileri
Kızılötesi ve mavi-mor bandında çok yoğun ışık 
insan gözüne zarar verebilir. Ağrılı konjonktiva 
ve kornea enfeksiyonuna sebep olabileceği gibi 
gözün kristal merceğine de (örn: katarakt) ve 
özellikle de retinaya (maküler dejenerasyon) zarar 
verebilir.
Bu nedenle yoğun güneş ışığı olan zamanlarda, 
özellikle de su veya karlı dağ yamaçları gibi 
kamaşmanın çok fazla olduğu durumlarda 
%100 UV korumalı güneş gözlüğü takmak çok 
önemlidir.
Modern dünya: yüksek oranda mavi ışık içeren 
ışık kaynakları
Işık yayan diyotlardan (LEDler) ve Xenon 
ışıklarından enerji tasarruflu ampullere ve 
ekranlardan yayılan elektromanyetik radyasyona, 
hayatlarımızı daha iyi ve daha kolay hale getirmek 
için tasarlanmış olan tüm “yeni ışık kaynakları”, 
eski geleneksel lamba ampullerinden çok daha 
fazla yüksek oranda mavi ışık içerirler. Işığın 
farklı spektral bileşimi eskiye göre çok daha ciddi 
oranda mavi ışığa maruz kaldığımız anlamına 
gelmektedir. Bu durumun görmemizde zararlı 
etkisi olabilir mi?
Şimdilik, bilgisayar ekranlarının kullanılmalarının 
veya bu yeni ışık kaynaklarına uzun süre 
bakmanın retinaya zarar verip vermediğine 
dair soruların cevaplarını bulacak bir çalışma 
yapılmamıştır. Fakat unutulmamalıdır ki 
gözlerimiz, kapalı bir havada dışarıda geçirilen 
bir saatte, içeride ekranın karşısında geçirilen bir 
saate göre 30 defa daha fazla mavi ışığa maruz 
kalmaktadır.
Mavi ışık filtreli net gözlük camları
Net gözlük camlarında genelde iç mekanlarda 
kullanılıyorsa UV korumasının gerekli 
olmaması mantıklıdır. Şeffaf gözlük camlarının 
DuraVision® Blue Protect gibi mavi ışık filtresi 
ile üretilmesi mümkündür. Fakat neden?
Işık kaynaklarından veya ekranlardan gelen mavi 
ışık radyasyonu bazı kişilerin gözleri için rahatsız 
edici veya yorucu olabilir. Mavi filtre, kişilere daha 
net görme sağlayabilir: Görünür ışığın farklı dalga 
boyları kornea ve göz merceği tarafından biraz 
farklı şekillerde kırılır, böylece hepsi retinadaki 
aynı odak noktasına düşmez. Bu türden bir durum 
bazı kişilere tanıdık gelecektir– örneğin kırmızıyı 
uzaktan ve maviyi yakından daha net görmenin 
daha kolay olması veya kırmızı, yeşil ve mavi 
çizgileri olan grafiklere odaklanmanın aynı veya 
benzer renkli çizgileri olan grafiklere odaklanmaya 
göre daha yorucu olması.
Bazı kişiler, yüksek oranda mavi ışık içeren ışık 
kaynaklarının kendilerini gece daha uykusuz 

MODA
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HABER

En çok hangi millet 
gözlük kullanıyor?

Türk insanı gözlük kullanmayı sevmiyor. 
Bu göz kontrollerini ihmal etmenin yanı sıra 
gözlüklü görünmek istememesiyle de ilgili.

Sebebi ise hasta ve yaşlı görünmemek… 
Bundan dolayı kontak lens ve lazer operasyonlar 
artıyor…

Türkiye”de numaralı gözlük kullanma oranı 
yüzde 18 iken Avrupa”da bu yüzde 50�yi 
geçiyor. Yani yüzde 50�nin görüşünün düzelmesi 
gerekiyor. Bunu siyasi söylem olarak kullanmak 
isteyen çıkacaktır ama işin doğrusu bu…

Düzeltilen göz veya numaralı gözlük kullanımı 
batıdan doğuya, kuzeyden güneye azalma 
gösteriyor. Amerika”da yüzde 58 iken, Batı 
Avrupa”da yüzde 54 rakamlarında dolaşıyor.

Japonlarda numaralı gözlük kullanımı yüzde 

52 iken, Avustralya”da bu oran yüzde 49 
ortalamada… Asya ortalaması yüzde 18, 
Ortadoğu ortalaması ise yüzde 15 civarında…

Öncelikle gözlük camı üretiminin yüksek 
teknoloji olduğunu söylemek gerekiyor. Küresel 
rekabet alanına giren bir alan ve ihracatı da o 
derece önemli.

Teknoloji sadece gözlük camlarını geliştirmedi. 
Aslında okuma mesafesi olarak kabul edilen 40 
cm mesafeyi de değiştirdi. Bilgisayar kullanımı 
sebebiyle artık okuma mesafemiz 70-80 cm”ye 
çıktı.

Malum cep telefonlarımıza bakarken artık biraz 
uzaklaştırıyoruz. Bunun anlamı eski okuma 
gözlüklerinin teknoloji kullananlar için yeniden 
hesaplanması ve değiştirilmesi gerekiyor.

Türkiye’de yılda 17 ila 18 milyon gözlük camı satılıyor. Gözlük 
pazarının büyüklüğü ise 1 milyar euro… Pazarın yüzde 49’u güneş 

gözlüğü, yüzde 34′ ü çerçeve, yüzde 12’si gözlük camı ile yüzde 4′ ü 
kontak lens olarak biliniyor.
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Türkiye’de yılda 17 ila 18 milyon gözlük camı 
satılıyor. Gözlük pazarının büyüklüğü ise 
1 milyar euro… Pazarın yüzde 49�u güneş 
gözlüğü, yüzde 34�ü çerçeve, yüzde 12�si 
gözlük camı ile yüzde 4�ü kontak lens olarak 
biliniyor.

Pazarın büyümesi için yapılması gereken en 
önemli nokta; Göz kontrollerinin periyodik 
olarak yapılmasıdır.

Pek çok ülkede ilkokula başlayacak çocuklardan 
mutlaka göz kontrol belgesi isteniyor.

Sağlıklı göremeyen bir çocuğun derslere intibakı 
da geç oluyor.

Diğer taraftan eğer 7 yaşına kadar göz kontrolü 
yapılmazsa, çocuklarda görüş bozukluklarının 
düzeltilmesi mümkün olmamaktadır. İdeal göz 
kontrol yaşı 1,5 olduğunu da hatırlatalım…

Türkiye’deki göz doktoru sayısı 3 bin 250 iken 5 
bin civarında optik mağazası bulunuyor.

Yukarıdaki rakamlara kaçakları da eklediğimizde 
25 milyon gözlük camı, 12 milyon gözlük 
çerçevesi ve 5 milyon gözlük satışına ulaşıyor 
rakamlar…

Dünyada 4,2 milyar insanın görüşünün 
düzeltilmesi gerekiyor. Halen bu rakam 1,7 
milyar insan olarak tahmin ediliyor. Gözlük 
pazarının büyüklüğü 28 milyar dolar civarında.

Dünya pazarına Türkiye’nin yapabildiği ihracat 
ise yüzde 1�i bile bulmuyor…

Teknoloji görmeyenler için de çalışmalar yapıyor.

Bugünün cep telefonlarının yerini bu alacak. Bu 
gözlük camından öte bir yazılım teknolojisidir.

Önce gözlük camında uluslararası rekabete 
ulaşmalıyız ki ardından diğerini üretebilelim…
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FUAR

Bu misyon ve vizyon ile ilki 2015 yılında 
gerçekleşen ve optik sektörünün yanı 
sıra moda, sanat, spor ve ekonomi 
dünyasından da birçok ünlü ismi 
ağırlayarak birçok ilk’e imza atan İstanbul 
Optik Fuarı İSOF, bir ilk’e daha imza 
atıyor.
İstanbul Optik Fuarı İSOF, Türkiye’nin 

uluslararası coğrafyada ki optik endüstrisi 
gücünü arttırarak odak noktası olmak ve 
yakın-orta doğu, Avrasya bölgelerindeki optik 
endüstrisi ticaret hacmini ülkemize taşımak 
vizyonu ve misyonu ile hareket ederek, 
optik sektöründeki dünyanın en önemli 
organizasyonlarının başında gelen ve içinde 

Silmo İstanbul Optik 
Fuarı

2010 yılında Avrupa Kültür başkenti seçilen ve Türkiye’nin de her daim 
ekonomi ve kültür başkenti olarak anılan İstanbul, Avrupa ile Asya arasında bir 
köprü oluşturması vesilesi ile Türkiye Optik Sektörünün ticaret merkezi olma 

niteliğini her daim taşımıştır.

bulunduğumuz yılda 48.yaşını kutlayan Silmo 
Paris Optik Fuarı ile güçlerini birleştiriyor.

Optik sektöründe Türkiye’nin tek ihtisas fuarı 
olan Silmoİstanbul Optik Fuarı, yeni ismi ve 
markası ile kapsama alanını daha da büyütüyor. 
Optik Sektörü içerisindeki ilgili tüm firmalar 
arasında işbirliğinin sağlanması, markalaşma ve 
tasarıma yönelik hizmetleri, katılımcı, ziyaretçi 
ve yenilikçi ürünleri ile sektörümüzde önemli bir 
ticari platform oluşturup, sektöre yükselen bir 
ivme kazandırmayı amaç edinenSilmoİstanbul 
Optik Fuarı, 10-13 Aralık 2015 Perşembe-Pazar 
günleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
9 ve 10.salonlarda kapılarını yurtiçi ve yurtdışı 
ziyaretçilerine açacak.
İlk olarak 26-29 Aralık 2013 tarihleri arasında 
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İstanbul Fuar Merkezi 9 ve 10.salonlarda 
organize edilen İstanbul Optik Fuarı İSOF 
2013, 89’u yerli, 3’ü yabancı olmak üzere 92 
katılımcı firma, T.C Sağlık Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Gözlük 
Sanayicileri Derneği (GÖZSANDER), 
Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu, 
Tüm Optik ve Optometrik Meslek Adamları 
Derneği ve 5 üniversitenin iştirakleri ve 
sunumları ile başarılı bir şekilde gerçekleşti. 

2128 optisyenlik müessesesi (Türkiye), 72 
dış ülkelerden optisyenlik müessesesi, 128 
sektörle ilgili kurum ziyaretçisi ve 260 serbest 
ziyaretçi ile 11.850 giriş yapılarak başarılı bir 
şekilde gerçekleşti.

Yerli ve yabancı 400’ün üzerindeki gözlük 
markalarının 2015 koleksiyonları, gözlük kılıfları, 
optik camlar, kontakt lensler, kontakt lens 
aksesuarları ve bakım ekipmanları, güneş gözlüğü 
camları, optimetrik, oftalmolojik cihazlar ve 
aksesuarları, oftalmolojik ölçüm tanı ve tedavi 
cihazları, optik atölye ve laboratuvar için aletler, 
gözlük parçaları, optik endüstri makinaları ve 
sektöre ait tüm yeni teknolojik gelişmelerin 
ziyaretçilere sunulacağı Silmoİstanbul 2015, 
ilk yılında da İSOF 2013’e ev sahipliği yapan 
İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecektir. 
İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul Atatürk 
Havalimanı Yeşilköy bölgesinde bulunmaktadır.
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Özellikle 40 yaş üstündekileri vuran 
hastalığın Türkiye’de görülme oranın akraba 
evlilikleri nedeniyle daha yüksek olduğu 
tahmin ediliyor.

‘’Göz içi basıncı normalden yüksek olan kişilerde 
ortaya çıkan ve görme hücrelerinin kaybına neden 
olan glokom, her yaşta ortaya çıkabilmesine karşın 
40 yaş üstündeki kişileri tehdit ediyor’’ 

Dünyada geri dönüşümsüz körlüğün ikinci 
nedeni olan glokomun görülme sıklığının yüzde 2 
olduğunu, bu oranın 40 yaş üstünde yüzde 5-6’ya 

kadar çıktığını ifade eden Tamçelik, dünyada 
yaklaşık 70 milyon Glokom hastası olduğunu 
söyledi.

Glokom nedeniyle 7 milyon kişinin kör 
olduğunu, bunların yarısından çoğunun iki gözünü 
de kaybettiğini belirten Prof. Dr. Tamçelik, ‘’Erken 
tanı yöntemi ile gerekli önlemler alınmazsa 2020 
yılında bu oranın yaklaşık 2 misline çıkması 
bekleniyor’’ diye konuştu.

Belirti vermeden ilerleyen hastalığın tedavi 
edilmediği takdirde körlük ile sonuçlanabildiğine 

SAĞLIK

Karasu Glokom
Uzmanlara göre halk arasında ‘karasu’ veya ‘göz tansiyonu’ olarak bilinen 

glokom, tedavi edilmediği takdirde görme kaybı ile sonuçlanabiliyor.
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dikkati çeken Tamçelik, ‘’Glokomdan korunmak 
için 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir kez göz 
tansiyonu ölçtürülmelidir’’ şeklinde konuştu.

Glokomun sadece göz hekimleri tarafından 
teşhis edilebildiğini, bunun için göz tansiyonu 
ölçümü, görme siniri hasarının analizi, görme 
alanı testi ve kornea kalınlık ölçümü yapılması 
gerektiğini vurgulayan Tamçelik, ‘’Ancak sadece 
göz tansiyonu ölçümü ile glokom teşhisinin 
konmayacağı iyi bilinmelidir. Çünkü glokom 
demek, sadece göz tansiyonu yüksekliği demek 
değildir. Beraberinde mutlaka tanı için ek muayene 
yöntemleri de yapılmalıdır. Hastalık kararını 
sadece göz hekimleri vermelidir’’ uyarısını dile 
getirdi.

-’’Ailesinde hastalık olanlar dikkat’’-
Birinci derece akrabalarında glokom görülenlerin 

yüksek risk taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Tamçelik, ‘’Bu 
kişiler, gözlerinde herhangi bir problem olmasa bile 
erken tanı açısından düzenli olarak göz kontrollerini 
yaptırmalıdır. Çünkü bu bireylerde glokom gelişme 
riski, ailesinde glokom öyküsü olmayanlara göre on 
kat daha fazladır’’ uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Tamçelik, diyabetli hastalarda glokom 
gelişme riskinin, normal bireylere göre üç kat 
daha fazla olduğunu, ayrıca yüksek miyop veya 
hipermetrop kusuru olanların, göz yaralanması 
geçirenlerin, kortizonlu ilaç ve sigara kullananların, 
şeker ve migren hastalarının glokom riski altında 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Dünyada geri dönüşümsüz körlüğün ikinci nedeni olan glokomun görülme 
sıklığının yüzde 2 olduğunu, bu oranın 40 yaş üstünde yüzde 5-6’ya kadar çıktı.
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2016 falınız bizden.. 

SİZİN KALEMİNİZDEN
Metin TURANLI

açıları ufak-tefek sorunlar yaratsa da size bir şey 
olmaz. Bir mağazayı daha zincire katacak gibi 
görünüyorsunuz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-22 
AGUSTOS)

Maddi durumlarınızı açık etmemekte fayda 
var. Aldığınız primleri arkadaşlara duyurmayın. 
Sizden faydalanmaya çalışanlar olabilir.

BAŞAK BURCU (23 AGUSTOS-22 EYLÜL)
Bu sene de   Antalya Dedeman da yapılacak 

bayi toplantısına davetlisiniz. İyi eğlenin, tadını 
çıkarın. Dönünce içkili kafayla verdiğiniz 
siparişler yeterince canınızı sıkacak.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL-22 EKİM)
Burcunuzun adamısınız. Tam bir denge 

unsurusunuz. Patrona ve arkadaşlarınıza farklı 
konuşmalarınız, şirket içinde ki konumunuzu 
güçlendiriyor. Jupiter’ in salınımlarına dikkat! 

KOÇ BURCU  ( 21 MART-19 NİSAN)
Tartışmalara girmekten çekinmemeniz 

sorunlara neden olabilir. Müşteri(ya da hasta) 
her zaman haklıdır, özdeyişini unutmayın. 
Sinirlendiğinizde, biraz geri de kalıp, 
dinlenmeniz iyi olur.

BOĞA BURCU (20 NİSAN-30 MAYIS)
İşyerinizde yapmak istemediğiniz şeyler 

için sizi zorlayanlar olabilir. Fikirlerinizi 
açıkça dile getirin. Uranüs’ün olumlu etkisini 
hissedeceksiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)
GAP bölgesini de kapsayan uzunca bir 

seyahatiniz var. Yükseleniniz iyice yükselmiş 
durumda. Verimli geçecek bu turunuzda 
yapacağınızı tahsilatlarla takdir toplayacaksınız.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 
TEMMUZ)

Mars’ın sabah ve akşam saatlerinde ki olumsuz 
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KOVA BURCU (20 OCAK-18 ŞUBAT)
Fiziksel enerjiniz yükseliyor.2016 ile beraber 

uyuyan ruhunuz uyanıyor. Gökyüzü bu sene 
sizinle beraber. Siz hala bodrum da ki evin 
taksitlerini ödemekle meşgulsünüz. Yuh yani!

BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART) 
İyi niyetlisiniz.Geleceğinize ve sektörünüze 

yönelik güzel duygularınız var.Size sazan 
denmesine aldırmayın.2016 sizinle gurur 
duyacak.

AKREP BURCU (23 EKİM-21 KASIM)
Manevi duygularınız yüksek. Sezgileriniz 

yüksek. Aşk hayatınız fırtına gibi. Bu hayat size 
güzel..

YAY BURCU (22 KASIM-21 ARALIK)
Yönetici gezegeniniz, sizi iyi yönetemiyor. 

Ona güvenmeyi deneyin. Her şeyin bir 
sınırı olmalı. Ama siz bu sınırı aşıyorsunuz. 
Çalışanları bezdiriyorsunuz. Sürekli olarak 
onlara hatalarını belirtmek, herkese ‘’yanlış 
yapıyorsun ‘’gibi yaklaşımlarınız  yüzünden 
elemanlarınız sizden soğuyabilir. Burç dilinde 
‘’dırdır etme’’ başka nasıl denir?

OĞLAK BURCU (22 ARALIK-19 OCAK) 
Hayalini kurduğunuz bir projeyi hayata 

geçirmek için uygun bir sene. Ama kafanız 
gibi burcunuzda karışık. Aşk, iş ,sağlık hepsi 
birbirine karışmış. Ayu çıkabülü, meteor 
düşebülü, her şey olabülü.
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SAĞLIK

Uveit ve 
Behçet Hastalığı

Üveit nedir?

Gözün şekli bir tenis topuna benzer. İç kısmı 
jöle kıvamında, ‘vitreus’ adı verilen bir madde 
ile doludur. Bu jöle dolu boşluğu çevreleyen 
üç tabaka vardır. En iç kısımda yer alan ‘retina’, 
ışığın hissedilmesine ve görüntülerin beyne 
iletimine yardımcı olur. Orta tabakada retina 
ile sklera arasında ise ‘uvea’ tabakası bulunur. 
En dış kısımdaki tabaka olan beyaz güçlü duvar 
ise ‘sklera’ olarak adlandırılmaktadır. Üveit; 
ortada yer alan uvea tabakasının inflamasyonuna 
(iltihabına) verilen addır.

Uveanın önemi nedir?

Uvea tabakası göze gelen ve gözden giden 
kanı taşıyan kan damarlarını (toplardamarlar, 
atardamarlar, kılcal damarlar) barındırır. Uvea, 
retina gibi gözdeki birçok dokunun beslenmesini 
sağladığı için uveanın inflamasyonu görmenize 
zarar verebilir.

Üveitin belirtileri nelerdir?

Üveitin sık görülen bazı belirtileri şunlardır:

•Işığa karşı hassasiyet

•Görme bulanıklığı

•Ağrı

• Uçuşan cisimcikler

•Göz kızarıklığı

Üveit aniden ağrı ve göz kızarıklığı ile ortaya 
çıkabileceği gibi ağrısız görme bulanıklığı ile 
de görülebilir. Basit bir ‘kırmızı göz’ durumu 
aslında üveit gibi ciddi bir sorun olabilir. Eğer 
gözünüzde kızarıklık ve ağrı varsa bir Göz 
Hastalıkları Uzmanı tarafından muayene ve 
tedavi edilmelisiniz.

Üveitin sebebi nedir?

Üveitin birçok değişik sebebi vardır;
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•Behçet Hastalığı (ülkemiz gibi Akdeniz 
ülkelerinde önemli bir üveit sebebidir)

•Vücudun başka bölgeleriyle ilgili hastalıklar 
(örn. romatizmal hastalıklar, sindirim ve solunum 
sistemi hastalıkları)

•Bakteriler (örn. tüberküloz, sifiliz)

•Virüsler (örn. herpes simpleks, herpes zoster 
(zona), suçiçeği)

•Mantarlar (örn.histoplazmozis)

•Parazitler (örn.toksoplazmozis, toksokara)

•Göz travması

Hastaların önemli bir kısmında ise sebep 
bulunamamaktadır

Üveitin tanısı nasıl konulur?

Göz içerisindeki bir inflamasyon görmeyi 
etkileyebilir, eğer tedavi edilmezse körlüğe bile 
neden olabilir. Onun için hastanın takibi ve 
tedavisi çok önemlidir. Belirtiler ortaya çıktığında 
bir göz doktoru tarafından detaylı göz muayenesi 
yapılması gereklidir. Mümkünse, hastanın“Üveit 
ve Behçet Hastalığı” konusunda uzman bir göz 
hekimi tarafından takibi tercih edilmelidir. Göz 
doktorunuz gözünüzün ön ve arka kısımlarını 
muayene edecektir. Üveitlerin bir kısmında 
muayene ile tanı koymak mümkünken, bir 
kısmında tanı koyabilmek veya tanıyı teyit 
etmek amacıyla bazı testler gereklidir. Bunlar 
içerisinde kan testleri, deri testleri, göğüs, eklem, 
beyin filmi gibi incelemeler yer almaktadır. Üveit 
vücudunuzun diğer bölgelerindeki hastalıklarla 
da ilişkili olabileceği için doktorunuz genel 
sağlık durumunuzu da öğrenmek isteyecektir. 
Gerekli görülürse diğer uzmanlık bölümlerine de 
muayene olmanız istenebilir.

Üveitin tipleri var mı?

Üveitin gözün hangi bölgesini etkilediğine 
bağlı olarak çeşitli tipleri vardır. Üveitin gözün 
ön kısmına yakın bölgede, iris etrafında yer 

alması durumunda hastalık ön üveit (iritis, 
iridosiklit) olarak adlandırılır. Uvea inflamasyonu 
gözün orta kısmında ve vitreus tabakasında 
yer alırsa orta üveit (siklitis, pars planit) 
olarak adlandırılır. Gözün arka kısmındaki 
bir inflamasyon arka üveit (koroidit, retinit, 
korioretinit, retinokoroidit, nöroretinit) olarak 
adlandırılır. Hastalık ayrıca başlangıç şekli (ani/
sinsi başlangıçlı) ve seyrine göre de (akut/kronik/
tekrarlayan) tiplendirilir.

Üveit nasıl tedavi edilir?

Üveit gözde geri dönüşümsüz hasara yol 
açabilecek ciddi bir hastalıktır. Mümkün olan 
en kısa sürede tedavi edilmelidir. Özellikle 
kortikosteroidler ve göz bebeğini büyüten 
damlalar inflamasyonu ve ağrıyı azaltırlar. Daha 
ciddi inflamasyonlar için ağızdan veya damardan 
alınan ilaçlar, göz çevresi veya göz içine yapılan 
enjeksiyonlar ve cerrahi müdahaleler gerekebilir.

Üveitin komplikasyonları nelerdir?

En önemlileri şunlardır:

•Göz basıncının artması (glokom)

•Göz basıncının düşmesi (hipotoni), gözün 
küçülmesi (fitizis bulbi)

•Katarakt (gözün doğal merceğinde 
bulanıklaşma)

•Neovaskülarizasyon (yeni ve anormal 
damarların gelişmesi)

•Retina hasarı (örn. sarı noktada (maküla) hasar, 
retina dekolmanı)

•Gözün ön kısmında yer alan ve saydam olan 
kornea tabakasında kireçlenme

•Kalıcı körlük

Bu komplikasyonlar da göz damlası, ağızdan/
damardan ilaçlar, enjeksiyonlar, lazer veya cerrahi 
tedavileri gerektirebilir. Eğer kısa zamanda 
düzelmeyen ‘kırmızı göz’ünüz varsa hemen bir 
göz doktoruna başvurunuz.
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Ancak fark ettiklerinde, genellikle bir 
borunun içinden bakıyormuş gibi dar 
bir alan görürler. Ne yazık ki kaybedilen 
görme ve görme alanı hiçbir şekilde tekrar 
geri kazanılamaz. Sadece kalan görme 
ve görme alanını korumak için tedavi 
edilebilirler.
Benzer bir şekilde damarları ve retinayı 
etkileyen damar sertliği, yüksek kolesterol ve 
şeker hastalığı da çok iyi görenlerde bile damar 
tıkanıklıkları, göz kanamaları ile ani ve kalıcı 
körlüklere neden olabilir. Özellikle kişinin 
kırklı yaşlardan sonraki göz muayeneleriyle 
bu risk faktörleri ve riskli durumlar kolaylıkla 
yakalanabilmekte, bazı başarılı tedavilerle bu 
körlüklerin yüzde 95’i önlenebilmektedir. 

Televizyona yakından bakabilirsiniz.
Televizyona yakından bakmak veya uzun süre 

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

Gözlerinizin sağlıklı 
olup olmadığı sizin iyi 

görüp görmemenizle mi 
alakalıdır sorusuyla çok sık 
karşılaşıyoruz. Bunun yanıtı, 
‘kesinlikle hayır’dır. Örneğin 

40 yaş üzerinde yüzde 2 
sıklıkla rastlanan glokom 

(göz tansiyonu) hastaları, geç 
dönemlere kadar merkezden 

çok iyi görebilirler. 

Sadece iyi görmek sağlıklı 
gözlerin garantisi midir? 
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bilgisayar kullanmak gözü bozar mı?
Bulanık görmesi olanlar genellikle televizyona 
veya ekrana zaten yaklaşarak bakmak zorunda 
kalırlar. Bu bir neden değil, bir sonuçtur. 
Dolayısıyla kesinlikle gözü 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 gözleri yorduğu gibi, normal gözlerde 
bile doğal göz kırpma sayısını azalttığından 
kuruma, yanma, batma, kızarıklık, yorgunluk 
ve ara ara refleks sulanmalar oluşabilir. 

Gözlük takmak numarayı artırmaz.
Çocuklarda göz derecesinde değişme nasıl 
olur? Gözlüklerini düzenli bir şekilde 
kullanırlarsa numaraları bir süre sonra düşer 

mi?
Genellikle büyüme (ergenlik) döneminde 
hipermetroplarda göz numaralarında 
(dioptrilerinde) azalma, miyoplarda ise 
artma gözlenir. Gözlük takıp takmamak 
numaranın artmasını ya da azalmasını hiçbir 
şekilde etkilemez. Ancak ne kadar erken 
yaşta fark edilir ve düzenli takılırsa, elbette 
görme kuvveti ve gelişimi de o kadar iyi olur. 
Genellikle yaklaşık yirmi yaşlarında numara 
sabitlenir. Yine de yıllık veya en geç iki yılda 
bir yapılan muayene ile numarada ve varsa 
astigmatizma açılarındaki ufak değişiklikler 
belirlenmelidir. 



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Ocak 201644

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

FIRTINA ÖNCESİ

Kelebek etkisi 

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

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

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

Doğaya yeni bir bakış açısı geliştirildi
Doğadaki karmaşa çok açık, şöyle gökyüzüne bir bakmak 

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

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

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

Havanın davranışları periyodik değil
1950’li ve 60’lı yıllarda hava tahmininde ulaşılacak 

başarının hayali insanların başını döndürecek kadar 
büyüktü. Uluslararası araştırma projeleri insanoğlunun 
havanın acımasız diktatörlüğüne son vermesini 
amaçlıyordu.  

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

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

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

Kaos teorisi bizi nereye götürür bilinmez ama 
artık havaya başka bir gözle bakacağınızdan 
ve hava tahmininde artık tek bir kaynağa bağlı 
kalmayacağınızdan eminim.
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Özgür Ülkenin Özgün ehri... Londra
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YOLNAME
Günlük konu malar m zda ngiltere olarak 
and m z Birle ik Krall k, asl nda ngiltere, 
Galler, skoçya ve Kuzey rlanda’dan olu an bir 
birle ik ülke. Bir zamanlar, “Üzerinde Güne  
Batmayan mparatorluk” ad yla an lan çok 
renkli, çok kültürlü; bir yandan alabildi ine 
özgür di er yandan alabildi ine gelenekçi, 
demokrasinin be i i ama monar inin de kalesi 
bir ülke.

stanbul’dan hareketle üç buçuk saat süren 
uçak yolculu undan sonra Londra’n n be  
havaalan ndan biri olan Stansted Havaalan ’na 
inerken uça n penceresinden Londra’n n 
alt n gibi parlayan klar  a a daki hayat n 
renklili ini anlat r gibi. Gerçekten de l l göz 
kama t ran bir ehir kar l yor bizi.

Zenginli i, lt s , canl l  ile hemen sizi 
içine al veriyor bu sekiz milyonluk metropol. 
Bir saat bile bo  kalamayaca n z, sürekli 
de i en bu kentte her an yapacak bir ey ya da 
gidecek bir yer var. Sergiler, müzeler, konserler, 
kütüphaneler, al veri  merkezleri, lokantalar, 
ovlar,  ma azalar, parklar sizi bekliyor. Hele bir 

de tarih merak n z varsa kaybolup gidece inize 
garanti verebilirim.

Havaalan nda kar m za ç kan ilk ngiliz, 

pasaport kontrolünü yapan polis oluyor. Gayet 
kibarca ve güler yüzle, “Ho  geldiniz,” diyerek 
kar l yor bizi. Hemen kontrolünü yap yor 
ve pasaportumuzu geri verirken iyi tatiller 
dilemeyi de unutmuyor. Dan may  bulup 
ehir merkezine nas l gidece imizi soruyor ve 

en hesapl  ula m n, bir kat alttan giden tren 
oldu unu ö reniyoruz. Dan madan ö rendi im 
kadar yla taksi doksan-yüz pound yaz yormu , 
oysa tren yirmi iki buçuk pound. Bir poundun 
neredeyse üç lira oldu unu dü ünürsek, aradaki 
fark n epeyce hat r  say l r oldu u anla l yor.

Dünya s ralamas nda pahal  ülkeler aras nda 
say lan ngiltere’de kar la t n z her fiyat  
üç ile çarparsan z karalar ba lar, ne bir ey 
yiyebilir ne de al veri  yapabilirsiniz. Herhangi 
bir ey be  pound ise be  pounddur. Üç ile 
çarpmak keyfinizi kaç rmaktan ba ka bir i e 
yaramayacakt r.  

Tren ile k rk be  dakikada Marble Arch’ta 
iniyor, oradan da taksi ile Hammersmith 
semtindeki Victoria dönemi binalar ndan 
olu an bir sokakta, evden bozma küçük 
otelimize kavu uyoruz. Londra merkezden 
ba layarak, dairesel olarak alt  bölgeye ayr lm . 
Hammersmith, ikinci bölgede. Metro ve otobüs 
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biletleri buna göre fiyatland r l yor.

Otelin resepsiyonunda Pakistanl  bir genç 
kar l yor bizi. Güler yüzle odam z  gösteriyor. 
Oda üç metreye üç metre ölçülerinde, yani 
dokuz metrekare. B rak n odada ad m atmay , 
valizlerimizi bile içeri alam yoruz. Pakistanl  
Hüseyin hemen sorunu çözüyor ve otelin en 
büyük ömineli odas n  bize veriyor. 

D ar  ç k p, Hammersmith metro 
istasyonunun kar s nda bir kafede bir eyler 
at t r p, kahvelerimizi de içtikten sonra 
otelimize dönüyor ve günü bitiriyoruz.

Sabah p r l p r l bir hava kar l yor bizi. 
Aylardan kas m, dahas  ya murdan gözümüzü 
açamayaca m z  dü ünerek geldi imiz 
Londra’da güne  var. Kahvalt ya iniyoruz, servis 
yapan genç bir k z. Adeta moda dergisinden 

f rlam  bir manken. Boyu posu, endam , 
ka  gözü... Bir sar n afet. K za bakmaktan 
kahvalt  yapam yoruz. Masaya servis yap yor, 
“Aman efendim, siz zahmet etmeyin ben 

Çok renkli, çok kültürlü, bir yandan alabildi ine özgür 
di er yandan alabildi ine gelenekçi, demokrasinin 
be i i ama monar inin de kalesi bir ülke.
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edeyim,” diyesim geliyor. Getir yurduma 
sal televizyoncular soka na, el âlem 
güzel görsün. Hele bir de otelin d  
merdivenlerini aya nda terlik, hortumla 
su tutarak y karken görünce ac mad m, 
dersem yalan olur. Ö lene kadar 
çal yor, otelin odalar n  temizliyor, d  
merdivenlere kadar y k yor, kahvalt lar  
veriyor, bula klar  y k yor ve gidiyor. 

Dünyaca ünlü,  k zarm  tost ekme i, 
yumurta, salam ve f r nlanm  fasulyeden 
olu an geleneksel ngiliz kahvalt  
taba ndan damak tad m za uyanlar  seçip 
yiyerek kahvalt  fasl n  bitiriyoruz. Hava 
12 derece, ya  yok, hatta güne  zaman 
zaman güne  gözlü ü bile takt r yor. Bir 
turist daha ne ister? 

Londra, suyun ekil verdi i ve 
köprüleriyle an lan aç k bir müze adeta. 

ehre can veren Thames Nehri, Londra’n n 
p rlanta gerdanl  gibi. Nehrin etraf na 
dizilmi  St.Paul Katedrali, Tower of 
London, Westminister Abbey, Big Ben ve 
parlemento binas  da gerdanl n ta lar  
gibi. 

Thames Nehrinin üzerinde sekiz adet 
köprü var. Nehrin kenar nda yürüyerek, 
kafelerinin keyfini ç kartmak, kahvelerinin 
tad n  almak, ara sokaklarda kaybolmak 
hiç bu kadar ne elendirmemi ti bizi. 
Gitti imiz her yerde büyük turist 
gruplar yla kar la yoruz. Bu k  günü bu 
kadar turist almas na a r yoruz. Herkes 
elinde harita ile bir sonraki gidece i 
yeri ar yor. ehrin alt  örümcek a  gibi 
metro ile donat lm . Dünyan n ilk 
toplu ta mas n  yapmakla övünüyorlar. 
Bütün Londra’y  metro ve otobüs ile 
gezebilirsiniz ama önerim mümkün 
oldu unca yürüyerek gezmeniz. Her 
sokakta kar n za sürpriz bir eser veya 
müze ya da bir güzel pub ç kabiliyor 
çünkü.

Buckingham Palace, Big Ben ve House 
of Parliament gibi turistik yerlerin d nda, 
1805 y l nda Amiral Lord Nelson’un 
Napoleon’u yendi i Trafalgar Sava  
an s na yap lm  an t n oldu u Trafalgar 
Meydan ’ndaki Ulusal Müze ve Ulusal 
Portre galerisi, British Museum ve Bilim 
Müzesi mutlaka gezilmesi gereken 
yerler. Dünya tarihi ve bilim alan ndaki 

YOLNAME
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geli meleri bu müzelerde gözlemleyebilir, 
ngiliz tarihi hakk nda biraz daha fazla 

bilgiye sahip olabilirsiniz. Hemen 
eklemeliyim ki Londra’da birçok müze 
ücretsiz.

Kraliçe II. Elizabeth’in yönetiminde, yaz l  
bir anayasas  bile olmayan, demokrasinin 
ve futbolun be i i bir ülkede sokaklar  
ad mlamak de i ik bir duygu. Kraliçe, hâlâ 
çok önemli bir ki ilik. Halk n gözü kula  
kraliçede. Kraliyet dü ünlerinin bütün 
dünyada ne kadar ilgi gördü ünü hepimiz 
biliriz. K sa bir zaman önce Prens Charles 
ve Prenses Diana’dan olan torun Prens 
William’ n, Kate Middleton ile evlendi i 
masal gibi dü ün, bütün dünyay  ekran 
ba na kilitlemi ti.  

Kraliyet ailesinden herhangi birinin att  
her ad m haber oluyor. ngiliz k zlar taze 
gelin Kate Middleton’u kendilerine örnek 

al yorlar. Middleton her gün bir derginin 
kapa n  süslüyor, gazetelere haber oluyor. 
Ve ngiliz halk  da s k  bir ekilde takip 
ediyor. Her ak am tüm metro istasyonlar nda 
ücretsiz olarak “London Evening Standart” 
gazetesi da t l yor. Yani herkes her eyden 
neredeyse zorla haberdar ediliyor. 

Bir hafta Londra’y  gezmek için ideal bir 

Londra; suyun ekil verdi i, köprüleriyle an lan aç k bir müze adeta. 
ehre can veren Thames Nehri, Londra’n n p rlanta gerdanl  gibi.
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süre. Thames Nehri kenar ndaki dev dönme 
dolap London Eye, Waterloo Station, St. Paul 
Katedral, Big Ben saat kulesi, Hyde Park, 
London Bridge (Londra köprüsü), Tower 
Hill, Tower Bridge, Victoria, Sloane Square, 
Piccadily Circus, Leciester Square, Oxford 
Circus, New Bond Street, Camden Town, 
Covent Garden, Kew Garden, Richmond,  
Liverpool Street, Knightsbridge, Trafalgar 
Square, Chinatown, Soho mutlaka görülmesi 
gereken yerler. James Bond’u anlatan kur un 

eklindeki bina ve yeni yap lan piramide 
benzetilen Londra’n n en uzun binas  da 
ilginizi çekebilecek yerlerden.

Londra’da ki tip taksi var. Biri, yoldan 
çevirebilece iniz, sevimli nostaljik bir tarz  
olan ve oldukça pahal  taksiler; di eri ise 
rezervasyon yapt rarak kullanabilece iniz 
mini cab denilen taksiler. Ula m konusunda 
(Transport for London) web sayfas  “www.tfl.
gov.uk” size çok yard mc  olacakt r. Bu web 
sitesinden, ehir içindeki bütün ula m n z  

planlayabilirsiniz.

Thames Nehri’nin iki yakas na kurulmu  
Londra, West End ve Central London olmak 
üzere ikiye ayr lm . Waterloo Station, 
Londra’n n merkez demiryolu istasyonu. 
Waterloo’ya geldi iniz zaman London Eye, 
Southbank Centre, Big Ben, Tate Modern 
Sanat Galerisi, Embankment, Southwark, 
Waterloo Bridge, County Hall, Queen 
Elizabeth Hall, King’s College ve IMAX’a 
ula man z çok kolayla acak. E er yürümeyi 
seviyorsan z, hepsini yürüyü  mesafesinde 
sayabilirsiniz. Zaten ço u Thames Nehri’nin 
çevresinde bulunuyor. 

Kraliyet ailesine ait pek çok mücevherin 
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sergilendi i Tower Hill, ilgi çeken yerlerin 
ba nda geliyor. Çok a aal  olmasa da 
kocaman bir saray. Hemen yan nda Thames 
Nehri’ndeki sekiz köprüden biri olan mavi 
köprü, Tower Bridge ve kar s nda bulunan 
Central London bölgesi yer al yor. 

Londra, yüzy llar boyunca dünyan n 
her yerinden gelen gezginlerin gözde 
duraklar ndan biri olmu . Ayn  ilgi bu 
gün de sürmekte. Bu ilginin bir nedeni 
de ehre gelen herkesin kendini ev sahibi 
gibi hissetmesi. Gerçekten biz de birkaç 
saat içinde yabanc  oldu umuzu unutup, 
havas na kap l yoruz. Londral lar n 
kibarl n n da bunda önemli bir pay  
oldu unu söylemeden geçemeyece im. Hiç 
bir yerde duyamayaca n z kadar “Lütfen” ve 
“Te ekkür ederim” sözlerini duyaca n zdan 
emin olabilirsiniz.

Bir arkada m, “Londra’y  gezerken hiç 
acele etme, nas l olsa bitiremezsin,” demi ti. 
Gerçekten de hiç acele etmeden, sindire 
sindire gezmek gerekiyor. Roma imparatorluk 
döneminin Londinium’undan Victoria 
hükümdarl na; kinci Dünya Sava ’ndan 
günümüze dek üst üste geçmi  zengin bir tarih 
ve kültürü ke fetmenin oldukça zor oldu una 

karar veriyor, acele etmekten vazgeçiyoruz.

Dünyadaki nüfus hareketlili inden en 
çok nasibini alan ülkeler aras nda olan 
ngiltere’nin ba kenti Londra giderek daha da 

popülerle mekte. Londra’da ya ayan insanlar n 
etnik çe itlili ine bakarsan z adeta bir dünya 
ba kenti gibi. Üç yüz çe it dil konu uldu unu 
okumu tum. Zaten sa a sola bakt n zda 
görece iniz Araplar, Afrikal lar, Çinliler, 
Filipinliler, Avustralyal lar, Karayiplerden 
gelenler, Hintliler, Taylandl lar ve daha 
birçok ulustan insan  görmek olas . Ayr ca 
Londra’n n y lda on milyon turist a rlad n  
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da eklemeliyim. Pahal l na ra men bu kadar 
insan  kendine çekmesi, ehrin bir t ls m  
oldu unu dü ündürtüyor bize. 

Bir ehri gezmenin en iyi yolu turistik 
yerlerden ba lamakt r. Önce en ünlülerinden 
ba lay p daha sonra ara sokaklara dalarak öteki 
yüzünü tan mak gibi bir al kanl m z var. 
En uygun ta tla, yani ayaklar m zla gezecek, 
yava  da olsa tad n  ç kararak hatta sürpriz bir 
eyler görme olas l n  da kaybetmeyece iz.  

Metro ile Trafalgar Meydan ’na ula yoruz. 
Meydan c v l c v l! Güvercin besleyenler, bir 
eyleri protesto eden protestocular, sokak 

sanatç lar , müzisyenler ellerinden geleni 
yap yor. Nereye bakaca n z  a r yorsunuz. 
Amiral Nelson’un elli iki metre yükseklikteki 
heykeli meydan  tepeden izliyor. Meydana 
bakan kamu binalar n n aras nda biri var ki 
görmeden gitmek olmaz. Zaten kap s ndaki 
insan kuyru u ile kendini gösteriyor. Evet 
“National Gallery” dedikleri ulusal müze. 

S rada, zaman zaman kraliçeye ev sahipli i 
de yapan Buckingham Saray  var. Kraliçenin 
sarayda olup olmad n  gönderdeki bayraktan 
anl yoruz. Kraliçe sarayda ise bayrak göndere 
çekiliyor. 1702 y l nda Buckingham Dükü için 
yap lm  bu saray, simge yap lardan biri. 

Saat 11.30 u bekliyoruz. Sarayda nöbet 
de i imi yap lacak. Dillere destan bu tören 
için binlerce ki i meydan  dolduruyor. Saray n 
avlusuna bakan parmakl klar h nca h nç dolu. 
Herkes foto raf makinelerini haz rlam  
bekliyor. Atl  polisler güvenli i sa l yor. 
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Yakla k yar m saat süren tören, bandonun 
çald  melodilerle saat 12.10 civar nda 
tamamlan yor.

Saraydan ayr l p biraz yukar ya ç k yor 
ve kraliçenin atlar n n bak m gördü ü 
Royal Mews’e geliyoruz. Ah rda kraliyet 
dü ünlerinde kullan lan ve gelinleri ta yan 
arabalar sergileniyor. D ar  ç k p biraz 
dinlenmek amac yla bir pub’a giriyoruz.  
Barda on civar nda f ç  bira muslu u 
var. Garsona sadece bira, derseniz 
size “bitter” yani ac  dedikleri siyah 
biradan getiriyor. Mayas na katt klar  
erbetçiotu nedeniyle biraz ac ms  olan 

bitter biran n ad na hiç de uymayan bir 
tad  var. Gayet yumu ak ve meyvemsi! 
En çok içtikleri biray  “Ale” olarak 
adland r yorlar. Bizim bildi imiz, 
al t m z biran n ad  ise “Lager”. Bira 
isteyenler çe melerin üstünde yazan 
isimleri söyleyerek istiyorlar. Ortaya 
bir kar k yap da diyebilir, hiçbirinin 
tad ndan mahrum kalmayabilirsiniz. O 
zaman, yar m pint dedikleri 250 ml’lik 
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küçük bardaklarla sekiz çe it biray  masan za 
diziyorlar. 

Londra’da, neredeyse bütün pub’lar çok 
güzel dekore edilmi . En eskisi be  yüz 
ya nda olmak üzere be  binden fazla pub 
oldu u söyleniyor. Biz, daha yürüyecek çok 
yolumuz oldu u için  bira tad m n  daha 
sonraya erteliyor, kahve ile yetiniyor ve yine 
sokaklara at yoruz kendimizi. Hedefimizde, 
1065 y l nda yap lan ve dört yüz y l kraliyet 

ailesine ev sahipli i yapan Wesminister Palace 
(saray) var.  Saray n sadece Avam Kamaras  
ve Lordlar Kamaras  halka aç k. Bir yanda 
Victoria Tower, di er yanda Big Ben saat 
kulesi. Londra’n n kalbindeyiz sanki. Big Ben 
ad n n, kulenin ad  olmay p kuledeki on üç 
buçuk ton a rl ndaki çan n ad  oldu unu 
not ederek nehir kenar na iniyoruz.

Nehrin di er yakas nda, Parliament 
Meydan ’n n tam kar s nda bulunan ve 

neredeyse tüm Londra’dan görünen, 
dünyan n en büyük dönme dolab na 
yöneliyoruz. Yüz otuz be  metre 
yüksekli i ile gökyüzünü delen dönme 
dolap a r a r dönüyor. Bir turu yar m 
saatte tamaml yor ve hat r  say l r bir bilet 
ücreti gerekiyor. En ucuz standart bilet 
elli Türk liras  civar nda. Hizmette s n r 
yok. E er küçük bir servet ödemeyi göze 
al rsan z ak am yeme ini dönme dolapta, 
özel bir kapsül içinde ve Londra’ya 135 
metre yüksekten bakarak yiyebilirsiniz. 
Resmi ad  “British Airways London Eye” 
olan dönme dolab n çap  424 metre ve 
1600 ton a rl nda. 

Yönümüzü ünlü mabet Westminster 

YOLNAME

Londra’da, en eskisi be  yüz ya nda olmak üzere be  binden fazla 
pub oldu u söyleniyor.
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Abbey’e çeviriyoruz. ngiltere ve ingilizler 
için çok önemli olaylara tan kl k etmi  bu 
mabette bir de ünlü ve önemli insanlar n 
yatt  mezarl k var. Krallar, kraliçeler, en 
büyük devlet adamlar , bilim adamlar , 
askerler, müzisyenler ve edebiyatç lar bu 
mezarl kta yat yor. Dokuz yüz y ldan bu yana 
bütün kraliyet dü ünleri burada yap l yor. 
Hâlâ ibadete aç k. 31 metre yüksekli indeki 
bat  kap s ndan geçti imizde kar la t m z 
ilk ve en çok ziyaret edilen mezar n ads z 
bir askere ait olmas  ilgi çekici. Üzerinden 
yürünmesi yasak olan tek mezar da bu zaten. 
Kraliyet alay  bile bu mezar n etraf ndan 
dola rm . “Tomb of the unknown warrior”,  
yani, ad  bilinmeyen sava ç n n mezar  olarak 
isimlendirmi ler. Kilisenin iç taraf nda VII.
Henry apeli var. Muhte em bir ah ap i çili i 
ile yap lm  oymalar na ve duvar i çili ine 
hayran olmamak mümkün de il. Tüm 
apel Bath ovalyeleri tarikat n n bayrak ve 

sancaklar  ile süslü.

D ar  ç kt m zda ac kt m z  
hissediyoruz. ngilizlerin ulusal yeme i 

“Fish and Chips” yemek niyetindeyiz. Yani 
bildi imiz mezgit bal , yan nda da patates 
ve tabi buz gibi ngiliz biras , Ale. Yeme in 
lezzetine lezzet katan bir ey daha var ki o 
da pub’lar n atmosferleri. On dört ya ndan 
küçüklerin girmesi yasak olan bu pub’larda, 
on sekiz ya ndan küçüklere alkollü içki de 
verilmiyor. 

kinci Dünya Sava ’nda, Alman 
bombard man  sonucu yerle bir olan, imdi 
ise karaktersiz binalar n, i  merkezlerinin ve 
gökdelenlerin bulundu u “City of London”u 
gezilecek yerler listemizin d na at yoruz. 

 günleri d nda hayalet ehir haline gelen 
bölgede eskiye dair hiç bir ey kalmam  gibi. 
Sava , bu eski bölgenin haf zas n  bile silmi  
sanki.

Sevimli ve k mimarisi ile insan  kendine 
hayran b rakan “Tower of London”un önüne 
geldi imizde güne  devrini tamamlam , 
Thames Nehri’nin sular  kar  yakadaki 
binalar n silüetlerini yans tmaz olmu tu. 
Tarihi, kanl  ve korkunç hikayelerle dolu 
Tower of London, yap m n n üzerinden geçen 

Resmi ad  “British Airways London Eye” olan dönme dolab n çap  424 
metre ve 1600 Ton a rl nda.
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dokuz yüz y l boyunca zaman zaman kraliyet 
saray , hapishane, i kencehane ve idam yeri 
olarak kullan lm . Y lda iki milyon ziyaretçi 
alan kule-saray n surlar nda ilginç ve renkli 
k yafetleri ile ilgi çeken ve ad na “Beefeaters” 
denilen muhaf zlar dola yor. XIX. yüzy lda 
etraf ndaki hendek doldurulmu  ve yemye il 
bir bahçeye çevrilmi .

Oyalanmadan, Londra’n n simge 

yap lar ndan “Tower Bridge”e yöneliyoruz. 
Gotik ta  i çili iyle ngilizlerin gurur 
duydu u yap lar ndan biri de bu tarihi “Kuleli 
Köprü”. C v l c v l insan kalabal  ile birlikte  
köprüyü geçip tekrar geri dönüyoruz. Ak am 
olmak üzere. Piccadilly Circus’a gidip ehir 

klar n n izini sürece iz. Ama önce bir kahve 
içerek enerji toplamak niyetindeyiz. Ad m 
ba  rastlad m z pub’lardan birine giriyoruz. 
Sipari imizi verip beklerken bir yandan da 
gördüklerimiz hakk nda yorumlar yap yoruz. 
Biraz önce sipari imizi alan garson bize do ru 
geliyor, eli bo . “Abi, siz Türk müsünüz?” diyor. 
Sahibinin de Türk oldu u bir pub bulmu uz. 
Malum sohbet ba l yor. Kahvelerimizi içip, 
zmir kökenli Giray ile vedala yoruz.

Göz al c  neonlar , dev ma azalar , al veri  
caddeleri, sokak müzisyenleri ile insanlar n en 
önemli u rak yerlerinden biri olan “Piccadilly 
Circus”, yüz y ll k lt s n  ve cazibesini 
hiç kaybetmeden tüm canl l yla insanlar  
kendine çekmeye devam ediyor. Bu kadar 
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kalabal k  tabii ki bir o kadar da gürültü 
demek. Biraz ötesinde bulunan ba ka bir 
kalabal k meydan “Leicester Square”de 
de gi e filmleri oynatan sinemalar ve gece 
klüpleri var. Bütün ak am  burada geçirip 
yorgun arg n otelimize dönüyoruz. 

Ertesi güne, yine ayn  güzel sar n n verdi i 
kahvalt  ile ba l yoruz. Bu gün yolculu umuza 
Hyde Park’tan ba layaca z. Park n Marble 
Arch kö esindeki “Speakers’Corner” en 
çok merak etti imiz yerlerden biri. Önceki 
y llarda halk gösterilerinin yap ld  yer olan 
bu kö e, imdilerde sadece pazar günleri 
söyleyecek bir sözü olanlar n, bir yükseltiye 
ç karak konu ma yapt klar  yer olarak 
kullan l yor. Oraya vard m zda belediye 
görevlisi oldu unu sand m z birileri 
kamyonetle getirdikleri kürsü, sandalye, 
ezlong gibi e yalar  çimenlerin üzerine 

diziyordu. Biraz yürüyünce park n içindeki 
Serpentine adl  yapay göle ula yoruz. Gölde 
gezinti yapan kay klar çok ho umuza gidiyor. 
Sabah kahvemizi, Gölde gezen kay klar  
seyrederek içiyoruz. 

1 milyon 380 bin metrekare büyüklü ü 
ve konumu ile Londra’n n akci erleri gibi 
alg lanan Hyde Park, binlerce a aca, ku a, 
sincaba ev sahipli i yap yor. Kraliçe’nin bile 
bazen yürüyü  için buraya geldi i, herkesin 
severek, koruyarak ya att klar  bir ya am 
alan . Festivaller burada düzenleniyor, her 
türlü enlik burada yap l yor. çinde gölet, 
gölette adas , Peter Pan heykeli, sincaplar, 
ku ular, ördekler ve daha bir sürü canl  
özgürce ya yorlar. Bir saat kadar daha park n 
ba ka bir kö esinde kurulu panay r tipi 
hediyelik e ya dükkanlar nda oyalan p, derin 
derin nefes alarak parktan ç k yoruz.

Kensington Caddesi taraf ndan ç kt m z 
için kar m za; Kraliçe’nin çok sevdi i 
ancak genç ya ta kaybetti i için k rk y l 
yas n  tuttu u kocas n n an s na yap lan 

Göz al c  neonlar , dev ma azalar , al veri  caddeleri, 
sokak müzisyenleri ile insanlar n en önemli u rak 
yerlerinden biri olan “Piccadilly Circus”, yüz y ll k lt s n  
ve cazibesini hiç kaybetmeden tüm canl l yla insanlar  
kendine çekmeye devam ediyor.
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“Albert Memorial” an t  ve hemen kar s nda 
kubbesiyle dikkat çeken “Royal Albert 
Hall”ç k yor. H zl  ad mlarla Thames Nehri 
k y s na inmek üzere yola koyuluyoruz. 
ngilizlerin “Under Ground” dedikleri metro 

ile birkaç dakikada London Eye dönme 
dolab n n hemen yak n ndaki iskeleye 
ula yoruz. Nehirde cruise denilen teknelere 
binerek gezinti yapmak niyetindeyiz. Sekiz 
buçuk pound, yani yakla k yirmi be  lira 

ödeyerek, bir saatlik tur için biletlerimizi 
al yor ve tekneye biniyoruz.

Kuru bir ayaz var. Foto raf çekebilmek 
için güvertede durmak zorunday m. ehri 
bamba ka bir aç dan görmek, muhte em 
yap lar n foto raflar n  çekebilmek için harika 
bir yolculuk oluyor bu k sa gezi. Tate Modern, 
St Paul’s Cathedral, The City Of London 
School, Tower Of London, Tower Bridge, 
birçok tarihi bina ve köprü ile London Eye, 

Big Ben ve Houes Of Parliament ‘i de 
görme imkân  buluyoruz. Aç kta kalan 
yüzüm ve ellerim so uktan morarmaya 
yüz tutmu ken gezi bitiyor. Ama olsun, 
imdi bile çekti im foto raflara de di 

do rusu, diye dü ünüyorum. 

Nehri gören s cak bir pub’ n cam 
kenar nda, s cac k kahvelerimizi 
yudumlarken buluyoruz kendimizi. 
Günler k sa, çabucak ak am oluyor. 
Günün nas l geçti ini anlamad k. 
Yorulduk, ac kt k. Dünden gözümüze 
kestirdi imiz, Hammersmith metro 
istasyon meydan ndaki bir lokantaya 
gidece iz. ki yüz y ll k tipik bir ngiliz 
restoran . Oturdu umuz sandalyeler, 
masa, duvardaki tablolar ve yer dö emesi 
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çok eski ama bir o kadar da zevkli ve uyumlu. 
Bizi kar layan garson k z, üst katta meydana 
bakan pencere kenar nda bir masa gösteriyor. 

te imdi Londra’day m, diyorum içimden. 
ngiliz kibarl  ve zevki ile bütünle mi  bu 

mekân n huzuruna var yor ve beyaz arap 
e li inde enfes bir ak am yeme i ile günü 
bitiriyoruz. 

Son iki günümüzün ilki olan bu günü, 
önceden rezervasyon yapt rd m z bir 
yolculu a ay rd k. Piccadilly’ye aç lan 
caddelerden birinden konforlu bir otobüs 
ile hareket ediyoruz. Gidi -dönü  toplam üç 
yüz Kilometre yolumuz var.  lk dura m z 
Windsor Castle, yani Windsor Saray . Dokuz 
yüzy l hanedana hizmet ve tan kl k etmi  bu 
sarayda ngiliz Kraliyet ailesine ait bir çok eser 
sergileniyor. Foto raf çekmek yasak. Zümrüt, 
elmas ve yakutlarla süslü hançerler, oymal  
i lemeli gümü  kapl  tüfek ve tabancalar, 
övalyelerin z rhlar  ve çok özel sanat eserleri 

ziyarete aç lm .

Yeniden yola ç k yoruz. Otobüsümüz 
homurdanarak yönünü “The Roman Bath” 
yani Roma hamam na çeviriyor. Adeta küçük 
bir talyan kasabas  gibi.Sar  boyal  binalar, 
panay rlar, sokak sanatç lar . M.S. 43 y l nda 
Romal lar n ngiltere’yi i gal etmesinden 
sonra yap lan bu hamam, daha sonralar  ifal  
su merkezi olarak kraliyet ailesine de hizmet 
etmi . 

Yeniden yola ç k p as l hedefimize 
kavu uyoruz. Salisbury ehrinin alt  kilometre 
d nda ad na “Stonehenge” denilen  dünya 
miras listesinde kay tl , yakla k be  bin 
y ll k dikili ta lar n bulundu u tarihi alana 
giriyoruz. Salisbury Düzlü ü’nde bulunan, 
eski zamanlarda dinsel törenler için kullan lan 
ve Kelt rahiplerinden olu an bir s n f olan 
Druid’lere atfedilen büyük ta lardan olu an 
bir çember bu Stonehenge. Yontularak 

Ba ka bir müzeye gitti inizde bilet al p içeri girersiniz. Burada ise durum 
tam tersi. Bileti al p d ar  ç k yorsunuz!
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düzgünle tirilmi  ve d ar dan bu bölgeye 
ta nm , dik konumundaki halen 17’si ayakta 
duran 30 ta tan olu uyor. 

Stonehenge’in çemberini bölen ve yap n n 
giri inden geçen eksen, yaz dönencesindeki 
gün do umuna (21 Haziran) do ru 
konumland r lm . Buna kar l k,  rlanda’da 
yakla k olarak ayn  zamanlarda in a edilen 
ve benzer bir yap  olan Newgrange an t n n 
k  dönencesindeki gündo umuna (21 Aral k) 
yöneltilmi  olmas n  da not ettikten sonra 
çevreyi dola maya ba l yoruz. Hava çok 
so uk. Rüzgar b çak gibi kesiyor. Biletlerimizi 
ve audio elektronik rehberimizi al p ta lar n 
bulundu u araziye giriyoruz. Ba ka bir 
müzeye gitti inizde bilet al p içeri girersiniz. 
Burada ise durum tam tersi. Bileti al p d ar  
ç k yorsunuz!

Üç metreden yüksek, dikine duran ta lardan 
olu an Stonehenge, göz alabildi ince 
uzanan Salisbury düzlü ündeki tek yükselti. 
Searsen ve lintel olarak adland r lan iki 
grup ta  Stonehenge çemberini meydana 
getiriyor. Saersen’lar n her biri yirmi alt  ton 
a rl nda ve hepsi üç metrenin üzerinde 
bir yüksekli e sahip. Bir çember olu turacak 
ekilde dizilmi ler. Lintel’ler ise her biri 

alt  ton a rl nda ve yatay olarak, kiri  
gibi Searsen’lerin üzerine yerle tirilmi ler. 
Çemberin iç k sm nda ise benzer ta lardan 
olu turulmu  olan ba ka bir iç çember 

daha var. Peki bu ta lar ne i e yaram  
acaba, diye dü ünebilirsiniz. Otobüste yol 
boyu hiç susmadan konu an rehberimiz bu 
soruyu, “ ki teori var,” diyerek yan tl yor: 
“Birincisi; Astronomi bilimi için. Bu en güçlü 
olas l k. Çünkü günümüzde astronomlar 
Stonehenge’in ifresini çözerek 56 y ll k ay ve 
güne  tutulma döngüsünü ke fettiler. Güne in 
ve ay n hareketlerinin Stonehenge’in yap s  
içine yans t ld n  buldular. Stonehenge 
çevresinde bulunan ta lar n ya da deliklerin 
hepsi döngünün içinde farkl  günleri ya da 
y llar  temsil etti i art k biliniyor,” diyor ve 
ekliyor; “ kinci teori de, baz  insanlar buran n 
gizli bir tap nma yeri oldu unu söylüyor.” 
K saca an t biny llard r korudu u gizemli 
havay  bugün de devam ettiriyor. 

Akl ma anl urfa’da, de erini bulamam , 
yeterli tan t m n  yapamad m z, neolitik 
döneme ait ve 11 bin 500 y ll k geçmi e 
sahip olan, dünyan n en eski tap na  olarak 
bilinen Göbeklitepe geliyor. Derin bir iç 
çekip Stonhenge ta lar n n etraf nda dönmeye 
devam ediyoruz. H zl  h zl  foto raflar m z  
çekip daha fazla ü ümeden otobüse 
ko uyoruz. Otobüsümüz güne  batarken 
hareket ediyor. Londra’ya döndü ümüzde 
hava karar yor. Piccadilly’de otobüsten iniyor, 
bir eyler at t rd ktan sonra yorgun bir halde 
otele dönüyoruz. 

Sabah yine “Best model of London” 
k z m z n verdi i kahvalt  ile güne ba l yoruz. 
Londra’da son günümüz. Günlerden Pazar. 
Kahvalt dan sonra otelden ç k p, be  dakikal k 
bir yürüyü ten sonra Hammersmith metro 
istasyonuna kavu uyoruz. Amac m z bu 
günü çar  pazar gezerek geçirmek. Pazar 
günleri Liverpool Soka ’nda “Old Spitalfields 
Market” ad nda büyük bir pazar kuruluyor. 
Renk renk, çe it çe it tasar m ürünleri, 
incik boncuk, tak , tekstil ve daha neler 
neler.  Buradan ba ka Camden Town’daki 
Camden Market’i ve Notting Hill’deki 
Portobello Marketi de görmek gerekiyor. 
Portobello Market, Londra’n n çok güzel bir 

anl urfa’m zdaki haketti i de eri bulamam  ve halen yeterli tan t m n  
yapamad m z, neolitik döneme ait ve 11 bin 500 y ll k geçmi e sahip 
olan dünyan n en eski tap na  Göbeklitepe’yi hat rl yoruz…
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bölgesi. Amsterdam’  hat rlatan, rengarenk 
ve kutu kutu evleri var. Camden Town ise 
ba ka bir ilginç yer. Uçuk kaç k ve marijinal 
diyebilece imiz her ey burada. Çe it çe it 
insan, tarz, tip hepsi buraya toplanm . nsan 
nereye, kime bakaca n  a r yor. 

Bu günümüzü Londra’n n pazarlar n , arka 
sokaklar n , çar lar n  gezerek tamamlay p 
biraz erken denilebilecek bir saatte otelimize 
dönüyoruz. Valizlerimi toparlay p, haz rl k 
yapaca z. Gönülsüz geldi im Londra’dan 
üzülerek ayr laca m hiç akl ma gelmezdi. 

imdiden Londra’ya yeniden gelme planlar n  
yapmaya ba lad m bile.

Her üke, her ehir için söylenen “Yapmadan, 
görmeden dönme!” listeleri vard r. Tabi 
ngiltere’den de yapmadan dönülemeyecek 

baz  eyler var. Örne in fish&chips yemeden, 
çay kültürünü gözlemlemeden, tiyatrolara 
gitmeden, sergileri müzeleri gezmeden, 
kö eba  publarda happy hours keyfini 
ya amadan, al veri  yapmadan dönmek olmaz. 

te size görmeden dönmeyin, diyebilece im 

k sa bir öneri listesi.

Buckingham Palace, Victoria Memorial, 
Trafalgar Square, National Gallery, Wellington 
Arch, London Eye, Tower Bridge, Hyde Park, 
Tower of London, Science Museum, Royal 
Albert Hall, Albert Memorial, London Zoo, 
Westminster Abbey, Imperial War Museum, 
Victoria ve Albert Museum, Madame Tussaud 
Museum (Balmumu Heykel Müzesi), See 
Life Aquarium, Thames Nehri tekne turu,  
Big Ben saat kulesi, Houses Of Parliament, 
Natural History Museum, British Library 
(Ulusal kütüphane), British Museum, St Paul’s 
Cathedral, Museum Of London, Oxford 
Street (Al veri in kalbi), Piccadilly Circus, 
Harrods Al veri  Merkezi, ve Camden Town...

Gezenlere, 

  Gezmek isteyenlere,

    Gezmesini bilenlere,

      Bitmeyen yolculuklar diliyorum.

mkureli@gmail.com
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