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PALLADIUM OPTIK’TEN 
BİR İLK DAHA!

HABER

İspanya’nın beğenilen gözlük markalarından ZEN BARCELONA, Palladium Optik 
farkıyla Türkiye’de. Yepyeni koleksiyonu ile SİLMO İSTANBUL 2014’te PALLADİUM OPTİK standında ilk 
kez ziyaretçileriyle buluştu.
Palladium Optik’ in son dakika sürprizi olarak adlandırdığımız bu koleksiyonu; bizzat firmanın İspanya’dan 
gelen satış temsilcisi ve Ceo’su tarafından tanıtıldı.
Yenilikçi, güçlü, mutlu, sıradanlıktan uzak bir çizgide ;her yaşa ve her zevke uygun, grubumuzun önde gelen, 
başarılı olmaya aday; minimal şık tasarımlı , konforlu çerçevelerden oluşan koleksiyonumuzu her zaman 
söylediğimiz gibi; farkı fark yaratanlarla yaşama ayrıcalığını siz değerli müşterilerimize yaşattığımız için bir kez 
daha gururluyuz.

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Ocak 20156
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Sıkıntılar, sorunlar...

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Zaman akıp gidiyor, 
açılan müesseseler, 
kapanan 
müesseseler, piyasa 
da rekabet uğruna 
yapılan indirimler, 
Ödenmeyen katılım 
payları, Gözlükçü 
ünvanının 
kulanılması yasak 
olan gözlükçüler…. 
Ve daha neler, neler.

erhaba değerli meslektaşlarım,
Yeni yıl geldi, geliyor derken bir de baktık ki şubat 
ayı gelmiş… 
Günler  ayları, aylar yılları kovalarken, 
mesleğimizde de yıllardır görmediğimiz, alışkın 
olmadığımız değişimler yaşanıyor.

Zincir mağazalar, reklamlar, optometri, derken son yıllarda ardarda 
açılan Myo’ lar, ve sonucunda her yıl optisyenlik eğitimli işsizler 
ordusu…
Zaman akıp gidiyor, açılan müesseseler, kapanan müesseseler, piyasa 
da rekabet uğruna yapılan indirimler, Ödenmeyen katılım payları, 
Gözlükçü ünvanının kulanılması yasak olan gözlükçüler…. Ve daha 
neler, neler.
Bu ay daha yılın ikinci ayı sorunlarla sizleri daha fazla sıkmadan sizin 
beğeninize dergimizin yeni bir sayısını sunuyoruz.
İyi okumalar
Saygılarımla...

M
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HABER

Kenzo Eyewear,  güneş gözlüğünü estetik bir 
aksesuar olmaktan çıkarıp, farklı görünmeyi 
sevenlerin kendini ifade edebileceği bir 
tasarım nesnesi haline dönüştürmeye devam 
ediyor.
Çıkış noktası yaratıcılık olan ve bu 
kavramdan esinlenerek özel tasarlanan 
317502 modeli tamamı kemik olarak 
üretilmiş. Hardal, siyah ve hareli gri olmak 

KENZODAN SIRADIŞI 
BİR TASARIM

üzere 3 farklı renk yer almakta. Asimetrik 
olarak tasarlan bu model yüzleri tekrar 
forma sokacak. Sezon trendlerine uygun 
renklerde tasarlan bu model kıyafetlerin 
tamamlayıcısı olacak.
Kenzo kıyafetlerindeki farklılığı 
gözlüklerine de yansıtıyor. Her sezon 
farklı ve minimalist modellerle sıradışılığı 
kimseye bırakmıyor.  

Moda dünyasında farklı çizgileri ile ön plana 
çıkan Kenzo, yaratıcığı son noktaya taşıyan 
317502 modeli ile marjinalliği yakalamaya 

davet ediyor. 



15OPTİSYENİN SESİ E-DERGİŞubat 2015

HABER

Balmain Eyewear 2014 güneş koleksiyonu 
tasarımlarında ayrıntılara önem vererek, 
durmaksızın yaratıcı yeni tasarımlar 
üretmeye devam ediyor. 
Günlük kullanım için ideal ve şık modeller 
üreten Balmain, modayı ön plana çıkararak 
kullanıcılarının isteklerine cevap verecek 
birçok model tasarladı. Çerçevelerinde 
ve saplarında farklı desen ve işlemeler 
kullanarak,  çarpıcı bir şekilde dişiliği ön 
plana çıkaran Balmain, modaya kişiliğini 
yansıtan kadınlara hitap etmeye devam 
ediyor.
Balmain güneş gözlüğü koleksiyonuna 

BALMAIN İLE 
MODAYA BAKIŞ

farklı modeller ekledi. Ağırlıkta kemik 
kemik-asetat tasarımın yer aldığı yeni 
koleksiyonda, oldukça büyük yuvarlak 
gözlük modelleri dikkat çekerken, büyük 
kare modeller de bu sene favori olacak. 
Toprak tonları, siyah, yumuşatılmış 
renkler bu sene koleksiyonda ağırlıkta yer 
alan renkler
Fransa’da ileri teknoloji kullanılarak 
üretilen Balmain tasarımları, şık ve çarpıcı 
görünümleri kadar polarize cam tekniği 
ve hafif çerçeveleri ile üstün kalite vaat 
etmeye devam ediyor.
Balmain Eyewear’ın gözlük modelleri tüm 
seçkin optik mağazalarında yer almakta…

Balmain  2014 güneş gözlükleri feminenlik ve 
cazibeyi bir arada harmanlıyor. Modadaki son 
trendleri gözlüklerine yansıtan Balmain geniş 

seçenekli bir koleksiyon sunuyor.
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HABER

Levi’s bu sezon romantik ve minimal bir koleksiyon hazırladı. Güneş gözlüğü 
sıradanlıktan çıkartarak şık ve çekici bir aksesuar olarak tasarlayan Levi’s, 
gündüz-gece dönüşümünü romantizm ile harmanlıyor.
Levi’s 2014 kış sezonunda rahatlıkla kullanılacak ve günlük koşturmaca ya 
uygun tasarımlar hazırladı. Gözlük modellerinin saplarında kullanılan farklı 
detaylarla hareketlendirilen retro tarzı çizgiler ve klasik yaklaşımlar,  yeniçağın 
gençlerine ve genç hissedenlere dinamik bir koleksiyon vaat ediyor. 
Günün her saatine uygun bir yaşam biçimini yansıtan Levi’s gözlük koleksiyonu, 
yaratıcı temalara yer vermiş. Koleksiyonda koyu tonların yanı sıra canlı renkler 
de çalışılmış. 
Levi’s’ın 2014 güneş gözlükleri bu sezon da daha çekici, romantik ve iddialı…

ROMANTİK VE MİNİMAL
2014 Yeni Levi’s Optik Koleksiyonu Romantik 

ve Minimal… Gençliğin favori markası Levi’s ın 
yeni gözlük koleksiyonunda rahatlık ve özgün 

şıklık ön planda…
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İktidar Yozlaştırır mı?

KÖŞE YAZISI
Dr. Hüseyin ÇIRPAN / Eflatun Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk

Gücün kullanımı olmadan, liderlikten söz 
edemeyeceğimizi yazmıştık önceki yazımızda. 
Gücün kullanımı aynı zamanda iktidar olmayı 
gerektirir. Muktedir değilsek gücün kullanımından 
bahsedemeyiz. Önemli sorulardan birisi, liderin 
sahip olduğu gücü ne için kullandığıdır. Gücün 
kullanım biçimi, özellikle de pek çok insanın hayatı 
etkileyecek kararlar alma gücü, kişinin iyi lider olma 
sürecinde önemli testlerden birisidir. Tarih sayfaları bu 
testten geçememiş insanlarla doludur ve bu durumu 
LordActon “iktidar (güç) yozlaştırır, mutlak iktidar 
mutlaka yozlaştırır” şeklinde kesin bir yargı olarak ifade 
etmiştir.Bu cümlede bir açmaz vardır esasında. Güç 
kullanımı olmadan lider olunamaz ve güç (iktidar) 
yozlaştırır ise o zaman nasıl iyi lider olacağız?

LordActon’un yargısını destekleyecek çok örnek 

var kuşkusuz. Diğer taraftan bu kesin yargı insanın 
yaratılmışların en şereflisi olma potansiyelini ve iyi/
kötü arasında seçim yapabilme özelliğini dikkate 
almıyor.

İktidar olmak veya gücün kullanımı her halükarda 
bir kaynak dağıtımına yol açar veya insanların bazıları 
için pozitif, bazıları için ise negatif sonuçlar doğurur. 
Kimilerinin sınırlarını genişletirken kimilerinin 
sınırlarını daraltır. Bu nedenle insanların pek çoğu bu 
güce sahip olmak için can atarlar. Kaynak dağılımında 
mülkün temeli olan adaletin sağlanması ve kararların 
iyi, güzel ve doğru olana hizmet etmesi için kriter 
olarak neyi esas alacağımız veya hareket noktamızın 
ne olduğu önemli hale gelir. “Ameller niyetlere göredir” 
prensibine göre davranışımızı anlamlı kılacak olan 
hareket noktamızdır.

Hayal ettiğin hayatı yaşamıyorsan o hayat sana ait değildir.
 Yaşadığın hayatın altına “made in ben” yazabilecek misin?
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Karar alırken liderin önünde iki seçenek vardır:

       a)  Ego için harekete geçme

       b)  Hizmet etmek için harekete geçme

Bu iki grup arasındaki fark, ak ile kara gibi bir 
şey olsa gerek. Geleneğimizde her işe “Bismillah” 
ile başlamak esastır. Burada aslında kast edilen ben 
bu eylemi Yaratan için yapıyorum, onun rızasını 
gözetiyorumdur. Onun rızası da halka 
hizmetten geçer. Egomuz için harekete 
geçiyorsak o zaman aslında “Bisminnefs” 
diyoruzdur. Nalıncı keseri benzetmesi 
bu tür durumlar için kullanılan güzel bir 
benzetmedir.

Egoyu merkeze koyarak hareket 
etmemizin altında “ben, eksiğim” duygusu 
yatar ve davranışımızı “korku” yönlendirir. 
Sahip olunan güç ve imkanlarla bu eksiklik 
telafi edilmeye çalışılırsa da işe yaramaz. 
Susamış bireyin tuzlu su içmesi gibi bir 
şeydir bu. Sahip olduğumuz gücü; kontrol, 
manipülasyon, savunma, mevcudu koruma 
ve yargılama için kullanırız. Koruma ve 
savunma davranışı bir tehdit algısı ve 
düşman varsayımını içerir. Bunun üzerine , 
“Sevilmek, kabul edilmek ve tamam olmak 
için ne yapmalıyım ve nasıl olmalıyım?” 
endişesi ile harekete geçeriz. Böyle yaklaşmak, 
daraltır, küçültür, kaynakların kullanımını bozar ve 
çatışmayı körükler. Nihayetinde adalet zedelenir. 
İşte böyle bireylerin oluşturduğu iktidar yozlaşmaya 
mahkumdur.

İkinci durumda ise tam aksine, liderin hareket 
noktası, çevresindeki insanların hayatına 
dokunabilmek ve onların hayatında pozitif bir 
değişim oluşturabilmektir. Böyle bir lider kendisini 
doğuştan değerli ve potansiyel olarak en güzel olan 
olarak görür. Bir taraftan öğrenmek ve gelişmek 
için her durumu/olayı bir fırsat olarak görürken, 

diğer taraftan kendisinde var olan özellikleri diğer 
insanların hizmetine sunma fırsatları arar. En büyük 
mutluluğun, insanları mutlu etmek olduğunun 
farkındadır. Burada liderin cevabını aradığı temel 
soru, “benim hayatımı anlamlı kılacak olan şey 
nedir?”dir. Pek çok iz bırakan liderin bu soruya 
verdiği cevap; “benim yeryüzünde varoluşumun 
bir anlamı var, o da sahip olduklarımla diğerlerine 
hizmette bulunmaktır.” Böylelikle lider, yeryüzünde 

insanlığın inşa etmeye çalıştığı medeniyete katkıda 
bulunur. Kararlarının odak noktasında medeniyete 
katkı ve hizmet olan iktidarın yozlaşması söz konusu 
olmaz. Burada yozlaşmaya gitmeyi engellemek için 
tarihte yüce güçlerle donatılmış Hz. Süleyman’ın 
kendisini Allah’a havale ettiğini ve kendisini kontrol 
etmesi için O’na dua ettiğini görüyoruz.

Özetlersek, harekete geçmeden önce ilk 
sormamız gereken, bu eylemin arkasındaki niyetim 
ne sorusudur. Eğer ego devredeyse, en doğrusu 
o eylemden vazgeçmek ve niyetimizi gözden 
geçirmektir. 
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Herkes iyi bir kitaba bayılır, peki, siz en sevdiğiniz kitaplarınızı okuduktan sonra onları nereye 
koyuyorsunuz? Kitaplar, ev dekorasyonunuza ilginç bir hava katabilirler. İşte size kitaplarınızı 
değerlendirebileceğiniz üç fikir önerisi;

     ***

Renklere göre dizmek
Kitapları yan yana dizerken kullanabileceğiniz ilginç bir yöntem, onları renklerine göre 
dizmeniz olacaktır. Eğer bir kitaplığınız, rafınız ya da kütüphaneniz varsa, bu dekorasyon 
fikriyle, evinizde son derece etkileyici bir görüntüye sahip olacaksınız. Kitaplarınızın üst 
kaplarını atın ve gerçek kaplarının renklerini ortaya çıkarın. Sonra bu kitapları genel renklere 
göre kategorilere ayırın, kırmızılar, maviler, natürel tonlar yan yana dursunlar. Kitapları renk 
kategorilerine böldükten sonra, ne tarz gruplar ve renk sırasıyla dizmek istediğinize karar verin 
ve farklı diziliş şekilleri seçerek raflarınızı dekore edin.

     ***

Aynı tarzda olanlar
Aynı tarz ve konuya sahip kitaplarınızı aynı gruplarda tutmak, sizin hangi kitaplarınızı daha 
çok sevdiğinizi gösteren bir ayrıntıdır. Yemek yapmayı ve yemek pişirmekle ilgili kitapları mı 
seviyorsunuz? Onları mutfağınızda bir rafa, yemek odanıza ya da tezgahınıza dizebilirsiniz. 
Onları türlerine göre (yemek, tatlı, salata gibi) dizebilir ve şık bir görüntü oluşturabilirsiniz. 
Aynı mantıkla, çocuk kitaplarınızı oyuncakların yanına koyabilirsiniz.

     ***

Bir yerlere yığın
Kim demiş kitaplar dik durmalıdır diye? Bazen kitapları sergilemenin en değişik yolu onları 
evin belirli köşelerinde yığılmış bir şekilde bırakmaktır. Büyük bir kahve sehpasının üstüne 
içinde mükemmel fotoğrafların olduğu gezi kitaplarınızı bırakın, eğer banyonuzun bir teması 
varsa, temaya uyan kaplara veya konulara sahip küçük kitaplarınızı banyonuzdaki raflara 
koyun.

     ***
 
Kısacası, kitaplar sadece okumak için değil, aynı zamanda mükemmel dekoratif ürünlerdir! 
Kitaplarınızla yaptığınız dekorasyonu güle güle kullanın!
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Lens ile retina arasındaki boşluk jel 
kıvamındaki, temiz vitreus denilen maddeyle 
doludur. Yeni doğmuş kişilerde yumurta akı 
kıvamında olup retinaya yapışık durumdadır. 
Zamanla vitreus incelmeye ve daha sıvı bir hal 
almaya başlar ve gözün arkasından ayrılmaya 
başlar. Bu duruma arka vitreus dekolmanı (AVD) 
denir ve genellikle rastlanabilen ve zararlı bir 
durumdur.

Vitreusun retinadan ayrılıp serbest kalması 
durumu genelde gözde parlamalar ve vitreus 
içinde yüzen parlak kristallere (asteroid 
hiyalozise) neden olur. Vitreusun içinde 
yüzen parlak kristaller retina önünde gölgeler 
oluşmasına neden olan ince vitreus jeli ya da 
hücreleridir. Yine parlamalarda vitreusun hassas 
retina dokuları üzerinde yarattığı bu çekiş gücü 

nedeniyle oluşur.
Bu parlamalar ve vitreusun içinde yüzen 

parlak kristallere neden olan çok ciddi sorunlar 
olabilmektedir. Bu sorunlar arasında retinal 
yırtılmalar, ayrılmalar, enfeksyonlar, iltihaplar, 
kanamalar ve kafanıza alabileceğiniz darbeler 
bunlara neden olabilir. Ayrıca migren baş ağrısı 
gibi nörolojik problemler nedeniylede çeşitli 
parlamalar oluşabilir. Genelde bu ışık parlamaları 
migren ağrısının başlamasından 20-30 dakika önce 
başlar.

Belirtiler:
• Görüntüde siyah noktalar ya da örümcek 

uçuşmaları görünür.
• Hareket eden ya da sabit duran spotlar.
• Işık yansımaları ve parlamalarının daha çok 

SAĞLIK

Göz kuruluğu genellikle soğuk havaların da katkıda bulunduğu bir hava. Retinada 
gerektiği kadar gözyaşı salgılanamaması göz kuruluğunu tetikliyor. Soğuk havalar 

da bu göz kurumasını ayrıca tetikliyor

Vitreus Dekolmanı
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mavi ve açık bir gökyüzü gibi parlak arka 
fonlarda görülürler.

• Daha Ciddi Problemlerde Meydana Gelen 
Belirtiler:

• Çeşitli parlamalar ve vitreusun içinde yüzen 
parlak kristallerle birlikte görüşte aniden 
azalma görülmesi.

• Görüntünün bir bölümü ya da tümünün 
önüne bir perde gelmesi.

• Vitreusun içinde yüzen parlak kristallerin 
sayısında ani artmalar.

Teşhis:
Eğer görüntünüzün önünde perde, yeni ışık 

yansımaları ya da ani parlak kristal yağmurları 
görmeye başlarsanız, doktorunuza bu durumu 
bildirmelisiniz. Bu durumda doktor retina 
ve vitreus sıvısının durumunu incelemek 
için gözbebeğinizi genişletir ve oftalmaskop 
yardımıyla retina ve vitreus sıvısının durumunu 
inceler.

Tedavi:
AVD hastaları için cerrahi müdahale taşıdığı 

riskler dolayısıyla sadece vitreusun içinde yüzen 
parlak kristaller görüntüyü engellediği zamanlarda 
uygulanır. Bu durumda, vitreus sıvısı cerrahi bir 
müdahale ile boşaltılır (vitrektomi ameliyatı) 
ki bu yola görüş ciddi oranda zarara uğramışsa 
başvurulur. Eğer vitreusun içinde yüzen parlak 
kristaller günden güne görüş alanının dışına 
çıkar ve daha az rahatsız edici olurlarsa tıbbi 
müdahaleye çok az durumda ihtiyaç olur.

Eğer bu ışık yansımaları ya da vitreusun içinde 
yüzen parlak kristaller AVD dışındaki başka

bir problemle ilgili ise, yine cerrahi müdahale 
ihtiyacı olabilir.

Görüşünüzü dikkat edin ve kontrol edin.
Görüşünüzün durumunu her iki gözünüz içinde 

periyodik olarak kontrol etmeniz önemlidir. Her 
iki gözdeki görüşün karşılaştırılmasıyla bir çok 
problem belirlenebilir.
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TIP TARİHİ
Dr. Ahmet Doğan ATAMAN
adataman@hotmail.com

MEZOPOTAMYA TIBBI

MÖ 3000 sonlarına ait olan bir Sümer tableti 
tarihin en eski tıp belgesi kabul edilir. Bu tablete 
göre Sümer tıbbında kötü ruhların ve büyünün 
yeri yoktu. İlaç yapımında ustaydılar. Halk sağlığına 
önem verdikleri inşa ettikleri hamamlarından, 
su ve kanalizasyon şebekelerinden anlaşılır. Ama 
Sümerlerden sonra Asur ve Babil tıbbında tanrılar 
ve büyü önemli rol oynamıştır. Tıp tapınaklarda 
öğretilen kutsal ve gizli bir sanattır. Mezopotamya 
Uygarlıkları ile birlikte sihirbaz hekimden rahip-
hekime geçiş başlar.

Devletin en önemli mevkilerinde yer alan tabipler, 

hekimlik dışında din, edebiyat, astroloji bilir; büyü 
ve kehânetten anlardı. Hastalık günahların cezasıydı. 
Bazı hastalıkların bulaştığı hissedilmiş, ancak tıp 
bilgisi gelişmediğinden ve hastalıkların gerçek 
nedenleri bilinmediğinden bunlar birer günah olarak 
tanımlanmıştır.

Mevsimler ile hastalık arasında da ilişki kurulmuştu. 
Yıldızların belirli hareketleri ile hastalıkların ortaya 
çıkışı ve salgınlar arasında ilişki olduğuna inanılırdı. 
Mezopotamyalılar kışın göğüs hastalıklarının, 
yazın mide-bağırsak rahatsızlıklarının arttığını 
gözlemişlerdi.
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Mezopotamyalılar karaciğerin ruhun yeri ve 
hayatın merkezi olduğuna inanırdı. Tanrının 
niyetinin kurban edilen koyunun karaciğerinde 
ortaya konduğuna inanıldığından, karaciğer dikkatle 
incelenerek, bozukluklar ve tuhaflıklar aranırdı. 
Hepatoskopi sanatı, kil veya bronzdan yapılan 
karaciğer modellerinin yardımıyla mabetlerde 
öğretilirdi. Kurban edilen koyunun karaciğeri model 
bir karaciğerle karşılaştırılarak, kişinin hastalığı teşhis 
edilirdi.

İlk Hekimlik Kuralları bugün Paris Louvre 
Müzesi’nde bulunan dikili bir taş üzerine yazılmış 

olan “HAMMURABİ YASASI” olup, o devirde 
hekimlik mesleğinin kurumlaşmış olduğunu gösterir.

“…Cerrah bir asili tedavi eder ve bronz bir bıçakla 
bir apse açar ve hastanın gözünü kurtarırsa, 10 
gümüş şekel alır. Eğer hasta köle ise, sahibi 2 gümüş 
şekel ödeyecektir… Eğer cerrah bronz bir bıçak ile 
apse açar ve hastayı öldürürse veya görünüşünü 
bozarsa, elleri kesilecektir. Eğer müdahale sonucu 
ölen hasta köle ise, bu köleyi yeni bir köle ile 
değiştirecektir. Eğer cerrah bir kölenin gözüne 
zarar verirse, cezası yeni bir kölenin yarı fiyatını 
ödemektir…”
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Bugün, okurken az da olsa eğleneceğinizi 
düşündüğüm bir yazıyı kaleme almaya karar 
verdim. Genellikle komşu teyzelerden sıklıkla 
duyduğunuz sıhhat tavsiyelerinin çok büyük 
kısmı, maalesef hurafelerden ibaret. Ancak bu 
tip tavsiyeleri öylesine küçük yaşlardan bu yana 
duyuyoruz ki; gerçek olmadıklarına inanmak, 
ihanet etmek gibi geliyor. Bu yazımın konusu, 
göz sağlığıyla ilgili doğru olduğunu sandığınız 
yanlışları içeriyor. Özellikle uykuya geçmeden 
evvel kitap okumayı sevenler ve kendilerine 
ayırdıkları bu kısacık vakit dilimini bir dinlenme 
fırsatı olarak görenler, karanlık sayılabilecek 
ortamlarda bir şeyler okumayı alışkanlık 
haline getirirler. Siz de bunu yapanlardansanız, 
hayatınız boyunca en az bir defa , loş ortamlarda 
kitap okumanın gözlerinizi bozacağını açıklayan 
biriyle karşılaşmışsınızdır. 

SAĞLIKSAĞLIK

Göz sağlığı ile ilgili 
tavsiyelerin çoğu hurafe
Gözlerini şaşı yapma, öyle kalırsın’ ya da ‘Karanlıkta kitap okumak gözleri 
bozar’ gibi cümlelerle siz de karşılaşmışsınızdır. Bu gibi hurafeler senelerdir 
dilden dile dolaşıyor fakat işte bunlara inanmamanız için bilimsel sebepler...

Gözü kısıyoruz
Loş ortamlarda bir şeyler okumanın göz 
üzerindeki etkilerini araştıran bilim insanları , 
çeşitli sonuçlar elde etmişler. Bu araştırmalar 
neticesinde, karanlık sayılabilecek ortamlarda 
bir şeyler okumanın; daha çok odaklanmaya, 
tabii olarak da tekrarladığımız göz kırpma 
hareketinde ayrım edilir bir azalmaya, gözlerde 
kuruluk hissine ve uzun zaman gözleri kısmaya 
neden olduğu tespit edilmiş. Peki bu etkiler 
kalıcı mı? Yukarıda sıralanan etkiler, bir arada 
hissedildiğinde ciddi manada huzursuz edicidirler. 
Kalıcı hale gelmeleri, gerçekten yaşam kalitesinde 
düşmeye neden olabilir. Bu etkilerin devamlılığını 
araştıran bilim insanları , bir daha ışıklı bir ortama 
geçildiğinde bu şikayetlerin ortadan kalktığını 
tespit etmişler. 
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Kuruluk oluşuyor
Karanlıkta bir şeyler okumanın gözlerde kalıcı 
etki bırakıp bırakmadığına dair gercekleşen 
araştırmaları yorumlayan göz hastalıkları 
uzmanları da aynı kanıda birleşmişler. Bunun 
üzerine bu davranışın gözleri zorladığı, keyifsiz 
edici etkiler ortaya çıkardığı ancak bu etkilerin 
kalıcı olmadığı bir defa daha belirtilmiş. Bir başka 
bilim adamı ekibi, bu alandaki çalışmalarını 
detaylandırarak uzun zaman karanlık ortamda 
bir şeyler okumanın gözde geliştirdiği kuruluk 
etkisinin, mevcut durumda göz kuruluğu 
şikayeti olan Sjöngren Sendromu hastaları 
üzerindeki etkisini incelemişler. Karanlık 
sayılabilecek bir ortamda belirgin bir zaman 
okuma aktivitesi gerçekleştirmekte olan bu 
hastaların görme kalitesinde, kayda kıymet bir 
düşüş olduğu saptanmış. Ancak araştırmanın 
ilerleyen safhalarında bu etkinin de geçici olduğu, 
tekrardan aydınlık bir ortama geçildiğinde 
hastaların kişisel görme seviyelerine arka 
döndükleri belirtilmiş. Bu durumda, mevcut 
durumda göz kuruluğu ve benzer şikayeti 
olanların, karanlık sayılabilecek ortamlarda bir 
şeyler okumamaları tavsiye edilebilir. 

Miyop ilerleyebilir
Karanlıkta kitap okuyan vatandaşlar , daha 
net görebilmek için okudukları şeyi yüzlerine 
mümkün olduğu kadar yakın tutarlar. Bu konuda 
gercekleşen faliyetlere göre bu vaziyet , miyop 
gelişimine neden olmaz ancak mevcut durumda 
miyop olanların hastalıklarının ilerlemesine yol 
açabilir. 

Gözlerini şaşı yapanların öyle kalacağına 
inanmaları saçmalık 
Yaramazlık yapmayı seven çocuklar, birbirlerini 
korkutmak için gözlerini şaşı yapıp yüzlerini 
şekilden şekle sokarlar. Bu esnada civarda mevcut 
bulunan anneler, buna gerçekten inandıklarından 
mı, yoksa korkarak ağlayan başka çocuğu 
kurtarmaya çalıştıklarından mı bilinmez, gözlerini 
şaşı yapmış olan çocuğa bunu yapmaya devam 
ederse öyle kalacağını deler . Şaşılık, sık rastlanan 
bir isteksizlik . Dünya genelinde, insanların 
% 2-4’ şöhrette şaşılık olduğu tespit edilmiş. 
Doğuştan şaşı olunabileceği gibi ilerleyen yaşlarda 
kapılan bir enfeksiyon ya da beynin ilgili alanında 
gelişen bir tür tümörün de şaşılık oluşumunun 
sebepleri arasında olduğu gösterilmiş. Gözlerdeki 
şaşılık ve oluşma sebepleri hakkında araştırmalar 
yapan bilim insanları , bilinçli olarak gözleri şaşı 
yapmanın kalıcı şaşılığa neden olduğuna dair 
hiçbir kanıta rastlamamışlar. Ancak araştırmalar 
sonunda, gözleri uzun zaman bu halde tutmanın, 

ilgili kasları germesi sebebiyle sançı ve bulanık 
görmeye neden olduğu da ispatlanmış. Görme 
yeteneğinin verildiği bu organ, birbiriyle uyum 
içinde çalışan üç çift kas tarafından denetim 
edilir. Bu kaslardan biri gözü sağa ve sola, ikincisi 
yukarı ve aşağı, üçüncüsü ise çapraz konuma 
getirme görevi görür. Gözleri şaşı yapmanın 
öyle kalacağına neden olmasına inanmak, 
kolumuzu kaslarımız yardımıyla hiç bir konuma 
getirdiğimizde öyle kalacağına inanmak kadar 
abestir.

Gözleri ovuşturmanın birçok zararı var
Birçoğumuz gözlerimizi ovuşturmayı alışkanlık 
haline getiririz. Hatta küçük yaştaki çocukların 
bazıları bu davranışı tik sayılabilecek seviyede 
bir daha ederler. Toplum genelinde; tam olarak 
ne yapmış olduğu , hangi göz fonksiyonuna 
ziyan verdiği bilinmeden, gözlerini ovuşturan 
biri ile karşılaşıldığında sadece ‘Yapma, çok fazla 
zararlı’ gibi kısa bir cümleyle engellenmeye 
çalışılır. Ancak bu defa ben de haklı olduklarını 
söyleyebilirim. 

Hastalığı tetikleyebilir
Bilim insanları bu ikazın gerekliliği hususunda 
birtakım araştırmalar yapmışlar. Literatürlere 
önceki bazı araştırma sonuçları, gözleri uzun 
zaman ovuşturmanın çeşitli zararları olduğunu 
ispatlamış. Keratokonus ismi verilmekte olan ve 
korneanın olacak şekilde birtakım değişiklikler 
oluşmasına neden olan bir göz hastalığının 
tekrarlama sebepleri arasında, düzenli ve uzun 
zaman göz ovuşturmanın olduğu belirtilmiş. 
Yapılan araştırmalarda dikkate alınan hasta 
şikayetleri, uzun zaman ve azımsanmayacak bir 
basınçla göz ovuşturmanın migren sebeplerinden 
biri olabileceği belirtilmiş. 

Hücresel bozulmalar oluşur
Bu konu, hasta verileri dışında tecrübe hayvanları 
üzerinde de araştırılmış. Deneklerin gözleri 5 
dakika boyunca ara vermeden ovuşturularak 
öncesi ve sonrasındaki veriler karşılaştırılmış. 
Beş dakika ara vermeden ovuşturulan gözün, 
konjuktiva yüzeyinde hücresel bozulmalar 
olduğu tespit edilmiş. Aranızda bunu alışkanlık 
haline getirenleriniz vardır ve gözlerini çok 
fazla daha kısa zaman -belki birkaç saniye- 
ovuşturduklarını ve bunu icra ederken ciddi bir 
basınç uygulamadıklarını söyleyebilirler. Yapılan 
araştırmalar göstermiştir ki, uyguladığınız basınç 
gözünüz tarafından iki sert kuvvette hissediliyor. 
Hatta bu etki, ilave davranışlarla 10 katına kadar 
çıkabiliyor. 
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Hayat hepimiz için acı tatlı maceralarla doludur. Bazen yaşadığımız olaylar bizi son 

derece mutlu ederken bazen ise son derece üzer.

AKTÜALİTE
Siracüddin ÇAĞLAR / Kurumsal Pazarlama

Bu ay fuarımız vardı. Bayram 
havasında geçen telaşlı ama 
güzel bir fuarı geride bıraktık. 
Yurt içinden ve yurt dışından gelen 
misafirlerimizi ağırladık, çay kahve 
ikram edip sohbet ettik.

Mutlu olduğumuz zaman hiçbir 
sorunumuz yoktur. Her şey çok 
güzeldir. Etrafımızdaki herkes ve 
her şey sanki bize gülümser. Ne 
zamanki olumsuz bir şeyler yaşarız 
işte o zaman hayat bize sorun olmaya 
başlar. Çünkü etrafımızdaki her 

şey üzerimize üzerimize geliyor 
zannederiz. Aslında farklı olan hiçbir 
şey yoktur sadece biz öyle hissederiz. 

Bu noktada farklılık bizimle 
başlar. Önemli olan hayatta ne 
yaşadığımız değil, bir olayı yaşarken 
ne hissettiğimizdir. Başarı her zaman 
mutlu olabilmek değil, olumsuz 
hadiseler yaşadığımızda bile mutlu 
olabilmek ya da mutlu kalabilmektir. 
Bu da bizim olaylara bakış açımızı 
gösterir.

Yaşadığımız her türlü hadiseleri 
iyiye yorumlamak bize enerji verir, 
güç verir. Eğer istemediğimiz her 
şey bizi mutsuz edebiliyorsa başarılı 
ve sağlıklı bir şekilde düşünemeyiz. 
Mutlu ve başarılı bir hayat sürmek 
istiyorsak ki; hepimiz bunu isteriz. O 
zaman olaylara bakış açımızı gözden 
geçirmeliyiz.
İş hayatında da, aile yaşantımızda 

da, başarılı olabilmek için planlı bir 
yaşantımız olmalı diyor uzmanlar. 
Doğru söylüyorlar, lakin benim 
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söylemek istediğim ise, hayat çoğu 
zaman bizim yaptığımız planları 
değil, kendi planlarını önümüze 
sürüveriyor. Farklı planlara hazır 
değilseniz hayatı sevemezsiniz. Eğer 
siz hayatı sevmezseniz hayat da sizi 
sevmez. Bu da mutsuzluk demektir.

Aslında olumsuz gibi gördüğümüz 
birçok hadise bizim için fayda sağlar. 
Sadece olaylara bakış açımızı kontrol 
edebilirsek, kısa vade de olumsuz 
gibi gördüğümüz bir meselenin 
uzun vade de bize fayda sağladığını 
görebiliriz. Bizler sıcakkanlıyız. 
Tepkilerimizi çok hızlı veriyoruz. 
Bir şey istediğimizde anında olsun 
istiyoruz. Bu durum hayatın akışına 
terstir. İstemediğimiz bir hadise 
karşısında soğukkanlı davranıp 
bekle-gör politikası izlemeliyiz. 
Başımıza ne gelirse gelsin hep iyiye 
yorumlamalıyız. Olumsuz bir hadise 
yaşasak bile bunu düşüncelerimizle 
olumlu hale getirebilmek 
bizim elimizdedir. Bu şekilde 
davranabilirsek iyiliğe ve mutluluğa 
ulaşabiliriz.

Ocak ayında turda iken 
Erzurum’dan Ağrıya geçiyordum 
Horasanda durdurdular. Kar ve 
tipi nedeniyle yol kapalı deyip, 
geçmemize izin vermediler. En az üç 
dört saat sürer diye de bilgi verdiler.
İsterseniz eyvah günüm bitti 

diye düşünebilirsiniz, isterseniz 
saatlerce bur da ne yapacağım diye 
üzülebilirsiniz, isterseniz de yol 
kenarında aynı durumda olan araç 
sahipleriyle koro halinde eleştirilere 
katılıp moralinizi tamamen 
sıfırlayabilirsiniz. Bu sizin elinizde, 
İşte böyle durumlarda yaşadığınız 
olayı ve içinizdeki hissettiğiniz 
duyguları test etme imkanınız var. 

Öncelikle sakin olmalı ve ne 
olduğunu iyice anlamalıyız. Olaylara 
mantıklı bir bakış açısı bulmalı ve 
ona göre bir çıkış planı hazırlamalıyız. 
Çünkü bu hayatın bir planıdır ve biz 
bu planı değiştiremeyiz. sadece kendi 
yaptığımız planı hayatın planına 
güzelce monte edebiliriz.
Şöyle filmi biraz geriye alalım. 

Kar ve tipi nedeniyle kapalı olan 
yoldan haberdar olmasaydık, 
yola devam edeceğiz ve ilerde 
yol üzerinde mahsur kalacaktık. 
Belki de soğuk kar ve tipiden 
zarar görecektik. Ama şimdi böyle 
değil. Şehir merkezindeyiz sıcak 
bir tesiste bekleme imkanımız var. 
Hatta her türlü ihtiyaçlarımızı 
karşılayabiliyoruz. Lavabo 
çay ve kahve imkanı nı yolda 
bulamayacaktık, oysa ki bur da her 
şey elimizin altında.

Böyle düşününce iyi ki yolu 
kapatmışlar, başımıza bir iş gelebilirdi 
diye düşünüp mutlu bile olabilirsiniz.  
Ve yol açılıp ta ilerlediğimizde 
ise durumun vehametini daha 
iyi anlıyorsunuz. Kendini uyanık 
zannedip sağdan soldan kaçan 
araçların yolda uğraşmalarına şahit 
olunca, iyi ki durdurmuşlar, iyi ki 
beklemişim cümlesini birkaç defa 
kurma gereğini hissediyorsunuz.

Aslında hayat da böyle bir yoldur 
işte. Bazen birileri yolunuzu kapatır, 
belki de size zarar vermeyi planlar. 
Siz iyi olursanız hayat kendi planını 
önünüze sürer ve o sinsi plan bile 
size fayda verir. Buna inanın ve 
bu şekilde yaşayın. O zaman ne 
dediğimi çok daha iyi anlayabilirsiniz.

Hayatta çok önemli üç şey 
vardır. Bu üç şeyi çok dikkatlice 
değerlendirirsek kazanamayacağımız 
hiçbir şey kalmaz. Birincisi içerisinde 

bulunduğumuz andır. Anı yaşamalı 
ve o anda elimize geçen fırsatları çok 
iyi değerlendirmeliyiz. Bu dünyevi 
de olabilir uhrevi de, ne olduğundan 
ziyade, biz neyi ne şekilde yaşamak 
istiyoruz onu belirlemeli ve o anı o 
şekilde değerlendirmeliyiz.
İkincisi, yanımızda bulunan her 

insanın kıymetini çok iyi bilmeliyiz. 
Çünkü, her an, ya ailemizden 
birileriyle, ya iş arkadaşlarımızla, ya 
da iş yaptığımız müşterilerimizle 
beraberiz. Onlara gerekli kıymeti 
gösterirsek bizde hak ettiğimiz 
kıymeti görürüz. 

Üçüncüsü ise iyilik yapmalıyız. 
Kime ve ne şekilde diye sormayın. 
Sadece iyi olun ve iyilik yapın, çünkü 
iyi olan insan hayatın her evresinde 
saygı görür. Çevresinde sevilen bir 
insan olur, hem mutlu, hem başarılı, 
hem de bilindiği müddetçe hep 
saygıyla anılır. Bu durum ise kişiye 
başarı ve mutluluk getirir.

Yani çok şey yaşıyoruz kısacık 
ömrümüzde. İyi de olsak kötü de 
olsak hayat akıp gidiyor. Güzel 
yaşamalı ve iyi anılmalıyız. Hayatta 
yaşadıklarımız değil, hissettiklerimiz 
bizim için önemlidir. İyi olup, iyi 
şeyler düşünürsek iyi bir hayat 
yaşarız. 

Bunu bilen insanlar olmanız 
dileğiyle başarılı ve mutlu bir hayat 
dilerim.
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Binyılın icadı 
GÖZLÜK

TARİH

Görme bozukluğu, tarih boyunca insanların 
hayatının kaçınılmaz bir parçasıydı. 

Görme kusuru olanlar ya da belli bir yaşa gelip 
giderek daha az görmeye başlayanlar, kalan 
ömürlerini böyle geçirmek zorunda kalıyor, iş 
yapamıyor, hatta sonunda evde hapsolmaya 
mahkum oluyordu. En aktif, en üretken olmaları 
gereken yaşlarda çalışmayı, yazmayı, okumayı 
ve beceri gerektiren işleri bırakmak zorunda 
kalıyorlardı. Ta ki ilk gözlüklerin ortaya çıktığı 
13. yüzyıla gelinceye dek… Birçok bilim adamı 
kendini özellikle cam, mücevher ve saat yapımı 
gibi incelikli işlerde çalışan zanaatkarların 
sorununu çözmeye adadı.

Aslında gözlüğün ana malzemesi olan camın 
tarihi 4 500 yıl öncesine kadar gidiyor. Antik 
Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının merceği 
geliştirmesiyle optiğin tarihinin de başladığını 
söyleyebiliriz. Bilinen ilk merceği, 700’lerde 
Asurluların kuartz taşından yontarak yapmıştı; 
Antik Romalılar ise su dolu cam küreleri mercek 
olarak kullanıyorlardı.

Gözlüğü ilk bulan kişinin kim olduğu, bütün 

araştırmalara rağmen hala gizemini koruyor.  13. 
yüzyılda,  Ortaçağ Avrupası’nda optik bilimiyle 
ilgilenen Roger Bacon, İbn-i Heysem, Aristo,  
İbn-i Sina, İbn Rüşd, Öklid, Kindi, Batlamyus 
ve Tideus gibi bilim insanlarının yakın zamanda 
çevrilmiş optik ve felsefe konulu eserlerinden 
alıntılar da yaparak ışığın nesnelerden 
kaynaklanmadığını, nesnelerden yansıdığını 
söylüyordu.

İlk takılabilir gözlük ise 1286 yılında İtalya’da 
üretildi. Bu gelişme, mercekleri bileyerek ve 
cilalayarak gözlük yapılmasını sağlayan optik 
endüstrisinin başlangıcı olarak sayılıyor.  Gözlük 
yapımcıları görüşü düzeltmek için zamanın optik 
teorisinden değil (çünkü henüz merceklerin 
nasıl çalıştığını açıklayamıyordu) merceklerin 
etkilerini inceleyerek farklı mercek tipleri 
geliştirdiler. Popozo ailesinin bir üyesi tarafından 
1289’da yazılan bir İtalyan el yazmasında yazar 
ilk kez gözlüğün icat edildiğini müjdeler:

“Yaşlandığım için yorgun düştüm. Gözlük 
(spectacles) denen bu camlar olmasaydı,  ne 
okuyabilir ne de yazabilirdim. Gözü iyi 

Gözlüğü ilk bulan kişinin kim olduğu, bütün araştırmalara rağmen hala 
gizemini koruyor.  13. yüzyılda,  Ortaçağ Avrupası’nda optik bilimiyle 

ilgilenen Roger Bacon, İbn-i Heysem, Aristo,  İbn-i Sina, İbn Rüşd, 
Öklid, Kindi, Batlamyus ve Tideus gibi bilim insanlarının yakın zamanda 
çevrilmiş optik ve felsefe konulu eserlerinden alıntılar da yaparak ışığın 
nesnelerden kaynaklanmadığını, nesnelerden yansıdığını söylüyordu.
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görmemeye başlamış zavallı yaşlı insanların 
yararlanabileceği yepyeni bir keşif. ”

1306 yılında Pisa’da yaşayan bir keşiş,  
Giordano da Rivalto da bir vaazında gözlükten 
söz etmektedir:

“Gözlük sanatı icra edileli henüz 20 yıl bile 
olmadı. Dünyanın en yararlı sanatlarından biri 
olduğunu düşünüyorum. Ben onu ilk yapan 
kişiyle bizzat görüşme fırsatı da buldum.”

Ama kaşifin adından hiç söz edilmiyor. 
Rivalto vaazında  İtalyanca “occhiali” sözcüğünü 
kullanıyordu.

Gözlük ilk kez 15. yüzyılın başında İngiltere’de 
üretilmeye başladı, Almanya, Fransa ve 
Hollanda’da yaygınlık kazanması ise 16. yüzyılı 
buldu. 1462 ve 1466 yılları arasında Milano 
Dükü Francesco ve  Galeazzo Maria Sforza’nın 
mektuplarında da gözlükler hakkında detaylı 
bilgi veriliyor; Floransa’da içbükey ve dışbükey 
merceklerin çok sayıda üretildiklerinden söz 
ediliyordu. Bu döneme ait belgelerde 1413 ile 
1562 yılları arasında kendi atölyelerinde üretim 

yapan 50 gözlük ustası olduğunu gösteriyor.

İlk gözlüklerin mercekleri dışbükeydi ve 
sadece yakını görme problemi olanların 
işlerine yarıyordu. Uzağı görme sorunu yani 
miyopluğu içbükey mercekler ancak yüz yıl sonra 
üretilebildi. O tarihlerde, -içbükey merceklerin 
üretimi daha zor ve pahalı da olduğu için- 
gözlüğün daha çok okuma amaçlı kullanılması 
önemseniyordu. Miyopluğu (uzağı görememe) 
düzeltmede kullanılan içbükey mercekli 
gözlükler ancak 16. yüzyılın başında ortaya çıktı.

Gözlüklü ilk 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. St. Jerome, ilk gözlüklerin 
yapımından bin yıl önce  ölmüş olsa da gözlükler 
burada bilgeliğin sembolü olarak resimdeki 
yerini almaktadır. İncil’i İbranice metinleri esas 
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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 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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Kelebek gözlükler

19. yüzyılda insanlar sadece okurken değil 
gündelik hayatlarının içinde de sürekli gözlük 
takar oldular. Daha az maliyetli , günlük gözlük 
olarak kullanılan “pince-nez” yani buruna 
sıkıştırılarak kullanılan “kelebek” gözlükler ilk kez 
1840’larda Fransa’da ortaya çıktı ama 1800’lerin 
sonunda yaygınlaştı. Sıklıkla burundan düşüp 
kırılabildiği için kullanışsız sayılan “pince-nez” 
gözlükler, tarihin önemli politik figürlerinden biri 
olan ABD başkanlarından Teddy Roosevelt ile 
popüler olmuştur.

1800’lere gelince, seyyar tezgahlarda, kuyumcu 
dükkanlarında ya da genel mağazalarda satılan 
daha ucuz gözlükler üretilmeye başladı. 
1800’lerde gözlük yaşlılığın ve sağlıksızlığın 
göstergesiydi o yüzden sadece ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılıyordu. Bu durum özellikle 
kadınlar için geçerliydi. Yüzlerinde sürekli 
gözlük taşımak istemeyen kadınlar için 1780’de 
üretilen “lorgnette” 1800’lerin ortalarında hayli 
yaygınlaştı. 1830 yılında ise bir Fransız üretici  
gözlüklerin katlanmasını sağlayacak bir menteşeli 
bir gözlük geliştirdi.

Gözlük endüstrisi

1900’lerde gözlük üretimi başlı başına bir 
endüstriye dönüştü, üretim ve dağıtım ağlarıyla 
birlikte. Hollywood yıldızları ve ünlüleri, 
değişen modalar ve geliştirilen yeni malzemeler 
sayesinde  yepyeni stiller ortaya çıkmaya başladı. 
Hollywood aktörlerinden Harold Lloyd bağadan 
yuvarlak çerçeveli gözlükleri fotoğrafları bir 
moda çılgınlığı yarattı.

1930’larda güneş gözlükleri moda oldu. 
Aslında ilk güneş gözlüklerinin 1430’lu yıllarda 

Çinliler, ateşte dumanın isi ile kararttıkları 
gözlükleri başta mahkemeler olmak üzere 
birçok yerde gözleri görünmesin, düşünceleri 
göz ifadelerinden belli olmasın diye bu 
koyu renkli gözlükleri takıyorlardı.  Renkli 
camlar üretiliyordu ama ilk kez 1913 yılında 
İngiltere’den Sir William Crookes ultraviyole ve 
kızıl ötesi ışınları absorbe eden bir cam üretti. 
Güneş gözlüğü özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda 
pilotlar için hayati bir önem kazanmıştı.

1940’larda plastik üretiminde gelişmeyle 
birlikte gökkuşağının her renginde farklı çeşit 
gözlük çerçevesi üretilmeye başladı.  Kadınlar 
arasında yukarı çekik çerçeveli gözlükler 
modaydı, erkeklerse spor altın çerçeveli gözlükler 
kullanıyordu.

Ama 20. yüzyılın ikinci yarısında, gözlükler de 
kıyafetin bir parçası olarak sayıldı , gözlüklerin 
de sürekli olarak yenilenmesi gerekiyordu 
yoksa eski moda kalabilirdi. Ünlüler giderek 
daha çok gözlük modasını etkisini altına 
almaya başladı. Örneğin 1970’lerde Jacqueline 
Kennedy Onassis yüzü neredeyse kaplayan 
gözlükleri popülerleştirmişti.  1980’lerde teknik 
inovasyonlarla birlikte daha hafif ve güvenli 
gözlükler üretilmeye başladı.
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İlk Mercek Suriye’de Yapıldı 

Dünyanın en eski merceği 3000 yıl önce 
Suriye’de yapılmıştır. Doğal bir kristali 
aşındırarak mercek şekline getiren 
Suriyeli ustaların merceği hangi amaçla 
kullandığı bilinmiyor. Bir İtalyan bilim 
adamı, bu merceğin teleskop yapımında 
kullanıldığını öne sürmüştü. Suriyeli 
ustaların yaptığı mühürlerde çok küçük 
yazı ve şekiller vardır. Merceğin, bu 
tür küçük yazı ve şekilleri işlemek için 
büyüteç olarak kullanıldığına daha çok 
inanılıyor. Mercek kelimesinin İngilizcesi 
“lens”tir ve Latince “mercimek” demektir. 
İnce kenarlı mercekler mercimeğe 
benzediği için bu ad verilmiştir. Mercekle 
ilgili ilk yazılı belge M.Ö. 424’ten kalan 
bir Antik Yunan belgesidir. Yazıda, güneş 
ışınlarının mercekle bir noktaya toplanıp 
ateş yakılması anlatılır. Romalı filozof da 
su dolu bir cam kürenin yazı ve şekilleri 
büyüttüğünü yazmıştı. Filozof Ibn al-
Haytham, Mısır’da halife Al-Hâkim 
döneminde hapishanede iken, 1020 
yılında “Optik Kitabı” adlı eserini yazdı. 
Kitap, daha sonra Latince’ye çevrildi ve 

Avrupalılar’ın ışık ve mercek ilişkisini 
anlamasını sağladı. Roger Bacon, kilise 
tarafından 1257’de hapse atıldığı süre 
boyunca mercekler üzerinde çalıştı. 
Bacon, 1262’de merceğin büyütme 
özelliklerini anlatan eserini yayınladı. 

Mercekten Gözlüğe İlk Geçiş İtalya’da 
Oldu 

Merceklerin ışığı bükerek objeleri nasıl 
büyüttüğü anlaşılınca kaliteli mercek 
yapımı gelişti. Rahat okuyup yazma 
amaçlı ilk gözlük, İtalya’da 1286’da icat 
edildi. Tek mercekli ve çerçevesiz olan 
bu gözlük elde tutularak kullanılırdı. 
Daha sonra yapılan iki mercekli ve 
metal çerçeveli gözlüğü de elde tutmak 
gerekiyordu. Bu gözlükler, 1400’de 
yaygınlaştı ve şapkaya takılanları 
da çıktı. İngiltere kralı VIII. Henry 
döneminde, şövalyeler gözlüklerini 
çelik miğferlerine menteşeyle monte 
ettirirdi. Çerçevenin iki ucuna takılan 
kurdelenin başa bağladığı model 
1600’lerde yaygınlaştı. Ressam El Greco, 

En eski merceği 3000 yıl önce Suriyeliler yapmıştı. 
İlk numaralı gözlük 1286’da İtalya’da ve ilk modern 

güneş gözlüğü ise 1929’da ABD’de yapıldı. 
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1600’de bir kardinali kurdeleli gözlükle 
resmetti. Uzağı göremeyenler (miyopi) 
için içbükey, yakını göremeyenler 
(hipermetropi) için ise dışbükey mercek 
kullanılıyordu. Johannes Kepler, 1604’te 
göz kusurlarının bu merceklerle nasıl 
düzeldiğini bilimsel olarak açıkladı. 

Modern Gözlüklerin Gelişmesi 

Çift mercekli metal çerçeveli gözlüklerin 
burun üzerinde durabilen modelleri çıktı 
ama ağır oluşu sorun yarattı. İspanya 
kralı V. Philip, saraydaki kadınların 
bu tip gözlüklerini hafifletmek için 
kaplumbağa kabuğundan çerçeveler 
yaptırdı. Bu gözlükler, burunda uzun 
süre tutulabildiği için moda oldu. 
Kaplumbağa kabuğunun şans getirdiği 
inancı da ilgiyi artırdı. Gözlüğün 
burun üzerine oturan kısmı, altın veya 

gümüşten yapılıyor ve çerçeveye değerli 
taşlar işleniyordu. Bir de tek mercekten 
yapılan “monokl” denilen gözlük vardı. 
Monokl, göz çevresindeki kaslarla 
sıkıştırılarak kullanılırdı ve kurdeleyle 
yakaya bağlanırdı. Gözlüklere sap 
takılması 1728’de ilk kez Londra’da 
başladı. Ancak sapların ucunda bağlamak 
için kurdele vardı. Kurdele yerine 
gözlük sapının bükülerek kulak arkasına 
takılması 1880’de gerçekleşti ve modern 
gözlüğün temeli oluştu. ABD’de B. 
Franklin uzağı ve yakını gösteren bifokal 
gözlüğü 1780’de icat etti. Astigmat için 
ilk silindirik mercek 1825’te İngiltere’de 
yapıldı. Bakalit ve benzeri plastiklerden 
yapılan çerçeveler maliyeti düşürdü. 
Kaplumbağa kabuğu çerçeveler 1920-
1930’lu yıllarda çok popülerdi. Titanyum 
çerçeve ve plastik mercek sayesinde 
gözlükler hafifledi ve kırılma riski azaldı. 
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Güneş Gözlükleri Moda Olunca 
Teknoloji Mükemmelleşti 

Güneş gözlüğü, oldukça yeni bir 
buluştur. Çin’de bin yıl kadar önce, 
bazı hakimlerin mahkemede renkli 
doğal camdan gözlük taktıkları 
biliniyor. Amaçları, sorgu sırasında yüz 
ifadelerinin anlaşılmasını önlemekti. 
Kar körlüğüne karşı Eskimolar’ın 
geliştirdiği ve üzerinde ince kesik olan 
gözlükler yüzlerce yıldır kullanılıyor. 
İngiltere’de 1752’de, güneş ışığından 
rahatsız olan frengi hastaları için sarı 
ve kahverengi güneş gözlükleri yapıldı. 
ABD’de sinema sanatçıları, 1920’lerde 
tanınmamak için güneş gözlüğü takmaya 
başladı. O dönemde güneşten gelen 
ultraviyole ışınlarının göze zarar verdiği 
pek bilinmediği için gözlükler aksesuar 
olarak kullanılıyordu. ABD’de plajlarda 
satılmaya başlayan ucuz güneş gözlükleri 

zamanla yaygınlaştı. Güneş gözlüklerinin 
dünyaya yayılmasında ABD’de üretilen 
pilot gözlükleri etkili oldu. ABD’de, 
askeri pilotların gözlerini yüksek irtifada 
güneş ışığından korumak için 1930’larda 
özel bir gözlük tasarlandı. Bu gözlüklere 
1936’da polaroid yeşil camlar takılınca 
pilotlar çok rahatladı. Bu yeşil camlı 
güneş gözlüklerinin ince çelik çerçevesi 
de çok beğenildi. Pilot gözlüklerinin, 
gözü koruyor olması ve tasarımı 
sayesinde güneş gözlükleri tüm dünyada 
moda oldu. 

Gözlüğün icadıyla milyarlarca insan, 
yaşam boyu rahat görme şansına kavuştu. 
Teknoloji geliştikçe göremeyen insan 
sayısı daha da azalacak.
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Buraya kadarmıs...

SİZİN KALEMİNİZDEN
Metin TURANLI / Optisyen / metinturanli@mynet.com

Gözü görmeyen, kulağı duymayan, bir tornavida bile tutamayan kimselerin 
optisyenlik belgelerini de iptal etmek lazım.

Sabahın 8’den, akşamın 8’ ine keyfimden 
çalışıyorum sanki. Bir yandan reçeteleri 
bilgisayara ve kayıt defterine işlemek, öte yandan 
gelen faturaları günü gününe sıraya koyup, 
kestiğimiz faturaları Optik proğramında kayıt 
altına almaktan çok memnunum sanki.

Bu ay çıkacak KDV tutarını hesaplayıp, ay sonu 
ödenmesi gereken senetlerin ihbarnamelerini 
toplamaktan, çalışanların içtiği çay ve şeker 
miktarını hesaplamaya; günün en sıcak 
zamanlarına göre klima saatlerini belirlemekten, 
işçilerin dükkan dışında geçirdikleri zamanı mesai 
dışı saydırmaya,çok mu memnunum sence?

Cumartesi-Pazar demeyip haftanın 7 günü 
neredeyse 16 saat bifiil çalışmaktan memnun 
muyum sanıyorsun?’’ dedim.

Daha da bir sürü örnek verecek, konuştuğuna 
pişman edecektim ki,sözü mü kesiverdi.

‘’Elbette memnunsun.’’dedi.
‘’Elinden gelse yatağı dükkana serip, 24 saat 

dükkanda yaşayacaksın. Çünkü başka bir işin yok. 
Başka zevkin yok. Başka bir yaşamı bilmiyorsun. 

Belirli bir yaştan sonra sürücü ehliyetlerinin 
yenilenmesi ve sürücülerin sağlık kontrollerinin 
daha bir dikkatli yapılması gerektiği gibi şeyler 
söyleniyor.

Tv’ de; Zeynep hanım fırsatı kaçırmıyor. Lak 
diye lafı sokuyor.

‘’Sadece şoför ehliyeti mi? Her türlü 
ehliyetin denetimi lazım. Gözü görmeyen, 
kulağı duymayan, bir tornavida bile tutamayan 
kimselerin optisyenlik belgelerini de iptal etmek 
lazım. Ne o öyle, 2 büklüm gözlük yapmalar 
falan? Millet o yaşta camiden camiye koşuyor, 
ahiretleri için çalışıyorlar;

Sen tut mesul müdürlük yap!’’
Hep derim ya, ‘’bu kız acı dilli’’ diye. Al işte! 

Sabahta bir şey için takışmıştık. Neydi? Unuttum 
şimdi. Sadece, ‘’sen yaşlanma e mi? ‘’ dedim.

‘’Sen hiç yaşlanma. Yaşlanırsan da, paraya, 
pul’ a ihtiyacın falan olmasın hiç. Ben bu 
yaşta böylesine çalışmaktan memnun muyum? 
Gençlerle yarışırcasına..
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paylaşmayacaksak , neden beni optisyen yaptın? 
Zamanında rekabet yokken, güzel güzel işinizi 
götürmüşsünüz, şimdi ahkam kesiyorsunuz.’’

Bu konuşmanın geleceğini öyle kolay tahmin 
ediyorum ki.. Gözlükçü-Optisyen ayrımına 
kadar uzar bu iş. Biraz daha konuştuğunda önce 
boğazı düğümlenecek, sonra gözleri dolacak. 
Konuştukça kızacak, bir, iki hıçkırık, ardından 
içeriye kacış. Ama bu sefer farklı bir şey de 
oldu. İçeriye kaçmadan önce bir kül tablasının 
yere düşmesi ya da fırlatılması ile kararımı 
verdim. Bu olayın Gezi parkı sendromuna 
dönüşmeden tatlıya bağlanması için içeriye 
seslendim.

‘’Ben yaşlı bir adamım. Sen böyle ikide bir 
ağlayacaksan, ben bu dükkanda çalışmam. 
Giderim yazılarımın başına. Seninle uğraşamam 
canım. Ama bak, haberin olsun haftada 1 gün 
yine burdayım.

Masama falan da dokunayım demeyin.’’

Sen gidersen bu dükkan batacakmış gibi 
hissediyorsun. Çünkü,kimseye güvenin yok.’’

Dedim ya ,bu kız acı dilli diye. ‘’Zeynep 
hanımmm’’ dedim sert bir şekilde.

‘’Bir dönem dolapların en dibinde sakladığınız, 
Yüzüne bile bakmadığınız gözlüklerin yeniden 
moda olması gibi biz her zaman retroyuz. Her 
zaman vintıc. Benim kıymetimi yokluğumla 
anlarsınız. Buraya kazık kakacak değilim elbet. 
Günü geldiğinde biz de bırakacağız. Küçük 
dükkan deyip geçmeyin. Burası kolay idare 
edilmiyor. Siz, belli ki yokluk nedir görmediniz. 
Bizim kuşak, en küçük ihtiyaçlarını bile 
dile getirmeye utanır. Biz kimseden bir şey 
istemedik. Her şeyi hak ederek, çalışarak elde 
et….’’

Yine sözümü kesti.
‘’ Öff baba ya! Bırak bu duygu sömürüsünü.

Sabahtan, akşama dükkanda durmana bir 
şey dediğimiz yok. Bari müşterilere karışma. 
Tamam, dükkanı sen kurdun. Sahibisin, mesül 
müdürüsün, her şeyisin. Ama bir şeyleri 
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İnsanlar, güneş gözlüklerini yıllarca 
moda-süslenme, gözü, yüzü kar, rüzgâr ve 
yabancı cisimlerden korumak, görünür ışık 
yoğunluğunu azaltmak amacıyla kullandı. 
Sadece yazın değil kış aylarında da gözlerimizi 
güneşin zararlı UV radyasyonundan korumak 
için, güneş gözlüğü kullanılması gereklidir. 

Kışın yağan taze kar, gelen ışığın yüzde 
85-95’ini yansıtarak, adeta bir ayna vazifesi 
yapar. UV radyasyonu, güneş ışınlarının yüzde 
5’ini oluşturmasına rağmen, çok tehlikelidir. 
Radyasyonu gözlerimizle göremeyiz ve 
hissedemeyiz, ancak zararlı etkilerini 
gözlemleyebiliriz. UV radyasyonunu önlemesi 
için güneş gözlüğü talebi maalesef günümüzde 

bile seyrektir. UV radyasyonunun zararlı etkisi 
kümülatiftir. Küçük yaştan itibaren güneş 
gözlüğü kullanma alışkanlığının kazandırılması 
gereklidir. Bu yüzdendir ki, güneş gözlüğü satın 
alırken ilk sorulan, “koyuluğu iyi mi, yüzüme 
yakıştı mı?” gibi sorulardır. Bu sorularla doğru 
bir güneş gözlüğü seçebilmek mümkün değildir. 
Mutlaka profesyonel bir optisyen desteği şarttır. 

UV radyasyonunun cilt ve göz ürerinde akut 
kronik zararları artık günümüzde bilimsel olarak 
kabul edilmiştir. Kışın da güneş gözlüğü veya 
renklendirilmiş lens kullanılması gereklidir. 

Kar, UV radyasyon miktarını artırır. Taze kar, 
gelen ışığın yüzde 85-95’ini yansıtır. Adeta bir 
ayna vazifesi yapar. Haliyle renklendirilmiş 

Kışın 
Gözlük 
Kullanımı

EĞİTİM
Taylan KÜÇÜKER / Eczacı Gözlükçü / Gözlükçüler ve 
Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Sadece yaz aylarında değil, kışın da güneş 
gözlüğü kullanılması, göz sağlığı için çok önemlidir.
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lensler, arzu edilmeyen radyasyonu göze 
ulaşmadan azaltır ya da önler. Renklendirilmiş 
lenslerin uluslararası bir standarda göre 
üretilmesi, bir optisyen ya da hekim tarafından 
önerilmesi göz ve görme sağlığını korur, göz ve 
yüzün yaralanmalara karşı güvenliğini sağlar. 
Kolaylıkla tutuşmaz, alerji ve tahriş yapmaz, 
kanserojen ve zehirli bir materyal ihtiva etmez. 
Trafikte araç kullanırken, sinyal ışık renkleri 
kolaylıkla fark edilir. 
İşportada satılan standart dışı kalitesiz, sözde 

güneş gözlükleri daha çok kayıt dışı kaçak 
yollarla ülkemize girmektedir. Büyük katma 
değer vergisi kaybına ve çok sayıda sağlık 
problemine sebep olur. Güneş gözlüklerinizi 

optisyenlik müesseselerinden faturası ve garanti 
belgesi ile birlikte almanız göz ve görme sağlığı 
açısından önemlidir. 

Güneş gözlüğü denetim ve kontrolünün 
YASAL BİR DÜZENLEME ile Sağlık Bakanlığı 
eliyle yürütülmesi gereklidir. Güneş gözlüğü, 
renklendirilmiş lensler, sadece bir çift cam bir 
çerçeveden ibaret değildir. Renklendirilmiş 
lensler, migren, dikleksi tedavilerinde, 
antifar camlar avcılık ve gece araç sürerken 
kullanılmaktadır. Renklendirilmiş lensler ayrı 
bir sağlık danışmanlığı uzmanlık ve eğitim 
gerektirir. Gözlükçüler renklendirilmiş lenslerle 
ilgili bilgileri eğitimlerinde geniş olarak 
almaktadırlar.
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Sıkça Sorulan 
Sorular

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.

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.

 

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. 

SAĞLIK
Doç. Dr. O. Murat UYAR / Göz Hastalıkları ve Cerrahisi 
Uzmanı, FEBO, FICO
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İyi görmek gözlerin sağlıklı olduğunun 
garantisi midir?
Kesinlikle HAYIR... Örneğin: 40 yaş üzerinde 
% 2 sıklıkla rastlanan glokom (göz tansiyonu) 
hastaları geç dönemlere kadar merkezden 
çok iyi görebilirler, ancak fark ettiklerinde 
genellikle bir borunun içinden bakıyormuş 
gibi dar bir alan kalmıştır ve kaybedilen görme 
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.

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.
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Hem havalı hem de 
bilgili olsun

Gelişmiş toplumlar, birkaç dakika, saat, gün, hafta 
ve hatta mevsim sonraki hava, iklim, su şartlarını, 
mümkün olduğu kadar önceden, doğru bir şekilde 
öğrenmek ister. 
İlk teneffüs ettiğimiz havayı ciğerlerimize çektikten sonra 

çığlık atıp ağlayarak hayata başlayıp, yine son nefesimizde 
ciğerlerimizdeki havayı vererek hayata sessizce veda 
ediyoruz. Biz havayla ilgilensek de, ilgilenmesek de; doğum 
ile ölüm arasındaki bu süreçte hava şartları bizimle sürekli 
ilgileniyor. Bu nedenle tüm dünyada medya mensupları, 
hava durumu programlarının herkesi ilgilendirdiği 
konusunda hemfikirdir. 

1879 yılından beri İngiltere’de basın havayla ilgili 
bilgileri veriyor. 14 Kasım 1922’de BBC, radyodaki hava 
durumu programlarında Meteoroloji Servisi’nin hazırladığı 
raporları okudu. 11 Kasım 1936’da dünyada ilk defa BBC, 
meteoroloji haritalarını TV’de göstermeye başladı. 1953 
yılında ise BBC “kişiselleştirilmiş hava durumu programı” 
için bir meteorolojistin meteoroloji haritaları üzerinden 
hava durumunu yorumlayıp anlatması uygulamasına 
geçti. ABD’de de medya, 1950 yılından beri meteorolojist 
çalıştırıyor. Reyting raporları da, meteorolojistler tarafından 
sunum yapılan haber programlarının tercih edildiğini 
gösteriyor. Artık Amerikan Meteoroloji Odası (AMS) ve 
Avrupa Meteoroloji Örgütü (ECOMET) hava durumu 
programları için standartlar geliştirip uyguluyor.

Çağdaş ülkelerde hava durumu sunucuları, 
meteorolojiden satın aldıkları tahminlere kendi yorumlarını 
katarak sunuyorlar. Aslında hava durumu sunucuları, 
meteorolojinin kamuya açılan yüzüdür. Bu nedenle 

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Meteorolojistler 
kapalı 
ortamlarda 
çalışanların yanı 
sıra çiftçi, yolcu, 
balıkçıya da 
hitap ettiklerini 
unutmazlar. 
Örneğin şiddetli 
bir yağmurun, 
sellerin, hasat 
sonrası tarlada 
bekleyen ürünün 
heba olması, 
ya da otobüs 
seferlerinin 
ertelenmesi 
anlamına 
geldiğini de 
hissettirirler.

FIRTINA ÖNCESİ
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meteoroloji teşkilatları, büyük masraf ve emeklerle 
ürettikleri bilgileri, palyaço, artist, manken vb. yerine 
meteorolojistler tarafından halka sunulmasını isterler. 
Meteorolojist sunucular, kapalı ortamlarda çalışanların yanı 
sıra çiftçi, yolcu, balıkçıya da hitap ettiklerini unutmazlar. 
Örneğin şiddetli bir yağmurun, sellerin, hasat sonrası 
tarlada bekleyen ürünün heba olması, ya da otobüs 
seferlerinin ertelenmesi anlamına geldiğini de uygun bir 
şekilde hissettirirler. Aksi takdirde orada bulunmalarının 
hiçbir anlamı olmazdı.

Bugün nasıl giyinelim? 
Ülkemizde de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 

satın alınan bilginin uzmanları tarafından televizyonda 
yorumlanarak sunulması, şüphesiz yararlı oluyor ve ilgi 
çekiyor. Örneğin, önümüzdeki kış günlerinde düşük 
hava sıcaklıkları kuvvetli rüzgarlar ile birleşince “rüzgar 
soğuğu” denen üşüme ortaya çıkacak. Sıcaklık ve rüzgar 
verileri kullanılarak insanların rüzgar nedeniyle hissedeceği 
sıcaklıklar belirlenip halka “Bugün Nasıl Giyinelim” 
şeklinde bildirilebilir. Böylece veliler de, çocuklarını okula 
göndermeden önce “rüzgar ısırığına” maruz kalacak el ve 
yüz gibi yerleri korumak için tedbirler alabilirler.

Bir hava durumu sunucusu için, tüm ülke hakkında, 30-
40 kelimelik bir metin yazmak zordur. Ülkemizdeki ciddi 
TV kanallarında meteorolog çalıştırılmaya başlandığından 
beri hava durumu programlarında önemli gelişmeler oldu 
fakat hâlâ bilgiler “konserve” olarak sunuluyor. Aslında 
basit bir meteoroloji radarı, yıldırım detektörü, w ebcam, 
desteği, vb. ile havayla ilgili bilgiler canlı ve daha ilginç 
olarak verilebilir…
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