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YOLNAME

eni, 25 Kilometre boyu olan, yaklaşk 375 
Kilometrekarelik bir kaldera buras. 30 Bin 
civarnda vahşi hayvan yaşyor burada. İnsan 
eli ile yaplmşçasna düz bir alan buras. 
Binlerce bufalo, Antilop, flamingo, zebra, 
baboon maymunu, aslanlar, filler, gergedanlar, 
yaban domuzlar, geyikler, impalalar, siyah 
benekli Afrika maymunlar, srtlanlar, deve 
kuşlar ve iki yüzden daha fazla kuş türünün 
yaşadğ bir doğal yaşam alan bu Ngorongoro 
kalderas. Afrika yaban hayatnn bir özeti 
gibi. 

Ngorongoro, Afrika dilinde “Büyük delik” 
demek. Bu koruma alannn hayvanlar, 
Serengeti ve Masai Mara hayvanlar gibi 
göç etmiyorlar. Çünkü krater tabannda 
Magadi adnda bir göl, Munge adnda da 
bir bataklk var. En kurak zamanlarda bile 
susuz kalmyorlar.     Yüzyllarca süren 
buharlaşmadan dolay, göl suyu biraz 
tuzlu! Bu nedenle göl, uzaktan lacivert 
görünüyor. Etraf zümrüt yeşili! Tam yağmur 
mevsimindeyiz. Gölde binlerce flamingo, 
pembe ve kibar görüntüleriyle, dipten yosun 
ve kabuklu hayvan çkartmaya uğraşyorlar. 
Bu kalderann hayvanlarnn, dş dünya ile 
hiç ilgileri kalmamş. Doğal bir besin zinciri 

oluşmuş. Zebra, antilop, ceylan gibi ot yiyen 
hayvanlar, kaplan, aslan, leopar, çita, srtlan ve 
çakallar gibi et yiyen hayvanlara av oluyorlar. 
Kendi kendine yeten bir yaşam alan 
Ngorongoro. Adeta bir laboratuar gibi. 1978 
Ylnda koruma altna alnabilmiş bu dünya 
miras, görülmesi gereken yerler listesinde de 
başlarda yer almay fazlasyla hak ediyor. 

Acknca, öğlen olduğunun farkna 
varyoruz. Öğle yemeği olarak, dün 
gece kaldğmz otelin hazrladğ piknik 
paketlerimiz var. Magadi gölü kenarnda, 
nefis manzaral bir yere park edip, piknik 
paketimle, suya biraz daha yakn bir yere 
gitmeye niyetleniyorum. Yemeğimi bir taşn 
üstüne oturup yerken, manzarann tadn 
çkaracağm. Tabii bu benim düşüncem. 
Gelgelelim,  bizim şoför Mafuru, eliyle 
tepemizde dönüp duran koca koca kuşlar 
gösteriyor ve çok tehlikeli olduğunu söylüyor. 
Elimizdeki yiyeceklere dalş yaptklarn, 
dolaysyla yaralanabileceğimizi anlatyor. 
Arabann içinde karnmz doyurup, gölün 
kenarna inebiliyoruz. Her şey o kadar doğal 
ve sakin ki.

 Bir saat yemek molasndan sonra yeniden 
yola çkyoruz. Yolda bir fil ailesi, başka 
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Yaz Geldi…

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Yazın yakıcı olduğu 
bu günlerde güneş 
gözlüksüz dışarıda 
dolaşmak neredeyse 
imkansız hale 
geldi. Bu sıcak yaz 
günlerinde olmazsa 
olmaz olan güneş 
gözlüklerinin bu 
yaz da gereken 
ilginin göreceğini 
umuyoruz. 

M
erhaba Değerli Meslektaşlarım,

Ramazan ayı, Bayram ve ardından güzel bir yaz tatili…

Yazın yakıcı olduğu bu günlerde güneş gözlüksüz dışarıda dolaşmak 
neredeyse imkansız hale geldi. Bu sıcak yaz günlerinde olmazsa olmaz olan 
güneş gözlüklerinin bu yaz da gereken ilginin göreceğini umuyoruz. 

Farklı markalar, farklı tarzda rengarenk güneş gözlükleri vitrinlerimizi 
süslüyor.

Ardarda yapılan kampanyalar, günü kurtarmaya çalışan firmalar, işporta da 
satılan güneş gözlükleri… 

Farkında olmadan sektöre ne kadar zarar verse de toplumun artan gözlük 
bilinci ile sektör öyle veya böyle gelişme gösteriyor. 

Bugün Türkiye’de gözlük pazarı yaklaşık 1 milyar ABD Dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşmış olup, buna numaralı gözlük çerçeveleri ve güneş gözlükleri de 
dahildir.

Ülkemizde güneş gözlüğü kullanma oranları %35 civarlarında olmasına 
rağmen, birbirimizle rekabet ve işporta gerçeği ile müesseselerimiz yeterince 
bu pazardaki pastadan yararlanamaktadır. Buna e- ticaret sitelerini de ilave 
edersek işimiz oldukça zorlanıyor.

Tüm meslektaşlarımıza bu bol güneşli yaz günlerinde, bol satışlı günler 
diliyorum. Saygılarımla...
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Renk körlüğünü  
ortadan kaldıracak gözlük
Bilim insanları, dünyanın dört bir yanından binlerce  
insanda bulunan renk körlüğü rahatsızlığını ortadan  

kaldıracak bir gözlük geliştirdi.

ABD’de insan algıları, duyguları ve görme 
konularının çalışıldığı bir araştırma merkezinde 
geliştirilen teknolojik gözlük,  renk körlüğü 
hastalığına çözüm olacak. Genelde erkeklerde 
görülen bir hastalık olan renk körlüğü, kırmızı, yeşil 
veya mavi renklerden en az bir ya da birkaçını ayırt 
edememe durumu olarak biliniyor. ABD’nin Boise 
State Üniversitesi’ne 2AI Labortuvarları’nda çalışan 
bilim insanları, renkleri ayırt edememe durumunu 
ortadan kaldıracak bir gözlük geliştirmeyi başardı. 
Araştırmayı yürüten ekipte yer alan nörobiyolog 
Dr. Mark Changizi, ‘renkleri görmenin tamamıyla 
renkler ve kanın fizyolojisi arasındaki ilişkiye dayalı 
olduğu’ teorisini 2006 yılında ortaya atmıştı. Aynı 
zamanda 2AI Laboratuvarları’nın müdürü olan 
Changizi, aynı yıl üzerinde çalışmaya başladığı 
projelerle, ‘oksijenleşmiş kDoktor ve hemşireler 
için geliştirilmek istenen bu gözlükler üzerinde 
yapılan çalışmalar, Changizi ve ekibine renk körlüğü 
rahatsızlığını tedavi etmek için de çözümler sundu.

RENK KÖRLÜĞÜ TEDAVİ EDİLDİ

2AI Laboratuvarları’nda geliştirilen gözlükleri 
kullanan deneklerin birçoğunda, rahatsızlığın 
ortadan kalktığı belirtildi. Denemelerin ardından, 
renk körlüğünü tedavi eden üç çeşit gözlük, 
İngiltere’nin Sussex Üniversitesi’nde profesör olan 

ve renk körlüğü çeken Daniel Bor’a gönderildi.

Profesör Bor, gözlüklerin işlevi hakkında 
bilgilendirildikten sonra kendi üzerinde deneme 
yaptı. Bor, ‘Ishihara’ renk körlüğü testini çıplak 
gözle yaptığında 0/8 elde ederken, Oxy-iso 
gözlüğünü taktığında 8/8 sonucunu elde etti ve 
hemen ABD’li meslektaşlarına sonuçları bildirdi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Gözlük, derideki oksijenleşmeyi ayırt eden bir 
sistemle, hemoglobin yoğunluğundaki değişiminin 
algılanmasını saf dışı bırakıyor. Gözlük bu filtreleme 
sayesinde kırmızı-yeşil ayrımını keskinleştiriyor. 
Ancak bunu yaparken, bu gözlükler takılı oldukları 
zaman sarı-mavi ayrımını güçleştiriyor.

Dr. Changizi, bir sonraki aşamada,  sarı-mavi ayrımı 
hiç etkilenmeden daha net çözüm aramak istiyor. 
Aynı laboratuvarda geliştirilen gözlükler güvenlik ve 
tıbbi amaçla da kullanılabiliniyor.

Changizi, “Günlük hayatta taktığımız gözlükler 
insanların dünyasını gölgelemekle kalmıyor; aynı 
zamanda sosyal iletişimimizi de gölgeliyor. Bizim 
teknolojimiz de dünyayı gölgeliyor; ama sosyal 
hayatı gölgelemiyor”  ifadesini kullandı. Anı daha 
keskin görmeyi sağlayacak’ gözlük geliştirmeyi 
amaçladı.
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İran Optik Fuarında  
NOVAX’a Büyük İlgi !

Beta Optik olarak NOVAX markamızla, İran optik 
pazarında yıllardır devam eden ilişkilerimize 
yeni bir boyut kazandırmak amacıyla güçlü bir 
işbirliğine adım attık. İran’ın başkenti Tahran’da 
26-30 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 
ve İran distribütörümüzle müştereken katıldığımız 
TOPEX Optik Fuarı’nda markamızı ve ülkemizi 
temsil etmenin bir kez daha gururunu yaşadık. 
İran ve çevre ülkelerden gelen optisyenlerin yoğun 

bir ilgisiyle karşılaştığımız bu fuar süresince, 
çok sayıda optisyeni ağırlayarak, bu pazardaki 
marka bilinirliğimizi önemli ölçüde artırdığımıza 
inanıyoruz. Fuar sürecinde düzenlediğimiz 
seminerle de, özellikle inovatif yeni ürünlerimizi 
ve üretim teknolojimizi tanıtma imkanı bulduk. 
Oldukça verimli geçen bu fuarda standımızı 
ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize teşekkür 
ederiz.’     
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Az görenlere ‘Teleskoplu gözlük’
‘Teleskoplu gözlük’, az görme yetisine sahip olanlarda görme 

kapasitesini yüzde 90 oranında artırabilecek.

yüzde 9.5’unun görme yeteneği bu sistemi 
kullanmaya uygun değildi, yüzde 8.4’ü ise az 
görme yardım cihazı dışında reçeteli normal 
gözlük desteğiyle hedeflerine ulaştı’’ dedi.

İdil, merkezlerinden, 6 yaş altı okul öncesi 
gruptan yararlananların oranının yüzde 5 
olduğunu, yüzde 26 oranında okul dönemi 
yaş grubunun ve yüzde 41 oranında 19-64 
yaş aralığındaki yetişkin gruptaki kişilerin 
faydalandığını, ayrıca gelenlerin yüzde 93’ünün 
sosyal güvenliğinin bulunduğunu belirtti. 

KULLANIMI KOLAY DEĞİL, UYUM SÜRECİ 
GEREKİYOR

Merkeze başvuruya gelenlerin öncelikle tüm 
görme fonksiyonlarının değerlendirildiğini ve 
ardından kişiye özel cihazların seçildiğini belirten 
İdil, ‘’Bunun için optik ya da optik olmayan 
sistemler kullanılıyor. Optik sistemlerden, çeşitli 
formlarda üretilmiş teleskopik, mikroskopik 
ve benzeri gözlükler kullanılıyor. Az gören 
hastalar için geliştirilmiş ve gözlüklerin üstüne 
monte edilmiş küçük teleskoplu gözlükler ile 
kişinin yüzde 10’luk görme kapasitesi yüzde 
90’ın üstüne, hatta tam düzeye çıkabiliyor’’ diye 
konuştu. 

Ankara Üniversitesi (AÜ) Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Görme Engelliler 
Rehabilitasyon ve Araştırma Biriminde, 
teleskoplu gözlük kullanımını öğretiliyor.

AÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde 
hizmet veren Az Görenler Merkezi Sorumlusu 
Prof. Dr. Aysun İdil, Türkiye’de az görme ve 
körlük ile ilgili ulusal bir kayıt sisteminin 
olmadığını, ancak hesaplamalara göre her bin 
kişiden 5’inin yüzde 5’in altında görme yeteneği 
(kör) olduğunu ve bin kişiden 20’sinin ise az 
görebildiğini söyledi. 

TÜRKİYE’DEKİ TEK MERKEZ 

Türkiye’nin göz hastalıklarının tedavisinde 
çok iyi bir noktada bulunduğunu, ancak 
rehabilitasyon açısından eksikler olduğunu 
belirten İdil, ‘’AÜ bünyesinde hizmet veren Az 
Görenler Rehabilitasyon Merkezi’nin, üniversite 
bünyesinde Türkiye’de kurulmuş ilk ve tek 
merkez olduğunu’’ söyledi.

Merkezde yaklaşık bin hastanın rehabilitasyon 
hizmetinden yararlandığını ifade eden İdil, 
‘’Hastaların yüzde 60’ında ‘yararlı görme’ 
sağlandı. Yüzde 3’ü cihaz kullanımını reddetti, 
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Optisyen-Gözlükçüler odalarının 
kuruluşuna dair duyuru Resmi 

Gazete de yayımlandı

Optisyen-Gözlükçüler odalarının kuruluşuna dair Resmi 
Gazete de yayımlanan duyuru ile birlikte, ilan edilen illerdeki 
Optisyen- Gözlükçüler Odaları mazbatalarını alarak göreve 

başlayacaklardır.

Mezkûr geçici 4 üncü maddenin dördüncü 
fıkrasında yer alan “Birlik Merkez Yönetim 
Kurulu en az yüz meslek mensubunun 
faaliyette bulunduğu yerlerde kurulacak olan 
optisyen- gözlükçüler odalarının faaliyette 
bulunacağı iller ile yüzden az meslek 
mensubunun faaliyette bulunduğu illerin oda 
bölgelerini tespit ederek odaların kuruluşunu 
karara bağlar.” hükmü gereğince Birlik Merkez 
Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile, 
Ülkemizde faaliyet gösterecek olan optisyen-
gözlükçüler odalarının kuruluşlarına ait duyuru 
bugün resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Optisyen-Gözlükçüler odalarının kuruluşuna dair 
Resmi Gazete de yayımlanan duyuru ile birlikte, 
ilan edilen illerdeki Optisyen- Gözlükçüler Odaları 
mazbatalarını alarak göreve başlayacaklardır.

Ve resmi gazete yayınlanan duyuru ile Odalara, 
optisyenlik müesseselerinin üç ay içinde zorunlu 
olarak yaptırmaları gereken kayıt süresi de odaların 
kurulması ile birlikte başlayacaktır.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden:

22.06.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik 
Hakkında Kanun’un 7063 sayılı Kanun ile eklenen 
geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne 
dayanılarak Birliğimizce hazırlanmış bulunan 
Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 
24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanıp yürürlüğe girmiş; mezkûr geçici 4 
üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince 
Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 
30-31.05.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı karar ile, 
Ülkemizde faaliyet gösterecek ve aşağıdaki listede 
isimleri, merkezleri ve kapsadığı iller belirtilmiş olan 
optisyen-gözlükçüler odaları kurulmuştur.

1- 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin 
beşinci fıkrasında, “Oda kurulan illerde ve 
bölgelerde faaliyette bulunmakta olan meslek 
mensupları, odaların kuruluşundan itibaren üç ay 
içinde odaya kayıt olmak zorundadır.” hükmü yer 
almakta olup meslek mensuplarının odaya kayıt 
olmaları zorunludur. Bu duyurunun yürürlük 
tarihinden itibaren işleyecek olan (3) aylık sürenin 
uzatılması kanunen mümkün değildir. Bu bakımdan 
öngörülen (3) aylık süre sonunda ilgili ilin optisyen-
gözlükçü odasına kayıt yaptırmamış olanların; 
çalışmakta oldukları optisyenlik müesseselerindeki 
mesul müdürlük görevi ile diğer meslekî 
görevlerinden ayrılmaları gerekecek ve mesleklerini 
icra edemez duruma düşeceklerdir. Bu suretle 
görevinden alınan kişilerin yerine odaya kayıt 
yaptırmış olan meslek mensuplarının atanmaları 
gerekli olacaktır.

1.1- Zikredilen geçici maddenin beşinci fıkrasında 
kesin olarak belirtilen (3) aylık sürenin sonunda 
optisyen-gözlükçü odasına kayıt yaptırmamış 
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olanlar, daha sonra kaydını yaptırmış olsalar bile, 
Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 
geçici 5 inci maddesi gereğince, odaların yapılacak 
olan ilk genel kurullarına katılamayacak, oda 
organları ve Büyük Genel Kurul temsilcilikleri için 
aday olamayacak ve aday da gösterilemeyecektir.

2- Odaların kurucu yönetim, denetleme ve disiplin 
kurulları, yapılmış ve yapılacak olan başvurular 
değerlendirilerek Birliğimiz Merkez Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecektir.

2.1- Odaların kurucusu olarak görev almak 
isteyen meslek mensupları, bu duyurunun yayımı 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik Merkez 
Yönetim Kurulu’na başvurabilirler.

2.2- Odalara kayıt olmak için gerekli olan bilgi 
ve belgeler, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği 
Yönetmeliği’nin 55 inci maddesinde belirtilmiş 
olup; hâlen mesleklerini icra etmekte olan 
optisyenler ve gözlükçüler, detaylı bilgi almak için 
odaların kurucu yönetim kurullarının adres ve 
diğer iletişim bilgilerini Birliğimiz Merkezinden 
öğrenebilirler.

2.3- Kanun’a ve Yönetmeliğe göre odaya kayıt 
olmaları ihtiyarî olan optisyenler ve gözlükçüler de 
aynı usûle göre odaya kayıt yaptırabileceklerdir.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ 
OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODALARI

1. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası: 
İstanbul merkez olmak üzere (İstanbul, Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ)

2. II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası: 
Ankara merkez olmak üzere (Ankara, Çankırı, 
Çorum, Eskişehir ve Kırıkkale)

3. III. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası: 
İzmir merkez olmak üzere (İzmir)

4. IV. Bölge Antalya Optisyen-Gözlükçüler Odası: 
Antalya merkez olmak üzere (Antalya, Burdur 
ve Isparta)

5.  V. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası: 
Bursa merkez olmak üzere (Bursa, Bilecik ve 
Yalova)

6. VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Konya merkez olmak üzere (Konya ve 
Karaman)

7. VII. Bölge Kocaeli Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Kocaeli merkez olmak üzere (Kocaeli, 
Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Sakarya ve 
Zonguldak)

8. VIII. Bölge Mersin Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Mersin merkez olmak üzere (Mersin)

9. IX. Bölge Kayseri Optisyen-Gözlükçüler Odası: 
Kayseri merkez olmak üzere (Kayseri, Nevşehir, 
Yozgat ve Kırşehir)

10. X. Bölge Adana Optisyen-Gözlükçüler Odası: 
Adana merkez olmak üzere (Adana, Aksaray ve 
Niğde)

11. XI. Bölge Samsun Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Samsun merkez olmak üzere (Samsun, 
Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, 
Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve 
Trabzon)

12. XII. Bölge Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Balıkesir merkez olmak üzere (Balıkesir 
ve Çanakkale)

13. XIII. Bölge Muğla Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Muğla merkez olmak üzere (Muğla)

14. XIV. Bölge Aydın Optisyen-Gözlükçüler Odası: 
Aydın merkez olmak üzere (Aydın ve Uşak)

15. XV. Bölge Manisa Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Manisa merkez olmak üzere (Manisa ve 
Kütahya)

16. XVI. Bölge Denizli Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Denizli merkez olmak üzere (Denizli ve 
Afyonkarahisar)

17. XVII. Bölge Gaziantep Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Gaziantep merkez olmak üzere 
(Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis 
ve Malatya)

18. XVIII. Bölge Hatay Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Hatay merkez olmak üzere (Hatay ve 
Osmaniye)

19. XIX. Bölge Güneydoğu Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Şanlıurfa merkez olmak üzere 
(Şanlıurfa, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak 
ve Van)

20. XX. Bölge Kuzeydoğu Optisyen-Gözlükçüler 
Odası: Sivas merkez olmak üzere (Sivas, 
Ardahan, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars 
ve Tunceli) 5692/1-1



17OPTİSYENİN SESİ E-DERGİTemmuz 2019



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Temmuz 201918

HABER

Zayıf Görüş

Temel olarak zayıf 
görüş gözlükle, 
kontakt lensle, 
ilaçla veya göz 

ameliyatıyla tamamen 
düzeltilemeyen 

önemli görüş 
bozukluğunu ifade 

eder.

Şunları içerir:

•	 En	iyi	düzeltilen	görüş	keskinliği	
(BVCA)	kaybı	daha	iyi	gözde	
20/70’ten	daha	kötüdür.

•	 Önemli	görüş	alan	kaybı.	Tünel	
görüşü	(çevrede	görüş	eksikliği)	
ve	kör	noktalar	görsel	alan	
kaybının	örnekleridir.

•	 Yasal	körlük.	Bazı	ülkelerde	
bu	en	iyi	olası	düzeltmeyle	en	
iyi	gözde	20/200	veya	daha	az	
merkezi	görüş	keskinliğidir	ya	
da	20	derece	veya	daha	az	görsel	
alandır.

•	 Neredeyse	tam		körlük.

Sebepler

Göz	hastalıkları	zayıf	görüşün	yaygın	
bir	sebebidir:

•	 Puslu,	bulanık	görüş	

kataraktlardan	kaynaklanabilir.

•	 Bulanık	veya	kısmen	
engellenmiş	merkezi	görüş	
makula	dejenerasyonuna	
özgüdür.

•	 Diyabetik	retinopati	kör	
noktalara,	bulanıklığa	ve	görsel	
bozulmaya	neden	olur.

•	 Zayıf	çevre	görüşü	glokomun	
ayırıcı	özelliğidir.

•	 Pigmenter	retinopati	(tavuk	
karası)	çevresel	görüşü	ve	
karanlıkta	görme	yeteneğini	
azaltır.

•	 Işık	duyarlılığı	ve	kontrast	
kaybı	da	bu	hastalıklarla	başka	
hastalıkların	belirtisidir.

Kalıtım	ve	göz	yaralanmaları	da	
düşük	görüşle	sonuçlanabilir.
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Etkisi

Yetişkinler	kadar	çocukların	da	
görüşü	bir	doğum	kusuru	veya	
yaralanmadan	ötürü	bozulabilir.	
Zayıf	görüşlü	çocukların	kavramları	
öğrenmede	sorunları	olabilir	
ve	erken	yıllardan	itibaren	özel	
talimatlara	ihtiyaç	duyacaklardır.	
Başka	çocuklar	ve	yetişkinler	
arasında	sosyalleşmek	için	ek	
yardıma	da	ihtiyaçları	olabilir.

Ama	düşük	görüş	yaygın	olarak	
yetişkinleri	ve	ileri	yaştakileri	etkiler.	
Görüş	kayıpları	travmatik	olabilir,	
üzüntü	ve	depresyona	yol	açabilir.

Güvenli	şekilde	araç	kullanmak,	
hızlı	okumak,	televizyon	izlemek	
veya	bilgisayar	ekranına	bakmak	
zayıf	gören	kişilerin	dünyadan	
uzaklaşmış	hissetmelerine	neden	

olabilir.	Şehir	merkezinde	bağımsız	
dolaşamayabilirler	veya	başka	
yiyeceklerle	ihtiyaçlar	için	alışveriş	
yapamayabilirler.

Görüşü	bozulmuş	bazı	kişiler	
arkadaşları	ve	tanıdıklarına	çok	
bağımlı	hale	gelirken	diğerleri	tek	
başına	yaşar.	Yazık	çünkü	görüş	
bozulmasının	üstesinden	gelmek	ve	
bağımsız	olarak	yaşamak	için	kişilere	
yardımcı	olan	birçok	ustalıklı	alet	
bulunur.

Tedavi:	Günlük	etkinliklerinizi	
sergileme	ve	yaşamdan	zevk	alma	
becerilerinizi	engelleyen	bir	görme	
bozukluğunuz	varsa	ilk	adımınız	
tam	bir	göz	muayenesi	için	bir	göz	
bakım	uzmanıyla	görüşün.

Gözlükler	veya	kontakt	lensle	
düzeltilemeyen	zayıf	görüş	yaşa	

bağlı	makula	dejenerasyonu,	glokom	
veya	pigmenter	retinit	gibi	ciddi	bir	
göz	hastalığının	ilk	işareti	olabilir.

Alınması	gereken	bir	katarakt	
meydana	geldiğini	de	gösterebilir.	
Durum	ne	olursa	olsun	daha	fazla	
görme	kaybı	yaşanmadan	harekete	
geçmek	akıllıcadır.

Göz	doktorunuz	standart	gözlük,	
tıbbi	tedavi	veya	ameliyatla	
yeterince	düzeltilemeyen	görme	
kaybınız	olduğunu	keşfederse	yeni	
durumunuzla	baş	etmek	için	sonraki	
adımları	atmanıza	yardımcı	olacaktır.

Zayıf	görüş	alanında	çalışmayan	
bir	göz	doktoru	sizi	bir	zayıf	görüş	
uzmanına	yönlendirir.

Bir	zayıf	görüş	uzmanı	sizde	
bulunan	görme	kaybının	derecesi	
ve	türünü	değerlendirebilir,	uygun	
zayıf	görüş	araçlarını,	dijital	
masaüstü	büyüteçlerini	ve	biyoptik	
teleskopları	reçete	edebilir	ve	onları	
nasıl	kullanacağınızı	öğrenmenize	
yardımcı	olabilir.

Yeni	seçenekler	arasında	alışveriş	
yapmak	ve	dışarıda	yemek	yemek	
için	elde	taşınan	dijital	büyüteçlerin	
yanı	sıra	bilgisayar	kullanımını	
büyütme	ve	metinden	konuşmaya	
özellikleriyle	basitleştiren	yazılımlar	
da	bulunur.

Zayıf	görüş	uzmanı	da	optik	
olmayan	uyarlamalı	cihazları,	
örneğin	büyük	fontla	basışmış	
malzeme,	ses	kayıtları,	özel	ışık	
özellikleri	ve	çeklerle	belgeleri	
imzalamak	için	imza	rehberlerini	
önerebilir.	Renkli	UV	filtreleri	olan	
özel	gözlükler	ışık	duyarlılığını	
azaltıp	kontrastı	artırabilir.

Gerekirse,	uzmanınız	veya	göz	
doktorunuz	görme	kaybınızla	baş	
etmenize	yardımcı	olabilmeniz	
için	bir	zihinsel	sağlık	uzmanı	
ve/veya	hareket	koçuna	da	sizi	

yönlendirebilir.
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Eğer kişinin görme keskinliği 
(visual acuity) tam (ölçülen 
sisteme göre 10/10, 20/20 
gibi) ise, çoğunlukla görsel 
durumun (vision) normal 
veya ideal olduğu düşünülür. 
Oysa, görme keskinliği, kişinin 
belirlenen bir uzaklıkta net 
görebilme ve ayrıntı seçebilme 
yetisidir ve görme eşelleri 
ile ölçülür. Görme keskinliği 
tam olan kişilerde bile, 
okuma ve yazma gibi bazı 
işlevlerde zorluklar yaşanabilir. 
Sonuç olarak kişinin görme 
keskinliğinin tam olması, 
görsel durumun(vision) 
ideal olduğunu göstermez. 
Net görme, yani görme 

keskinliğinin tam olması, 
OKUMA ve ÖĞRENME için 
gerekli görsel becerilerden 
sadece bir tanesidir.

GÖRSEL DESTEK TEDAVİSİ 
NASIL YAPILIR?

Tam bir göz muayenesinden 
sonra, görsel algı becerileri 
değerlendirilir. Eğer gerekiyorsa, 
görsel destek tedavi programı 
‘bireysel’ olarak kişinin 
gereksinimlerine göre planlanır. 
Program optik cihazlar ve çeşitli 
egzersizleri içeren, kurumsal 
uygulamalar ve evde yapılacak 
egzersizlerden oluşmaktadır.

Kurumdaki uygulama genellikle 

SAĞLIK

GÖRSEL DESTEK TEDAVİSİ 
(VISION THERAPY) NEDİR?

Görsel destek tedavisinin amacı, ‘iyi bir görme’ için gerekli olan 
görsel becerilerin geliştirilmesidir.

haftada 1-2 seans olacak şekilde 
6-9 ay süresince yapılır.  Ancak 
kişinin gereksinimine göre bazen 
ev egzersizleri ile desteklenecek 
tek seans bile yeterli olabilirken, 
bazen bu süre 2-3 yıla 
uzayabilmektedir.

KİMLERE GÖRSEL DESTEK 
TEDAVİSİ YAPILMALIDIR?

Görsel destek tedavisine 
gereksinim duyan kişiler;

  Görsel problemlere bağlı 
öğrenme bozuklukları

Öğrenmenin % 80 i görme 
yetisine dayalıdır.İki gözün 
birlikte çalışması, foküsleme 
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(odaklama), takip edebilme 
gibi görsel beceriyetersizlikleri, 
öğrenmeyi olumsuz yönde 
etkileyebilir.

Disleksi dahil okuma problemi 
olan çocukların % 80 inde, 
çözülebilir görsel problemler 
olduğu bildirilmektedir.

  Şaşılık (strabismus) ve göz 
tembelliği (ambliyopia)

Görsel destek tedavisi, şaşılık 
ve göz tembelliği durumlarında 
erken yaşlarda daha etkili 
olmaktadır. Ancak her yaşta 
yapılabilir.

  Teknolojik yaşamın sonucunda 
oluşan göz problemleri;

Çağımızın koşullarına bağlı 
olarak pek çok kişi günlük 
yaşamının önemli bir bölümünü, 
bilgisayar ekranları karşısında 
ve yakın mesafede çalışarak 
geçirmektedir. Buna bağlı olarak, 
göz yorgunluğu, baş ağrısı ve 
görme ile ilgili problemler 
sıklıkla görülmektedir.

  Özel durumlarda yapılan 
görsel rehabilitasyon;

Nörolojik bir hastalık veya 
sinir sistemine yönelik bir 
travma, kişinin görmesini 
etkileyebilir. Beyin ve omurga 
travmaları, inme, gelişimsel 
gerilikler, serebral palsi, multipl 
sklerozis gibi durumlar da görsel 
rehabilitasyon tedavileri yararlı 
olabilmektedir.

  Sporculara yönelik programlar;

İyi bir vizyon bile daha iyi 
olabilir. Sporcularda, göz-el 
koordinasyonu, görsel reaksiyon 
zamanı, periferik farkındalık, 
iki gözün birlikte çalışması, 
foküsleme, izleme ve görsel 
becerilerin daha üst düzeye 
çıkarılması için, görsel destek 
tedavisi yapılabilir.

GÖRMEYE BAĞLI 
ÖĞRENME PROBLEMLERİ 
İÇİN ÖN TEST

Yapılan çalışmalar, okul çağı 
çocukların yaklaşık %20 sinde, 
okul başarılarını olumsuz bir  
şekilde etkileyen tanı konmamış 
görsel problemler olduğunu 
göstermektedir. Üstelik bu 
çocukların pek çoğu, sadece 
uzak görme keskinliklerinin 
ölçüldüğü okul taramalarından 
geçmiş ve görme keskinliklerinin 
tam olduğu söylenmiştir. Görme 
keskinliği tam olmasına karşın, 
bazı çocuklarda iki gözün 
birlikte çalışabilmesini sağlayan 
işlevler, yazıyı  izleyebilme ve 
okurken satırları kaybetmemek, 
çeşitli mesafelerdeki 
cisimlere bakarken(örneğin 
yakından uzağa bakıldığında) 

odaklayabilmek gibi yetilerde 
sorun olabilir. Bu gibi durumlar, 
çocuğun okulda başarısız olarak 
değerlendirilmesine neden 
olabilir.

Çocuğunuzun bu tür bir görsel 
problemi olup olmadığını 
saptamak için, aşağıdaki testi 
yapabilirsiniz

Bu testi doldururken, 
çocuğunuz ile ilgili 
gözlemlerinize dayanarak ve 
gereken sorularda çocuğunuza 
bu durumu açıklayarak onun 
ifadelerini de göz önünde 
bulundurarak cevaplayınız.

Puanlamanız 20 nin altındaysa 
çocuğunuzu bir göz hekimine 
muayene ettirmeniz ve 
gerekiyorsa  görsel destek 
tedavisi almasını sağlamanızı 
öneririz.
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Bu sezon 50’li yılların 
yansımasını tekrar görüyoruz. 
Geçtiğimiz yıllarda 80’ler daha 
çok gündemdeyken bu yıl biraz 
daha geriye gidiliyor. 2019 yılı 
güneş gözlüğü modası, büyük 
çerçeveli gözlükler. Tabii büyük 
çerçeveli gözlükler herkesin 
yüzüne uymuyor. Özellikle 
küçük yüzlüler büyük çerçeveli 
gözlüklerden uzak durmalı. Yani 
gözlük alırken yüz şeklinize 
göre gözlük seçmelisiniz. Bu 
yıl eski moda pilot gözlüğüne 

benzeyen Jackie Onassis tarzı 
büyük kare çerçeveler daha çok 
tercih ediliyor... Aksesuar trendleri 
arasında en çok öne çıkan detay 
ise, fötr şapkalar. Jean üzerine 
beyaz bir gömlek ve fötr şapka ile 
bu yılın trendini yakalayabilirsiniz. 

Kedi göz çerçeveler dikkat 
çekici!

Yaz aylarında çılgın gözlüklere de 
rastlayacağız. Özellikle ´kedi göz´ 
denilen ve renkli çerçeveleriyle 

SAĞLIK

Gözlüğümüzü takıp  
1950‘lere dönüyoruz

Bu yaz güneş gözlüklerinde vingtage ve retro modası var. 
Büyük çerçevelerin yanı sıra özellikle yuvarlak çerçeveler 
ve kedi gözü modeller dikkat çekiyor. Renk olarak kırmızı 

ön planda. 

dikkat çeken modeller, birçok 
kişinin ilgisini çekeceğe 
benziyor. Tabii kırmızı rengi de 
unutmamak gerek. Bu yıl kırmızı 
çerçeve o kadar moda ki, herkes 
mutlaka kırmızı çerçeveli bir 
güneş gözlüğüne sahip olmak 
isteyecek. 

Gözlüğünüzü yüz şeklinize göre 
seçin

Yüz hatları yuvarlak olanlar: 
Yüz hatları yuvarlak olanlar 
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köşeli gözlükleri tercih 
etmeli. Çünkü diğer gözlükler 
yüzünüzün yuvarlaklığını daha 
çok belirginleştirir. Eğer büyük 
bir yüze sahipseniz büyük kare 
çerçeveli gözlükleri tercih edin.

Yüzünüz kalp şeklindeyse: Geniş 
gözlüklerden uzak durun. Çünkü 
bu tür gözlükler yüzünüzü 
olduğundan daha uzun gösterir. 
En uygunu pilot gözlükler. Bu tür 
gözlükleri sevmiyorsanız renkli 
camlı gözlük tercih edin. 

Yüz hatları küçük olanlar: 
Çerçevesiz gözlükler daha şık 
duruyor. 1980’li yılların modası 
Wayfarer modeli klasik bir gözlük 
modeli ve küçük yüzlülere çok 
yakışan bir model. Kate Moss gibi 
pek çok ünlünün de tercihi. 

Yüz hatları uzun olanlar: 
Yüzünüzün en ve boyunu 
orantılamak açısından dikdörtgen 
çerçeveli gözlükleri seçmelisiniz. 
Bu tarz gözlükleri Diesel’de 
bulabilirsiniz.

Yüz hatları kare olanlar: Jackie 
Onassis tarzındaki gözlükler kare 
yüzlüler için çok ideal. Bu yüze 
sahip olanlar köşeli gözlüklerden 
uzak durmalı. 

Vazgeçilemeyen renkli camlar

Geçen yazdan beri gözbebeği olan 
renkli cam fırtınası, bu yaz da devam 
ediyor. Brad Pitt ve Johhny Deep, 
Cannes’da bunu kanıtladılar. 
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Posta pulları, dünyada ilk kez 06 Mayıs 1840 tarihinde İngiltere’de kullanılmıştır. 
Ülkemizde ise 13 Ocak 1863 tarihinde kullanılmaya başlamıştır. Posta pulları aynı 
zamanda koleksiyon amacıyla da kullanılmaktadır.

Posta pulları bir ülkenin kültürel, politik, turistik ve ekonomik propagandasını yapar. 
Bayrak gibi toprak gibi bağımsızlık sembolüdür. Posta pulları ve bununla ilgili İlk Gün 
Zarfı, Özel Gün Damgası, Posta Kartı ve benzeri maddeleri biriktirmeye FİLATELİ 
(Pulculuk), bu işi yapan kişiye de FİLATELİST denir. 

Pul Nedir?

Pul, önyüzünde çeşitli resim, şekil veya motifler basılmış, arka yüzüne özel bir zamk 
sürülmüş kare, dikdörtgen, üçgen, altıgen, yuvarlak, simetrik ve asimetrik veya benzeri 
şekillerde hazırlanmış, çeşitli büyüklüklerde olabilen, değerli bir kağıttır. 

Pulun ön yüzünde, ait olduğu ülkenin adı ve para birimine göre değeri yazılıdır. Bu 
değere ‘Nominal Değer’ denir. Bazı ülke pullarında, ülke adı ve pulun nominal değeri 
başka dil ve alfabede de yazılabilir.

Dünyada ilk pul İngiltere de basıldığı için yalnızca İngiliz pullarında devlet adı yazılı 
değildir.

Pullar,çeşitli büyüklükteki kağıtlara tabaka halinde değişik baskı yöntemleri ile basılır 
ve koparma kolaylığı bakımından özel zımba cihazı ile perfore edilirler. İlk pullar 
tabakalardan makasla kesilerek ayrılırdı ve arkaları zamklı değildi.

Pul ve Pulculuk
Filateli Nedir?

KOLEKSİYON
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Kadın nereye giderse gitsin her zaman güneş gözlüğü ve benzeri  kıyafetini 
eşleyen bazı materyaller taşımalıdır. Bu stilini ve tarzını göstermesi açısından 
şarttır. Güneş gözlüğü seçerken aralarından seçim yapabileceğiniz markaların da bolluğu 
dikkat çekicidir. Bu markaların sadece piyasadaki en şık tasarımları değil, aynı zamanda 
en kaliteli olanlarıdagöz sağlığınız için önemlidir. 

Gulf Luxury dergisi, İşte kadınlar için en iyi 10 güneş gözlüğü markalarını seçti:

10. Ray-Ban. Erkekler ve kadınlar için göz aşınma liderlerinden biri, bu marka klasikleri 
Aviators veya Wayfarer dahil olmak üzere sayısız tasarımlar bulunuyor.

9. Fendi. Birçok lüks malların satış ve üretimde iyi bilinen bir marka, bu marka tarzınıza 
uygun çok şık güneş gözlüğü vardır.

8. Dior. Bu marka çok modern ve yenilikçi tasarımlar vardır. En iyi güneş gözlüğü biri 
kadınlar için markalar ve kesinlikle onların tasarımlarını kontrol etmelisiniz.

7. Tom Ford. Güneş gözlüğü çok klasik ve zarif tasarımları ile, Tom Ford çok popüler ve 
diğer gözlük markaları arasında saygı haline gelmiştir.

6. Prada. Eğer moda bir aşk varsa, Prada güneş gözlüğü bir çift gerekir. Ünlü lüks 
aksesuarlar, özellikle torbaları için, bu marka zerafet bağırır.

5. Gucci. Lüks eşanlamllı,kadın için güzel zamansız tasarımlar değil, aynı zamanda 
yüksek kalite güneş gözlüğü sunuyoruz.

4. Burberry. Çok iyi Burberry gözlük kaliteli olması ve yeni bir çift ararken dikkate 
alınmalıdır, hazırlanmış. Onlar daha abartılı klasik gelen, özel olarak herhangi 
ihtiyaçlarına uyacak şekilde dizayn edilmiştir epeyce koleksiyonları var.

3. Chanel. Gerçek moda tutkunları Chanel güneş gözlükleri bir çift isteyeceklerdir. Lüks 
tasarımları ve yüksek son kalite herhangi bir kalabalıkta fark yapacaktır.

2. Miu Miu. Bu marka çanta ve gözlükte, kadın aksesuarlarında uzmanlaşmıştır. Onların 
güneş gözlüğü gerçek bir prenses gibi hissettirecek çok güzel tasarımları var.

1. Dolce & Gabbana. birçok ünlü tarafından tercih edilen seçkin güneş gözlüğü özel 
hissettirecek. tasarımları sofistike ve bu marka bu aksesuar, özellikle kadın güneş gözlüğü 
geldiğinde dünyanın en iyi hale benzersizdir.

KADINLARIN TERCİH ETTİĞİ EN İYİ 
ON GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ MARKASI

Şık kadın, her zaman detaylara çok daha dikkatli olmalı ve 
tarzını göstermek için her zaman iyi aksesuarlara ihtiyacı 

vardır. Güneş gözlükleri kendini ifade etmek için harika bir 
yoldur ve aynı zamanda UV ışınlarına karşı korumalıdır. 

MODA
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Görmeyen çocuk öğrenemez. Öğrendiklerimizin %83’nü gözlerimizle sağlarız. 

Çocuklarımız bu dönemde bir yandan korunaklı yuvalarından çıkıp toplum içine girmenin yaratabileceği 
ruhsal ve sosyal sorunlarla bir yandan da yoğun bir öğrenme döneminin yaratabileceği stresle baş etmek 
zorunda kalabilirler. Öğrencinin bu süreçten başarılı bir biçimde çakabilmesinin en temel şartı sağlıklı 
olmasıdır. Özellikle görmeyle ve işitmeyle ilgili sağlık sorunları erken dönemde teşhis ve tedavi edilirse 
öğrencinin okul başarısı şansı artar” .

Okullarda yapılan görme taramaları

Bu taramalarda;

1. Anatomik bozuklukların olup olmadığı

2. Görme keskinliğinin normal olup olmadığı

3. Renk görme kusuru olup olmadığına bakılabilir.

Bu muayenelerde bozukluk tespit edilen öğrenciler ayrıntılı muayene ve tedavi için göz hastalıkları 
uzmanına sevk edilir.

Okul taramalarında sıkça rastlanan göz hastalıkları;

1. Şaşılık

Şaşılık, gözlerin birbirine paralel bakmaması olarak tanımlanabilir. Gözlerin bir tanesi hedefe bakarken 
diğeri başka bir yere yönelmiştir.

Şaşılık tek gözde ise genellikle şaşı göz az görür ve tembel kalır. Şaşı gözlerde derinlik hissi yoktur veya 
çok az gelişmiştir.

Çocukluk çağındaki şaşılıkların en sık rastlanılanları içe ve dışa şaşılıklardır. Tek ya da çift taraflı olabilirler. 
İçe şaşılığa genellikle hipermetropluk bulunanlarda rastlanır.,

Okul çağı çocukların  
büyüme ve gelişme dönemidir

Görmeyen çocuk öğrenemez. Gözlük çocuğunuzun 
gözlerini Dünya’ya açabilir. Gözlerimiz adeta beynimizin 
uzantısı gibi çalışır. Gözlerimiz vücudumuzun dünya’ya 

açılan pencereleridir.

SEKTÖRDEN

Ecz. Gözlükçü Taylan Küçüker
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Bu şaşılıklar bazen sadece uygun gözlüklerin kullanılmasıyla düzelebilir. Gözlükle tam olarak 
düzelemeyen şaşılıkların ise ameliyatla düzeltilmeleri gerekir.

Çocukluk çağında dışa kayan gözlerde çoğunlukla miyopluk mevcuttur. Dışa kayma bazen gizli bazen 
aşikâr olabilir.

Bu tip şaşılıkta güneş ışığı gizli şaşılığı aşikâr hale getirebilir. Çocuk, güneşte dışa kayan gözünü tek taraflı 
kapatma eğiliminde olur.

Şaşılıkların en önemli nedenlerinden biri de göz kaslarında felç olmasıdır. Bu felçler doğuştan mevcut 
olabilirler ya da kazalar sonucu göz kaslarının hasarlanması ile ortaya çıkabilirler.

2. Kırma Kusurları

Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen göz hastalığı kırma kusurları miyopluk, hipermetropluk veya 
astigmatlık şeklinde olabilir.

Miyopluk genellikle öğrencinin sınıf tahtasındaki yazıları okuyamaması ile kendini belli eder.

Hipermetroplukta da uzak ve yakını görmede zorluk söz konusu olabileceği gibi çocuklarda uyum 
denilen odaklama yeteneği ile hipermetropluk gizlenebileceğinden görme tamamen normal de olabilir.

Fakat sürekli uyum yapmak göz yorgunluğuna sebep olarak öğrencide göz ve baş ağrısı yapar.

Astigmatlık sıklıkla baş ve göz ağrısı, okuma isteksizliği gibi şikâyetlere yol açar. Öğrencinin bazı harfleri 
net, bazı harfleri bozuk gördüğü dikkatli öğretmenlerce fark edilebilir.

Hipermetropluk ve astigmatlığa bağlı görme bozuklukları uzun süre gizli kalarak fark edilmeyebilir.

Özellikle bir gözü sağlıklı olan öğrencilerde diğer gözdeki görme kusuru ileri yaşlara kadar fark 
edilmeyebilir. Bu durum çocuğun okul başarısını etkileyebilir.

3. Göz Tembelliği
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Göz tembelliği, toplumda sık rastlanan, fark edilmesi zor ve fark edildiği zaman genellikle tedavi 
aşamasını geçmiş bir durumdur.

Göz tembelliği kısaca kullanılmayan görme sinirinin beynimizce iptal edilmesi olarak tanımlanabilir.

Gözün öndeki kırıcı ortamlardan görüntü bir şekilde sinir tabakasına ulaşamazsa ya da bulanık olarak 
ulaşırsa çocukluk çağındaki kişilerde göz tembelliği gelişir.

Göz tembelliğinin sık görülen nedenleri şaşılık ve yukarıda bahsettiğimiz kırma kusurlarıdır.

Şaşılıkta iki göz ayrı ayrı yönlere bakar. Beyne iki ayrı görüntü gider ve çift görme meydana gelir.

Bunu engellemek için çocuklarda beyin, gözlerden birinden gelen görüntüyü iptal eder ve tek gözle 
görme sağlanır. Görüntüsü iptal edilen gözde tembellik gelişmeye başlar.

Kırma kusurları: İki göz arasında kırılma kusuru farkı fazlaysa ya da iki gözde de yüksek astigmatlık, 
hipermetropluk kusurları varsa göz tembelliği gelişebilir.

Göz tembelliğinin tedavisi ilk altı yaş içinde yapılmalıdır. On yaşından sonraki tedaviler genellikle yararlı 
olmamaktadır.

Tedaviye ne kadar erken başlanırsa alınacak sonuç da o kadar başarılıdır.

Tedavi biri göz tembelliğine yol açan faktörün, diğeri de göz tembelliğinin kendisinin tedavisi olmak 
üzere iki basamaktan oluşur.,

Göz tembelliğinin kendisinin tedavisi iyi gören gözü kapatarak tembel gözü çalışmaya sevk etmek 
şeklinde yapılır.

4. Renk görme bozuklukları

Renk görme bozukluklara özellikle yeşil ve kırmızı renklerin yeterince görülememesi şeklinde kendini 
belli etmektedir.

Okullarda yeşil tahtalar üzerine kırmızı tebeşirle yazılan yazıları görmeme şikâyeti ile göz hekimlerine 
başvuran çok sayıda öğrenci vardır.

Renk görme muayenesi bazı hastalıkların teşhisinde ya da tedavisinin izlenmesinde de kullanılabilir.

Ancak en büyük önemi ileride pilot, eczacı, muvazzaf asker, güvenlik görevlisi veya polis olmak 
isteyenlerde belirir.

Ayrıca sürücü belgesi alabilmek için de renk görmenin normal olması gerekir.

SEKTÖRDEN
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Renk görme bozukluklarının belirlenmesi öğrencilerimize yön verme konusunda eğitimcilere yardımcı 
olacak, ailelerin beklentilerini ona göre ayarlamalarını sağlayacak ve kanunen sahip olmamız mümkün 
olmayan fırsatların kapısına vardığımızda böyle bir kusurun tespiti ile hayal kırıklığına uğramızı 
önleyecektir.

Renk görme bozukluğu ya da renk körlüğü genellikle anne-babadan çocuklarına geçiş gösteren irsi bir 
rahatsızlıktır. Bu bozukluğa kız çocukları çoğunlukla taşıyıcı olarak kaldıkları için erkeklerde daha sık 
rastlanır.

Renk görme muayenesi renkli noktalardan oluşan harflerin ya da rakamların okutulduğu İshihara Renk 
Kitabı ile yapılır. Araştırma amacıyla kullanılan daha ileri renk görme testleri olduğu gibi renk yumakları 
tarzında basit testler de mevcuttur.

Ebeveynler çocuklarının periyodik muayenelerini düzenli yaptırmaları okul başarısını artırır.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

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

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

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

az olamaz.

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

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

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

5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki kanununa göre:

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

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

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

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

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

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

Yaşam dünyaya gözleri açmayla başlıyor, 
yummayla, kapatmayla bitiyor; şairin dediği gibi 
ömür göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor... Ömür 
boyunca beş duyunun hepsinin yeri ve önemi ayrı 
olsa da görme bambaşka; öyle ki içinde ‘’göz’’ veya 
‘’görme’’ geçmeyen şiir, şarkı neredeyse pek yok. 
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
ve ilerlemelere rağmen ne yazık ki bazı göz 
hastalıklarının henüz tam tedavileri mümkün 
değil. İşte bu nedenle de ne yazık ki çeşitli 
suistimallere şahit olmaktayız. Gözü ve görmeyi 
ilgilendiren tüm alanlarda (tıbbi, cerrahi ve optik) 
tüm yaklaşımları sağlama yetkisine sahip tek 
meslek dalı olan göz hastalıkları uzmanı olabilmek 
için ülkemizde liseden sonra en az 11 yıl olmak 
üzere zorunlu hizmetlerle 14-15 yıl gibi uzun ve 
çok zorlu bir süreç söz konusudur. 50000 hekimin 
girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı olan TUS’da 
ilk 200’e girip 5 yıl boyunca, nöbetler dahil, 
gece, gündüz çalışıp bir göz uzmanı olabilmek 
neredeyse 4 adet dörder yıllık fakülte bitirmeye 
denk gelmektedir.

Umut Tacirlerine Dikkat

Günümüzde tam tedavileri olmamakla birlikte, 
deneysel çalışmaların sürdüğü başta tavukkarası 
(retinitis pigmentoza) ve Stargardt hastalığı 
olmak üzere çeşitli göz hastalıklarında yanıltıcı 
bilgi ve reklamlarla çaresiz insanlara umut ticareti 
yapanlar arasında ne yazık ki sülükçüler gibi göz 
uzmanı olmayan tıp doktorları da var. Bunların 
hiçbir ciddi bilimsel çalışmaları olmamasına 
rağmen, çeşitli medya organlarında ve web 
sitelerinde çeşitli pazarlama taktikleriyle insanları 
çekmeye çalışıyorlar. 

Bu hastaların az da olsa kalan görüntülerini 
tehlikeye atacak herhangi bir uygulama, belki de 
birkaç yıl sonra çıkacak gerçek bir tedavi şansını 
tamamen kaybetmelerine neden olabilecektir.

Bu konuda Bakanlık’ça yasal denetimlerin yanı 
sıra toplumun da aydınlatılması çok gereklidir. 
Sadece göz hastalıklarından değil, göz sağlığından 
da sorumlu 4000 göz hekiminin resmi derneği 
Türk Oftalmoloji Derneği’nin gozsagligi.todnet.
org/ sitesinden yararlanılabileceği gibi göz 
hastalıkları uzmanlık belgesi olan hekimlere 
danışılması da uygun olur.

SAĞLIK

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

Tedavisi olmayan göz hastalıkları

www.muratuyar.com.tr
www.facebook.com/muratuyar.com.tr
omuyar@gmail.com
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Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yazın sihirli kelimeleri: Gölge, 
beyaz, hafif, sulu, yavaş

NDiğer bir deyişle, yaz gelip havalar çok ısındığında 
sıcak havalar ve çoğalan böcekler çocukları 
bunaltabilir; ciltlerinin rengini koyulaştıran veya 
bazen yakıp su toplanmasına (ve ileriki yıllarda 
cilt kanserine) neden olan güneş de zarar ve acı 
verebilir; daha çabuk bozulan gıdalar tarafından da 
kolayca zehirlenebilirler...

ABD Ulusal Çocuk Güvenliği Kampanyası’na (NSKC) 
göre, 14 yaşından küçük çocuklarda kazayla yaralanma ve 
ölümlerin yarısı mayıs ile ağustos ayları arasında oluyor. 
NSKC tarafından yazın dışarıda bilinçsizce dolaşmasına 
veya yüzmeye gitmesine izin verilen çocuklar için 
tehlikeleri şöyle belirlenmiş: Boğulma ve sığ suya kafa üstü 
dalmak, düşmek, araç çarpması ve kazaları, zehirlenme 
ve böcek ısırmaları, aşırı güneşlenme sonucu güneş 
çarpmasıyla birlikte ileriki yaşlarda cilt kanseri ve gözlerde 
katarakt, yıldırım çarpması ve sel sularına kapılma. Bir de 
yetişkinlerin ‘hemen geliyorum’ diyerek otomobillerde 
yalnız ve kapalı bıraktıkları küçük çocuklar da tehlikede... 

Diğer bir deyişle yaz mevsimi ve havası, özellikle çocuklar 
için, en tehlikeli mevsim olarak bilinir. Küresel iklim 
değişimi sonucu artması beklenen problemlerle birlikte 
bu durumda, çocuklar için yazın getirdiği tehlikelerde 
artışlar olmaktadır. Günümüzde artan tehlikelerden olan 
aşırı güneşlenme ve sıcak hava dalgalarından kendimizi ve 
çocuklarımızı korumak için dikkat etmemiz gerekenler 
şunlardır:

Her ne kadar cilt kanseri yetişkinlerde görülüyorsa 
da buna çocuklukların da aldıkları morötesi ışınlar 

Çalışmak zorunda 
olmayan çocuklar 
için yaz, okulsuz, 
dışarıda sonsuz oyun 
oynanabilen güzel 
günler demektir.

FIRTINA ÖNCESİ
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neden olabiliyor. İlgili literatüre göre insanların 
birçoğu yaşamında maruz kaldığı toplam güneş 
ışığının yüzde 80’ini 18 yaşına kadar almakta. Bu da 
özellikle çocukların bazen aşırı güneşlenebildiğini 
göstermektedir. Ayrıca, çocukluğumuzdaki ciddi 
bir güneş yanığı, ileriki yaşamlarında cilt kanserine 
yakalanma riskini de artırmaktadır. 

Bronzlaşmak ve güneş yanığı, güneş ışınlarına ne kadar 
maruz kalındığına, güneş ışınlarının geliş açısına ve 
derinin hassaslığına bağlıdır. Havanın durumunu da 
buna eklememiz gerekir, çünkü bulutlu, kirlenmiş 
bir gökyüzü, güneş ışınlarını süzüp zayıflatırken, 
dağlar ve yaylalar gibi yüksek yerler ise artırır. Bu 
nedenle, yaylada ve dağda olan çocuklar da en az deniz 
kenarındakiler kadar güneş yanığından korunmalıdır. 

Güneşin zararlı ışınlarından korunabilmeniz için 
öncelikle morötesi ışın endeksini (kısaca UV-endeksini) 
günlük hava durumu bültenlerinden ve internetteki 
hava durumu sitelerinden izlemeniz gerekir. Açık 
hava etkinliklerini planlayabilmek ve güneşin zararlı 
ışınlarından korunabilmek için Türkiye’deki birçok 
şehrin 5 günlük UV-endeks değerlerini hava durumu 
sitelerinden elde edebilirsiniz. (Örneğin, bkz. http://
www.metoffice.com/weather/uv/uv_eu.html)

Günlük UV-endeks değerini öğrendikten sonra 
aşağıdaki tablodan bu ışınlardan çocukları korunmanın 
yollarını bulabilirsiniz:

SÜREKLİ SU İÇMELİLER

Sıcak, nemli hava sadece bunaltıcı değil aynı 
zamanda sağlığımız için tehlikelidir. Bu nedenle, 
sıcaklıklar 40.6 derece C ve daha yüksek olduğu 
günlerdeki hava şartlarına ‘Sıcak Hava Dalgası’ 
denir. Sıcak hava dalgasının en az iki gün süreceği 
belirlendiğinde de halka ‘Sıcak Hava Dalgası’ uyarısı 
yapılmalıdır. Hava sıcaklıkları normal değerinden 6 
derece C ve daha yüksek olduğunda ‘Aşırı Yüksek 
Hava Sıcaklığı’ olarak adlandırılır.

Çocukları sıcak hava dalgalarından korumak için; 
yaz başında sıcak hava dalgalarına alışmaları için 
onları 2-3 gün içeride bekletin. Saat 10:00 ile 
16:00 arasında güneşten uzak tutun. Bu saatlerde, 
evinizin serince bir yerinde çok hareket etmeden 
oynayabilecekleri oyunlar yaratın. Susamasalar 
bile, vücut sıcaklığının aşırı artmasını önleyerek 
vücutlarına yardımcı olmak için sürekli su verin...

Özetle, güneşten ve sıcak hava dalgalarından 
kötü bir şekilde etkilenmek istemiyorsanız, yazın, 
‘gölgede ve beyaz kalın, hafif, sulu ve yavaş bir 
yaşam’ sürdürmeye dikkat edin.

www.metoffice.com/weather/uv/uv_eu.html)
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YOLNAME
Puslu ve yağmurlu bir Nairobi sabahna 

gözlerimizi açyoruz. Yolculuğumuzun 
bu etab Kenya’nn başkenti Nairobi’den 
başlayacak. Saat 07.30 da bütün gece yağan 
yağmurla ykanmş caddeye çkyor ve servis 
bekliyoruz. Hava oldukça serin. Bizi, terminale 
götürecek servis tam zamannda geliyor. 
Büyükçe bir minibüs. Bizde benzeri olmadğ 
için, adna midibüs diyelim. Yolda birkaç 
otele daha uğrayp, yolcu aldktan sonra, yine 
bu midibüslerle dolu bir sokağa geliyoruz. 
Ayn tipte, başka bir midibüse aktarma yapp, 
valizlerimiz üst bagaja bağlanp, yağmurdan 
korumak için, bir branda ile kapatldktan sonra 
yola çkyoruz.

Midibüsümüzün orta koridoru bile dolu. 
Yaklaşk yirmi beş kişiyiz. Alt, Hint asll, 
sekiz kişi Kenya ya da Tanzanya’l siyah, 
geriye kalanlar “Mzungu” yani “Beyaz adam” 
.Yaklaşk yarm saat sürüyor yağmurlu Nairobi 
sokaklarndan kurtulmamz. Yol, yer yer 
toprak olduğu için, bütün gece yağan şiddetli 
yağmur yolun baz bölümlerini götürmüş. 
Bu bölümlerden geçmek için, tarlalara inip, 
derelerden geçmeye çalşyoruz. Nairobi’nin 
varoşlarn geçip otoyola (!) çkyoruz. Zaman 
zaman, aniden yol 2-3 Metrelik dev bir çukurla 

kesiliyor. Sanki asfalt yağmur suyuna karşp, 
akp gitmiş. 255 Kilometrelik yolun neredeyse 
160 Kilometrelik bölümünü böyle dura, kalka 
geçiyoruz. Bu, 160 Kilometre neredeyse 5 
Saat sürüyor. Nihayet Kenya’ya veda edeceğiz. 
Yavaşça gümrük sahasna giriyoruz. Bu gümrük 
sahas, başka yerlerde gördüğüm hiçbir 
gümrüğe benzemiyor.   

İlk göze çarpanlar çöp ve çamur. Dilenciler 
yolunuzu kesiyor. Seyyar satclar köşe kapmaca 
oynuyor. Önce Kenya polisinden geçip, 
Kenya’dan çkmamz gerekiyor. Bir pencerenin 
önünde kuyruğa girip, Kenya’ya veda ediyor, 
aracmza yöneliyoruz, bir görevli önümüzü 
kesiyor, yürüyerek geçmemiz gerekiyormuş, 
araçla geçmek yasak. Karmaşa ve hengâmenin 
içinden yürüyüp, yaklaşk yüz metre sonra 
Tanzanya gümrüğüne kavuşuyoruz.

Küçük bir kulübenin önünde sraya 
giriyoruz. Tanzanya polisi, doldurduğumuz 
giriş formlarn ve pasaportlarmz topluyor,  
gözden kayboluyor. Biraz sonra bir yine ayn 
pencereden, ülkeye giriş ücreti olan 50.-
US Dolarlar da toplayp, yarm saat sonra, 
işlemleri yaplmş olarak pasaportlarmz geri 
veriyor.

59OPTİSYENİN SESİ E-DERGİKasm 2013

Yeniden midibüsümüze dolup yola 
koyuluyoruz. Çok değil birkaç yüz metre sonra, 
sanki İtalya’ya girmişiz gibi hissediyoruz. Prl 
prl, simsiyah asfalt, sar yol çizgileri, bakml 
yol kenarlar dikkatimizi çekiyor. Yağmurla 
ykanmş çimler yemyeşil parlyor. Ekvator 
çizgisinden güneye doğru indiğimiz için, hava 
daha güzelleşiyor. Daha lman ve yaşanlr bir 
sda. Bol yağmur, bol güneş, yemyeşil bir doğa. 
Ülkenin içlerine girdikçe, bu bakmn her yerde 
olmadğn ama yine de Kenya ile çok farkl 
olduğunu görüyoruz. 

  Tanzanya Birleşik Devletlerinin okuryazar 
oran % 80 lerde. Bu okuryazar orann, 
bir zamanlar, sosyalist olmalarna borçlu 
olduklarn övünerek söylüyorlar. Uzun 
yllar Almanya’nn sömürgesi olan Tanzanya, 
Almanlarn ardndan, sadece 17 yl İngiliz 

sömürgesi oluyor. Şu anda, her şey İngiliz 
usulünce yaşanyor. İki resmi dilden biri 
İngilizce, diğeri ise Swahili. Trafik, giyim 
kuşam, iş yaşam, çay saati vs. Her şey İngiliz.  
Bu konuda İngilizlerin eline kimsenin su 

İlk göze çarpanlar çöp ve çamur. Dilenciler 
yolunuzu kesiyor. Seyyar satclar köşe 
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Puslu ve yağmurlu bir Nairobi sabahna 

gözlerimizi açyoruz. Yolculuğumuzun 
bu etab Kenya’nn başkenti Nairobi’den 
başlayacak. Saat 07.30 da bütün gece yağan 
yağmurla ykanmş caddeye çkyor ve servis 
bekliyoruz. Hava oldukça serin. Bizi, terminale 
götürecek servis tam zamannda geliyor. 
Büyükçe bir minibüs. Bizde benzeri olmadğ 
için, adna midibüs diyelim. Yolda birkaç 
otele daha uğrayp, yolcu aldktan sonra, yine 
bu midibüslerle dolu bir sokağa geliyoruz. 
Ayn tipte, başka bir midibüse aktarma yapp, 
valizlerimiz üst bagaja bağlanp, yağmurdan 
korumak için, bir branda ile kapatldktan sonra 
yola çkyoruz.

Midibüsümüzün orta koridoru bile dolu. 
Yaklaşk yirmi beş kişiyiz. Alt, Hint asll, 
sekiz kişi Kenya ya da Tanzanya’l siyah, 
geriye kalanlar “Mzungu” yani “Beyaz adam” 
.Yaklaşk yarm saat sürüyor yağmurlu Nairobi 
sokaklarndan kurtulmamz. Yol, yer yer 
toprak olduğu için, bütün gece yağan şiddetli 
yağmur yolun baz bölümlerini götürmüş. 
Bu bölümlerden geçmek için, tarlalara inip, 
derelerden geçmeye çalşyoruz. Nairobi’nin 
varoşlarn geçip otoyola (!) çkyoruz. Zaman 
zaman, aniden yol 2-3 Metrelik dev bir çukurla 

kesiliyor. Sanki asfalt yağmur suyuna karşp, 
akp gitmiş. 255 Kilometrelik yolun neredeyse 
160 Kilometrelik bölümünü böyle dura, kalka 
geçiyoruz. Bu, 160 Kilometre neredeyse 5 
Saat sürüyor. Nihayet Kenya’ya veda edeceğiz. 
Yavaşça gümrük sahasna giriyoruz. Bu gümrük 
sahas, başka yerlerde gördüğüm hiçbir 
gümrüğe benzemiyor.   

İlk göze çarpanlar çöp ve çamur. Dilenciler 
yolunuzu kesiyor. Seyyar satclar köşe kapmaca 
oynuyor. Önce Kenya polisinden geçip, 
Kenya’dan çkmamz gerekiyor. Bir pencerenin 
önünde kuyruğa girip, Kenya’ya veda ediyor, 
aracmza yöneliyoruz, bir görevli önümüzü 
kesiyor, yürüyerek geçmemiz gerekiyormuş, 
araçla geçmek yasak. Karmaşa ve hengâmenin 
içinden yürüyüp, yaklaşk yüz metre sonra 
Tanzanya gümrüğüne kavuşuyoruz.

Küçük bir kulübenin önünde sraya 
giriyoruz. Tanzanya polisi, doldurduğumuz 
giriş formlarn ve pasaportlarmz topluyor,  
gözden kayboluyor. Biraz sonra bir yine ayn 
pencereden, ülkeye giriş ücreti olan 50.-
US Dolarlar da toplayp, yarm saat sonra, 
işlemleri yaplmş olarak pasaportlarmz geri 
veriyor.
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Yeniden midibüsümüze dolup yola 
koyuluyoruz. Çok değil birkaç yüz metre sonra, 
sanki İtalya’ya girmişiz gibi hissediyoruz. Prl 
prl, simsiyah asfalt, sar yol çizgileri, bakml 
yol kenarlar dikkatimizi çekiyor. Yağmurla 
ykanmş çimler yemyeşil parlyor. Ekvator 
çizgisinden güneye doğru indiğimiz için, hava 
daha güzelleşiyor. Daha lman ve yaşanlr bir 
sda. Bol yağmur, bol güneş, yemyeşil bir doğa. 
Ülkenin içlerine girdikçe, bu bakmn her yerde 
olmadğn ama yine de Kenya ile çok farkl 
olduğunu görüyoruz. 

  Tanzanya Birleşik Devletlerinin okuryazar 
oran % 80 lerde. Bu okuryazar orann, 
bir zamanlar, sosyalist olmalarna borçlu 
olduklarn övünerek söylüyorlar. Uzun 
yllar Almanya’nn sömürgesi olan Tanzanya, 
Almanlarn ardndan, sadece 17 yl İngiliz 

sömürgesi oluyor. Şu anda, her şey İngiliz 
usulünce yaşanyor. İki resmi dilden biri 
İngilizce, diğeri ise Swahili. Trafik, giyim 
kuşam, iş yaşam, çay saati vs. Her şey İngiliz.  
Bu konuda İngilizlerin eline kimsenin su 

İlk göze çarpanlar çöp ve çamur. Dilenciler 
yolunuzu kesiyor. Seyyar satclar köşe 
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dökemeyeceğini, Osmanlnn gittiği 
ve yüzlerce yl kaldğ ülkelerde bir iki 
cami, türbe, çeşme dşnda hiçbir şey 
brakamadğn üzülerek anmsyoruz. 
90 Kilometre yolu yavaş yavaş bitiriyor 
ve Tanzanya’nn en önemli turistik 
şehirlerinden Arusha’ya geliyoruz.

Üç dört dönümlük bir arsaya girip 
park ediyor şoför. Bir evin bahçesi 
büyüklüğündeki bu arsann, Arusha 
otogar olduğunu öğreniyoruz. Taksiciler 
üzerimize üşüşüyor. Araba kiraladğmz 
söylüyorum, ama araba ve şoför ortada 
yok. Taksicilerden birine, araba kiraladğm 
firmay söylüyorum, bir yerlere telefon 
ediyor ve arabamzn yolda olduğunu 
müjdeliyor. Gerçekten Tank gibi bir 
Toyota 4X4 geliyor. Şoförün İngilizce ismi 
“Emanuel” , Afrikal ismi ise “Mafuru”. 
Geç kaldğ için özür diliyor. Yemek 
yemeye gitmiş. Bizim de acktğmz 
söylüyoruz. Bizi büyük bir otele getiriyor 
Mafuru. 

 Şoförümüzün Emanuel olan ad bizde 
sürekli Emmanuelle filmindeki Sylvia 
Kristel’i hatrlattğndan, biz Mafuru 
ismini kullanmay tercih ediyoruz. Otel, 
beklediğimizden daha güzel, 130 Kiloluk 
şefin dşnda bütün çalşanlar genç kz. 
Parmesan peynirli makarna, Yunan salatas 
ve buz gibi “Kilimanjaro” biradan oluşan 
yemeğimizi yiyoruz. Kahvelerden sonra 
yola tekrar koyuluyoruz. 

Ngorongoro’ya gideceğiz. (Goro n 
goro okunuyor). Ngorongoro, yaklaşk 
2 milyon yl önce oluşmuş bir krater ve 
vahşi hayat koruma alanlarndan biri. 
Üç saatlik yolumuz var. 5-6 Bin cc’lik 
motoruyla aracmz homurdanarak ve 
azami 70 km. Hzla yol alyor. Burada da 
trafik soldan. Yolda bir mola verip, cep 
telefonum için kontörlü bir Tanzanya-
vodacom kart alyorum. 10 bin Tanzanya 
şilingi (yaklaşk 10.-TL) verip kontör 
yüklüyorum. Arkadaşm da, ben de 
dakikalarca İstanbul’u arayp, ailelerimizle 
konuşuyoruz. Bir saate yakn bir süre de 
internete bağlanyorum. Hz biraz yavaş 
ama neredeyse bedava. Aslnda bunu her 
ülkede yapmal. Eminim, Birçoğumuz, 
yurtdşndan döndükten sonra “cep 
telefonu faturalarnda şok” yaşamştr. 

YOLNAME
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Örneğin, ben, Üç günlük Prag gezisi dönüşü 
3 Bin Beş yüz lira fatura ödeyen birini 
tanyorum. 

  Ailelerimizle konuşup, iyi olduklarn 
öğrenince keyfimiz yerine geliyor. Mafuru 
ile sohbet ederek yolu bitiriyoruz. Hava 
kararrken, “Ngorongoro farm House” 
isimli lodge dedikleri otelimize geliyoruz. 
Yemyeşil, yağmurdan prl prl ykanmş 
bir ormann içinde, kuş sesleri ve yaprak 
hşrtlar arasnda, açk büfeden yemeğimizi 
alp, temiz havay ve yağmur sonras oluşan 
toprak kokusunu ciğerlerimize çekip, hem 
midemizi, hem de ruhumuzu doyuruyoruz. 
Kahvelerimizi, yan masada, Gana’dan 
gelen bir çift ile sohbet ederek içip, yarn 
yaşayacaklarmzn merakyla odalarmza 
çekiliyoruz.

Sabah 07.30 da buluşuyoruz. Kahvaltdan 
sonra, antik bir volkan olan Ngorongoro 

kraterine gideceğiz. Dağ, 1800 Metre 
yükseklikte. Dağn tepesinden aşağ, Acacia 
(Akasya) ormannn içinden döne döne, 
çevrenin yeşilliğinden büyülenmiş bir 
şekilde, ince ince yağan yağmur altnda 
600 Metre inip kraterin dibine ulaşyoruz. 
Zaman zaman aşağlarda incecik ip gibi su 
parltlar görüyoruz. Krateri, öyle küçük 
bir delik gibi düşünmeyin. 15 Kilometre 

Yemyeşil, yağmurdan prl prl ykanmş bir ormann içinde, kuş 
sesleri ve yaprak hşrtlar arasnda, açk büfeden yemeğimizi 
alp, temiz havay ve yağmur sonras oluşan toprak kokusunu 
ciğerlerimize çekip, hem midemizi, hem de ruhumuzu doyuruyoruz.
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dökemeyeceğini, Osmanlnn gittiği 
ve yüzlerce yl kaldğ ülkelerde bir iki 
cami, türbe, çeşme dşnda hiçbir şey 
brakamadğn üzülerek anmsyoruz. 
90 Kilometre yolu yavaş yavaş bitiriyor 
ve Tanzanya’nn en önemli turistik 
şehirlerinden Arusha’ya geliyoruz.

Üç dört dönümlük bir arsaya girip 
park ediyor şoför. Bir evin bahçesi 
büyüklüğündeki bu arsann, Arusha 
otogar olduğunu öğreniyoruz. Taksiciler 
üzerimize üşüşüyor. Araba kiraladğmz 
söylüyorum, ama araba ve şoför ortada 
yok. Taksicilerden birine, araba kiraladğm 
firmay söylüyorum, bir yerlere telefon 
ediyor ve arabamzn yolda olduğunu 
müjdeliyor. Gerçekten Tank gibi bir 
Toyota 4X4 geliyor. Şoförün İngilizce ismi 
“Emanuel” , Afrikal ismi ise “Mafuru”. 
Geç kaldğ için özür diliyor. Yemek 
yemeye gitmiş. Bizim de acktğmz 
söylüyoruz. Bizi büyük bir otele getiriyor 
Mafuru. 

 Şoförümüzün Emanuel olan ad bizde 
sürekli Emmanuelle filmindeki Sylvia 
Kristel’i hatrlattğndan, biz Mafuru 
ismini kullanmay tercih ediyoruz. Otel, 
beklediğimizden daha güzel, 130 Kiloluk 
şefin dşnda bütün çalşanlar genç kz. 
Parmesan peynirli makarna, Yunan salatas 
ve buz gibi “Kilimanjaro” biradan oluşan 
yemeğimizi yiyoruz. Kahvelerden sonra 
yola tekrar koyuluyoruz. 

Ngorongoro’ya gideceğiz. (Goro n 
goro okunuyor). Ngorongoro, yaklaşk 
2 milyon yl önce oluşmuş bir krater ve 
vahşi hayat koruma alanlarndan biri. 
Üç saatlik yolumuz var. 5-6 Bin cc’lik 
motoruyla aracmz homurdanarak ve 
azami 70 km. Hzla yol alyor. Burada da 
trafik soldan. Yolda bir mola verip, cep 
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YOLNAME

61OPTİSYENİN SESİ E-DERGİKasm 2013

Örneğin, ben, Üç günlük Prag gezisi dönüşü 
3 Bin Beş yüz lira fatura ödeyen birini 
tanyorum. 
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bir ormann içinde, kuş sesleri ve yaprak 
hşrtlar arasnda, açk büfeden yemeğimizi 
alp, temiz havay ve yağmur sonras oluşan 
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midemizi, hem de ruhumuzu doyuruyoruz. 
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gelen bir çift ile sohbet ederek içip, yarn 
yaşayacaklarmzn merakyla odalarmza 
çekiliyoruz.

Sabah 07.30 da buluşuyoruz. Kahvaltdan 
sonra, antik bir volkan olan Ngorongoro 

kraterine gideceğiz. Dağ, 1800 Metre 
yükseklikte. Dağn tepesinden aşağ, Acacia 
(Akasya) ormannn içinden döne döne, 
çevrenin yeşilliğinden büyülenmiş bir 
şekilde, ince ince yağan yağmur altnda 
600 Metre inip kraterin dibine ulaşyoruz. 
Zaman zaman aşağlarda incecik ip gibi su 
parltlar görüyoruz. Krateri, öyle küçük 
bir delik gibi düşünmeyin. 15 Kilometre 

Yemyeşil, yağmurdan prl prl ykanmş bir ormann içinde, kuş 
sesleri ve yaprak hşrtlar arasnda, açk büfeden yemeğimizi 
alp, temiz havay ve yağmur sonras oluşan toprak kokusunu 
ciğerlerimize çekip, hem midemizi, hem de ruhumuzu doyuruyoruz.
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eni, 25 Kilometre boyu olan, yaklaşk 375 
Kilometrekarelik bir kaldera buras. 30 Bin 
civarnda vahşi hayvan yaşyor burada. İnsan 
eli ile yaplmşçasna düz bir alan buras. 
Binlerce bufalo, Antilop, flamingo, zebra, 
baboon maymunu, aslanlar, filler, gergedanlar, 
yaban domuzlar, geyikler, impalalar, siyah 
benekli Afrika maymunlar, srtlanlar, deve 
kuşlar ve iki yüzden daha fazla kuş türünün 
yaşadğ bir doğal yaşam alan bu Ngorongoro 
kalderas. Afrika yaban hayatnn bir özeti 
gibi. 

Ngorongoro, Afrika dilinde “Büyük delik” 
demek. Bu koruma alannn hayvanlar, 
Serengeti ve Masai Mara hayvanlar gibi 
göç etmiyorlar. Çünkü krater tabannda 
Magadi adnda bir göl, Munge adnda da 
bir bataklk var. En kurak zamanlarda bile 
susuz kalmyorlar.     Yüzyllarca süren 
buharlaşmadan dolay, göl suyu biraz 
tuzlu! Bu nedenle göl, uzaktan lacivert 
görünüyor. Etraf zümrüt yeşili! Tam yağmur 
mevsimindeyiz. Gölde binlerce flamingo, 
pembe ve kibar görüntüleriyle, dipten yosun 
ve kabuklu hayvan çkartmaya uğraşyorlar. 
Bu kalderann hayvanlarnn, dş dünya ile 
hiç ilgileri kalmamş. Doğal bir besin zinciri 

oluşmuş. Zebra, antilop, ceylan gibi ot yiyen 
hayvanlar, kaplan, aslan, leopar, çita, srtlan ve 
çakallar gibi et yiyen hayvanlara av oluyorlar. 
Kendi kendine yeten bir yaşam alan 
Ngorongoro. Adeta bir laboratuar gibi. 1978 
Ylnda koruma altna alnabilmiş bu dünya 
miras, görülmesi gereken yerler listesinde de 
başlarda yer almay fazlasyla hak ediyor. 

Acknca, öğlen olduğunun farkna 
varyoruz. Öğle yemeği olarak, dün 
gece kaldğmz otelin hazrladğ piknik 
paketlerimiz var. Magadi gölü kenarnda, 
nefis manzaral bir yere park edip, piknik 
paketimle, suya biraz daha yakn bir yere 
gitmeye niyetleniyorum. Yemeğimi bir taşn 
üstüne oturup yerken, manzarann tadn 
çkaracağm. Tabii bu benim düşüncem. 
Gelgelelim,  bizim şoför Mafuru, eliyle 
tepemizde dönüp duran koca koca kuşlar 
gösteriyor ve çok tehlikeli olduğunu söylüyor. 
Elimizdeki yiyeceklere dalş yaptklarn, 
dolaysyla yaralanabileceğimizi anlatyor. 
Arabann içinde karnmz doyurup, gölün 
kenarna inebiliyoruz. Her şey o kadar doğal 
ve sakin ki.

 Bir saat yemek molasndan sonra yeniden 
yola çkyoruz. Yolda bir fil ailesi, başka 
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bir bölgede birkaç fil kafatas görüyoruz. 
Mafuru, fillerin ölmek için bu bölgeye 
geldiklerini, çünkü bu bölgede otlarn daha 
yumuşak olduğunu anlatyor. Fillerin hayatlar 
boyunca, az dişlerinin 6-7 kez yenilendiğini, 
yaşlandklarnda, artk yeni diş çkmayacağn 
anlayarak, daha kolay beslenebileceği yumuşak 
otlarn olduğu otlaklara gittiklerini ama 
yine de iyi beslenemedikleri için öldüklerini 
anlatyor. Ortalama ömürleri 60-70 Yl olan 
filler, günde 200kg. Ot yiyip, 150-200 Litre 
su içerlermiş. Zplayamayan tek memeli olan 
filler, nesli tükenmeye başlaynca avlanmas 
yasaklanmş. Ancak bir süre sonra, koruma 
alanlarnda nüfuslar artnca da çevreye zarar 
vermeye başlamşlar. Bir kelebek cenneti olan 
Ngorongoro’dan 1950’li yllarda yaplmş 
toprak yol ile ayrlyoruz. Kraterin yan 
duvarlarn oluşturan tepelerin yeşillikleri 
içinden geçerek tepeye trmanp, yönümüzü 
doğudaki MANYARA gölüne çeviriyoruz.

Manyara gölü, bölgenin en önemli su 
kaynaklarndan. Su kuşlarnn cenneti olan 
göl, 350 kuş türüne ev sahipliği yapyor. Yavaş 
yavaş yolu bitirip, güneş batmadan bu gece 
konaklayacağmz “ Lake Manyara Wild Life 
Lodge” isimli harika bir otele kapağ atyoruz. 

Otel, gölü tepeden gören bir yamaca yaplmş. 
En uçta bulunan açk bar da biralarmz 
içerken gölü seyrederek, güneşi batryoruz. 
Bu gün de çok güzel yerler gördüğümü 
düşünüyorum. Güneş devrini tamamlyor, 
biz de bu günkü  güzelliklerden ve yaşamdan 
nafakamz almş olmann huzuru ile 
yataklarmza gidiyoruz.

 Ertesi gün Manyara gölünü dolaşp, 
kuşlar izledikten sonra doğruca Arusha 
şehrine döneceğiz. En yakn havaalan olan 
Kilimanjaro havaalan Arusha’da. Daha önce 
den Kilimanjaro dağnn eteklerine gidip, 
dağn fotoğraflarn çekmek niyetindeyim. 
Tabii, dağ dumansz ve bulutsuz bulabilirsem. 
Tamamen şansa kalmş bir şey. Çünkü dağ 
genellikle bulutlarla kapl oluyor. Yolumuz 
125 Km. Üstüne 25 Km. Daha yol yapp, 
dağn eteklerine gidiyoruz ama ortada ne dağ 
var ne de yamac. Koyu gri bulutlar kaplamş. 
Silüetini bile göremiyoruz. Kenya’dan gelirken 
midibüsün camndan çektiğim fotoğraf daha 
bir kymete biniyor.    

     Arusha’ya dönüyoruz. Şehrin 
yaknlarnda, bir İngiliz golf kulübünde 
yemeğe gidiyoruz. İlginç bir yer. Duvarlarnda, 
Uganda demiryolu şirketinin (tabi İngiliz 
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firmas)  1900’lü yllarda baslmş ve 
aristokratlar safariye çağran afişler asl. 
Sanki 1925 Ylndayz ve en yoğun yaşanan 
sömürge dönemindeyiz. Mobilyalar, çatal 
bçak takmlar, dekorasyon, duvarlardaki 
tablolar bizi bir zaman tünelinden geçirip, o 
günlere götürüyor. 

Fazla oyalanmadan yemeği bitirip yola 
koyuluyoruz. Güneş tam tepede, scaklk 

iyice artt, Yol boyunca birçok duvarda ve 
otobüslerin arka camlarnda ABD Başkan 
Obama’nn fotoğraflar aslmş. Obama’nn 
babas Kenyal ama Kenya’da bile bu kadar 
çok resmi aslmamşt. Bizim Mafuru, 
Obama’nn bölgeye bir kuruşluk faydasnn 
dokunmadğn anlatyor.35 dakika sonra 
Kilimanjaro havaalanna varyoruz. Oldukça 
küçük bir havaalan buras. Kalabalk dşar 
taşmş. Uçağn kalkmasna 45 dakika var 
ama herkes o kadar rahat ki şaşrmamak 
elde değil. Kendi aramzda bu uçağn asla 
zamannda kalkamayacağna ilişkin iddiaya 
bile girebileceğimizi konuşuyoruz. Fakat,  45 
Dakika geçtiğinde, herkes yerine oturmuş, 
kaplar kapanmş, motorlar çalşr vaziyette, 
yerden 3-4 metre yükseklikteki kuleden izin 
beklenirken görünce, bu düzenli karmaşay 
takdir etmeden geçemiyoruz.

Sar, yeşil, beyaz boyal uçağmz, iki 
motorlu ve pervaneli. Sorunsuzca kalkp, 
Doğuya, Hint Okyanusuna yöneliyor. Bir 
saat Yirmi dakika sonra, Zanzibar, Abeid 
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Amani Karume Havaalanna iniyoruz. Dşar 
çktğmzda, scak vuruyor yüzümüze. 40’C 
civarnda olmal. Bu scaklk tropik bir adaya 
indiğimize inandryor bizi.

Zanzibar, nüfusunun % 98 i Müslüman 
olan, fazlasyla Araplarn etkisinde kalmş, 
sokaklarnda bile yer yer karabiber ve tarçn 
ağaçlar görebileceğiniz, fakir ama güler 
yüzlü insanlarn yaşadğ, iç işlerinde 
bağmsz, dşişlerinde Tanzanya’ya bağl 
bir ada ülkesi. Ada, sebzecilik, baharat, 
balkçlk ve turizm ile geçinmeye 
çalşyor. Güvenlik nedeniyle Tanzanya 
ile birleşen Zanzibar’n seçimle gelen bir 
devlet başkan var. İşsizlik büyük sorun. 
Gümrük vergisi yok. Serbest bölge gibi 
ticaret yaplyor. Tanzanya’l tüccarlar da 
bunu kullanarak, bütün ithal mallarn 
Zanzibar’dan geçiriyorlar. Bütün bu 
işlerin ada’ya hiç faydasnn olmadğn 
söylüyorlar. Birçok adal Tanzanya’dan 
ayrlmalar gerektiğini açk açk 
söylüyorlar. Zanzibar iki ayr adadan 
oluşuyor. Diğer adann ad Pemba. 
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Başkent Stone Town. Ünlü Queen grubunun 
solisti Freddy Mercury, Stone Town doğumlu. 
Dünyann önde gelen baharat üreticilerinden 
olan Zanzibar’n kelime anlam, Farsçadan 
gelen “Zencilerin sahili” demektir. Kelimenin 
asl Zangi-bardr.

Zanzibar’n ilk kurucular, İran’n Şiraz 
kentinden gelen göçmenlerdir. Tarih 
boyunca ada, Portekiz, Umman Sultanlğ, 
İngiliz denetimlerine de geçmiş, sonunda 

selâmeti Tanganika ile birleşmekte bulmuş. 
Tanganika’nn Tan’, Zangibar’n Zan’ n 
birleştirip, ortaya TAN-ZAN-IA diye bir 
ülke çkartmşlar. 2010 Ylnda yaplan son 
seçimleri sevilen başkan Amani Karume 
kazanmş.

Havaalanndan çktğmzda İzmir Eczanesi 
karşlyor bizi. Önceden yer ayrttğmz 
otelin servisini ve görevlisi olan zayf, ufak 
tefek bir kz, elinde adm yazl bir kâğtla 

bekler buluyoruz. Scaktan kaçarcasna 
minibüse biniyor ve yola çkyoruz. 
Otelimiz, adann en güneyinde Kizimkazi 
bölgesinde.

Bir saat kadar yol aldktan sonra, büyük 
demir kaplar ardnda gizli otelimize 
giriyoruz. Gün batm nefis! Valizleri 
odalarmza atar atmaz sahile koşuyoruz. 
Çok güzel batyor güneş. Dünyann 
dört bir yannda batrdğm güneşleri 
düşünüyorum ve buradaki gün batmn 
sralamada iyi bir yere oturtuyorum. Hafif 
hafif gelen dalgalar otelin bahçe duvarn 
yalyor. Bembeyaz kumsal, camgöbeği, 
turkuaz deniz, palmiyeler, balkç 
tekneleri bu tablo gibi görüntünün baş 

YOLNAME

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

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

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

 Sabah erkenden uyanp, fotoğraf makinemi 

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

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

Sabah erkenden uyanp, fotoğraf makinemi kaptğm gibi sahile 
koşuyorum. Henüz herkes uyuyor.
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Başkent Stone Town. Ünlü Queen grubunun 
solisti Freddy Mercury, Stone Town doğumlu. 
Dünyann önde gelen baharat üreticilerinden 
olan Zanzibar’n kelime anlam, Farsçadan 
gelen “Zencilerin sahili” demektir. Kelimenin 
asl Zangi-bardr.
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karşlyor bizi. Önceden yer ayrttğmz 
otelin servisini ve görevlisi olan zayf, ufak 
tefek bir kz, elinde adm yazl bir kâğtla 

bekler buluyoruz. Scaktan kaçarcasna 
minibüse biniyor ve yola çkyoruz. 
Otelimiz, adann en güneyinde Kizimkazi 
bölgesinde.
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demir kaplar ardnda gizli otelimize 
giriyoruz. Gün batm nefis! Valizleri 
odalarmza atar atmaz sahile koşuyoruz. 
Çok güzel batyor güneş. Dünyann 
dört bir yannda batrdğm güneşleri 
düşünüyorum ve buradaki gün batmn 
sralamada iyi bir yere oturtuyorum. Hafif 
hafif gelen dalgalar otelin bahçe duvarn 
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düşüyor ve daha yaşanr bir hal alyor. Otelin 
ad “Swahili Beach Resort “ . Çalşanlar çok 
güler yüzlü. Resepsiyonda çalşan, Süleyman, 
Restaurantta çalşan Abdül kadir, Oda servisi 
Raşit. Bir de dilimizi konuşsalar kendimizi 
Antalya’da sanacağz.

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

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

 Sabah erkenden uyanp, fotoğraf makinemi 

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

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

Sabah erkenden uyanp, fotoğraf makinemi kaptğm gibi sahile 
koşuyorum. Henüz herkes uyuyor.
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kymetini yeni yeni anlyorlar. Henüz 
her turist, yolunacak kaz durumunda. En 
güneydeki Kizimkazi’den, en kuzeydeki 
Nungwi’ye kadar şahane plajlar var. Fazla 
iç bölgelere girmezseniz, deniz kenarlar 
adeta bir cennet. Air france ve Alitalia’nn 
Stone Town havaalanna direk uçuşlar var. 
Avrupal turistler, baharat kokulu Stone 
Town sokaklarna, sanat eseri gibi Zanzibar 
kaplarna ve beyaz kumsallarna baylyorlar. 

Saat 16.00 ya kadar denize girip, havuz 
başnda Kenya ve Tanzanya’nn yorgunluğunu 
atmaya çalşyoruz. Hava scaklğ dşar 
çkmaya uygun hale gelmeye başlyor. 
Resepsiyondan istediğimiz taksi ile Stone 
Town’a gideceğiz. Taksi geliyor, şoförün 
ad Ali, iyi biri. Kizimkazi’den başkent, 
Stone Town bir saat sürüyor. Yol boyunca 
insanlar izliyorum. İlginç bir hamuru var 
Zanzibar halknn. Arap, Hint, Afrika ve 
Avrupa kültürlerine, Müslümanlğ ekleyin, 
bütün bunlar Swahili kültürüne karştrn, 
işte size Zanzibar. Kadnlar genellikle evde 

çocuk bakyor. Yeni yeni iş hayatna giriyorlar, 
büyük çoğunluğunun başlar örtülü, ama hiç 
skmabaş yok.

Fotoğraf sevenler için adeta bir stüdyo Stone 
Town. Darack, düzensiz sokaklar, rengârenk 
yiyecekler satan satclar, pazar yerleri, 
duvar diplerinde oturan takkeli, beyaz sakall 
ihtiyarlar, güzel gözlü esmer çocuklar ve 
tabii dünyaca ünlü kaplarn nasl anlatmal 
bilemiyorum. Kaç poz fotoğraf çektim 
hatrlamyorum. Deniz kenarndaki piyasa 
caddesine inip, denize atlama gösterileri yapan 
gençleri izliyoruz. Yanmza bir seyyar satc 
geliyor. Tezgâh, Türk mal, ünlü bir marka 
gofret ile dolu, iki tane alyoruz. Satc da 
mutlu, biz de. Hava kararyor, acktk. Güzel 
bir Zanzibar yemeği istiyoruz. Ali, tamam 
diyor, bizi deniz kenarnda, kum üstünde 
şk bir lokantaya götürüyor. Lokantann ad 
“Yellow Stone Restaurant” Domates çorbas 
ile başlayp, kalamar buğulama ve beyaz 
şarapla bitiriyoruz. Biraz daha sokaklar 
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arşnlayp, yine bir saat yol yapp saat 24.00 
te otelimize dönüyoruz.

Zanzibar halk Tanzanya birlikteliğinden 
çok mutlu değil. Konuştuğum her Zanzibar’l, 
Tanzanya’nn onlar kullandğn düşünüyor 
ve söylüyor. Bir milyon sekiz yüz bin nüfusu 
var. Adann eni 53, boyu126 kilometre. 
Vatandaşlarndan su paras alnmyor. 
Elektrik, kira vs. çok ucuz. Benzin, neredeyse 
bedava! Adann bütün sular tuzlu. Sanki 
deniz suyuyla duş yapyorsunuz. Duştan 
sonra mutlaka bir iki şişe içme suyu ile 
durulanmak gerekiyor.

Türkçemize yerleşmiş onlarca kelime, 
Swahili dilinde de ayn okunuşla ayn şekilde 
kullanlyor. Türkçedeki, Arapçadan gelme 
her kelimeyi anlyorlar. Gümrük vergisi 
olmadğ için 20-25 Bin liralk araba, 6 Bin 
Lira. Tanzanyallar bile bu tip alşverişlerini 
buradan yapyor. Dar es Selam’a devaml 
feribot çalşyor, yolculuk 2-2,5 Saat sürüyor. 
Ana karaya uzaklk 36 Kilometre.

Yabancya gayrimenkul satş serbest! Deniz 
kenarlarnda arsann metrekaresi 400 Dolar, 
yolun karş taraf ise 40 Dolar. İç bölgelerde 
emlâk sudan ucuz. İsteyen Zanzibar’l, 
vizesiz ve izinsiz Dubai’ye gidip çalşabiliyor. 
Araplarla, tarihten gelen bir yaknlklar var. 
Birçok Arap kökenli yardm kuruluşu tabelas 
gördüm. Bütün okullar medrese tarznda 
eğitim yapyor ve birçoğu yatl. İlkokul 
çocuklarnn bile başlar kapal. Her okul ayr 
bir renkte başörtüsü taktryor. Kyafetler tek 
tip. Arap kuruluşlar tarafndan finanse edilen 
bu okullarda yatak ve yiyecek bedava olduğu 
için, fakir aileler bu tip okullar tercih ediyor. 
Koyu bir İslami yaşam her yerde hissetmek 
mümkün!

Adada, en kullanşl araç bisiklet! Neredeyse 
bütün ada dümdüz. 30 Yaş üstündeki 
erkeklerin büyük çoğunluğu, fes-takke 
karşm bir başlk takyor. Rüşvet her yerde 
ve can yakc bir hal almş. Düzensizlik, 
düzen olmuş. Trafikte bile var olan başboşluk 
hemen göze batyor. Fakirlik ve yokluk 
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kymetini yeni yeni anlyorlar. Henüz 
her turist, yolunacak kaz durumunda. En 
güneydeki Kizimkazi’den, en kuzeydeki 
Nungwi’ye kadar şahane plajlar var. Fazla 
iç bölgelere girmezseniz, deniz kenarlar 
adeta bir cennet. Air france ve Alitalia’nn 
Stone Town havaalanna direk uçuşlar var. 
Avrupal turistler, baharat kokulu Stone 
Town sokaklarna, sanat eseri gibi Zanzibar 
kaplarna ve beyaz kumsallarna baylyorlar. 

Saat 16.00 ya kadar denize girip, havuz 
başnda Kenya ve Tanzanya’nn yorgunluğunu 
atmaya çalşyoruz. Hava scaklğ dşar 
çkmaya uygun hale gelmeye başlyor. 
Resepsiyondan istediğimiz taksi ile Stone 
Town’a gideceğiz. Taksi geliyor, şoförün 
ad Ali, iyi biri. Kizimkazi’den başkent, 
Stone Town bir saat sürüyor. Yol boyunca 
insanlar izliyorum. İlginç bir hamuru var 
Zanzibar halknn. Arap, Hint, Afrika ve 
Avrupa kültürlerine, Müslümanlğ ekleyin, 
bütün bunlar Swahili kültürüne karştrn, 
işte size Zanzibar. Kadnlar genellikle evde 

çocuk bakyor. Yeni yeni iş hayatna giriyorlar, 
büyük çoğunluğunun başlar örtülü, ama hiç 
skmabaş yok.

Fotoğraf sevenler için adeta bir stüdyo Stone 
Town. Darack, düzensiz sokaklar, rengârenk 
yiyecekler satan satclar, pazar yerleri, 
duvar diplerinde oturan takkeli, beyaz sakall 
ihtiyarlar, güzel gözlü esmer çocuklar ve 
tabii dünyaca ünlü kaplarn nasl anlatmal 
bilemiyorum. Kaç poz fotoğraf çektim 
hatrlamyorum. Deniz kenarndaki piyasa 
caddesine inip, denize atlama gösterileri yapan 
gençleri izliyoruz. Yanmza bir seyyar satc 
geliyor. Tezgâh, Türk mal, ünlü bir marka 
gofret ile dolu, iki tane alyoruz. Satc da 
mutlu, biz de. Hava kararyor, acktk. Güzel 
bir Zanzibar yemeği istiyoruz. Ali, tamam 
diyor, bizi deniz kenarnda, kum üstünde 
şk bir lokantaya götürüyor. Lokantann ad 
“Yellow Stone Restaurant” Domates çorbas 
ile başlayp, kalamar buğulama ve beyaz 
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arşnlayp, yine bir saat yol yapp saat 24.00 
te otelimize dönüyoruz.

Zanzibar halk Tanzanya birlikteliğinden 
çok mutlu değil. Konuştuğum her Zanzibar’l, 
Tanzanya’nn onlar kullandğn düşünüyor 
ve söylüyor. Bir milyon sekiz yüz bin nüfusu 
var. Adann eni 53, boyu126 kilometre. 
Vatandaşlarndan su paras alnmyor. 
Elektrik, kira vs. çok ucuz. Benzin, neredeyse 
bedava! Adann bütün sular tuzlu. Sanki 
deniz suyuyla duş yapyorsunuz. Duştan 
sonra mutlaka bir iki şişe içme suyu ile 
durulanmak gerekiyor.

Türkçemize yerleşmiş onlarca kelime, 
Swahili dilinde de ayn okunuşla ayn şekilde 
kullanlyor. Türkçedeki, Arapçadan gelme 
her kelimeyi anlyorlar. Gümrük vergisi 
olmadğ için 20-25 Bin liralk araba, 6 Bin 
Lira. Tanzanyallar bile bu tip alşverişlerini 
buradan yapyor. Dar es Selam’a devaml 
feribot çalşyor, yolculuk 2-2,5 Saat sürüyor. 
Ana karaya uzaklk 36 Kilometre.

Yabancya gayrimenkul satş serbest! Deniz 
kenarlarnda arsann metrekaresi 400 Dolar, 
yolun karş taraf ise 40 Dolar. İç bölgelerde 
emlâk sudan ucuz. İsteyen Zanzibar’l, 
vizesiz ve izinsiz Dubai’ye gidip çalşabiliyor. 
Araplarla, tarihten gelen bir yaknlklar var. 
Birçok Arap kökenli yardm kuruluşu tabelas 
gördüm. Bütün okullar medrese tarznda 
eğitim yapyor ve birçoğu yatl. İlkokul 
çocuklarnn bile başlar kapal. Her okul ayr 
bir renkte başörtüsü taktryor. Kyafetler tek 
tip. Arap kuruluşlar tarafndan finanse edilen 
bu okullarda yatak ve yiyecek bedava olduğu 
için, fakir aileler bu tip okullar tercih ediyor. 
Koyu bir İslami yaşam her yerde hissetmek 
mümkün!

Adada, en kullanşl araç bisiklet! Neredeyse 
bütün ada dümdüz. 30 Yaş üstündeki 
erkeklerin büyük çoğunluğu, fes-takke 
karşm bir başlk takyor. Rüşvet her yerde 
ve can yakc bir hal almş. Düzensizlik, 
düzen olmuş. Trafikte bile var olan başboşluk 
hemen göze batyor. Fakirlik ve yokluk 
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can skc düzeyde. 2010 Ylnda seçilen 
başkandan umutlular.

Yaz aylarnda beş ay boyunca, scaktan 
kavrulan adaya, şubat aynda gelmekle çok 
doğru bir zamanlama yaptğm anlyorum. 
Her gün iki defa med-cezir yaşamak çok 
ilginç.     Zanzibar’daki üçüncü günümüzde 
de sabah erken kalkp, yola düşüyorum. 
Birkaç kilometre yürüyüp, fotoğraf çektikten 
sonra, güneş yükselince, scaklk dayanlmaz 
oluyor. Geri dönmeye niyetleniyorum. Tam 
o srada arkamdan gelen bir araba yanmda 
duruyor. Bakyorum ki bizim(!) Ali. Piyango 
çarpmş gibi seviniyorum. Klima ile soğumuş 
arabaya atyorum kendimi. Geri dönmekten 
vazgeçiyorum. Ali ile birlikte bir sürü 
köy, kasaba, sahil, plaj dolaşp fotoğraflar 
çekiyorum. Her yer kum. Sert toprak olan 
bir yer neredeyse hiç görmedim. Bütün 
hayat kumun üstünde geçiyor. Evlerin 
pencerelerinin hiçbirinde cam yok. Ada 
köylülerinin, ya camn icadndan haberleri 
yok, ya da ihtiyaç hissetmiyorlar. Birçok evin 
çatsnda kiremit yerine palmiye yaprağ 
kullanlmş. 

Adann doğusuna geçip, Makundchi, 
Jambiani, Paje, Michamwi’yi dolaşp, 
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okyanustan esen sert rüzgârla sallanan 
palmiyelerin gölgelerinde buz gibi biralar 
içip, günü bitiriyorum. Okyanustan gelen sert 
ama lk esen rüzgâr yüzümü yalarken, güneşi 
batryor, özgürlüğün tadn bir kez daha 
hissediyorum. 

Ali ile sohbet ederek otele dönüyorum. 
Adada son akşam. Yarn, Kenya- Nairobi’ye, 
oradan da evimize döneceğiz. Kenya ve 
Tanzanya da safarilerde geçirdiğimiz günlerin 
yorgunluğunu Zanzibar’da gidermiş olarak 
günü bitiriyoruz.

Sabah saat 08.30 da otelden çkş 
işlemlerimizi yapp, yola koyuluyoruz. 
Havaalan bir saat on beş dakika. Yolda bir 
markette durup, Africafe marka kahve, çay ve 
baharatlar satn alyoruz. Havaalan gerçekten 
çok küçük. Kapal alan 250 Metrekare ancak 
var. Scaktan bütün kaplar açk. Arada bir 

uçaklarn durduğu alana çkp hava alyoruz. 
Gelen uçaklarn çoğu “Precision Airlines” 
ve 15-20 kişilik. Bizim havayolu şirketimiz 
“fly540” 20-25 kişilik, çift motorlu, pervaneli, 
renk renk boyal, şirin bir uçak.     

Biraz gecikmeyle kalkan uçağmz önce 
Mombasa’ya iniyor, oradaki gümrük 
işlemlerinden sonra, tekrar havalanarak 
Nairobi Jomo Kenyatta havaalanna iniyoruz. 
Kenya, bu kez 25 dolar almyor. Dşar 
çktğmzda ayn şoför bizi karşlyor ve 
Sarova Panafric oteline getirip brakyor. 
Erkenden uyuyup, saat 03.30 da havaalannda 
olmamz gerekiyor. Öyle de yapyoruz. 
Saat 06.00 da Havalanan THY uçağndaki 
yerimizi alyoruz. Yeni yolculuklarn hayali 
ve planlarn kurarak, eve dönmenin keyfini 
çkaryoruz.

Biraz gecikmeyle kalkan uçağmz önce Mombasa’ya iniyor, oradaki 
gümrük işlemlerinden sonra, tekrar havalanarak Nairobi Jomo Kenyatta 
havaalanna iniyoruz.
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YOLNAME

can skc düzeyde. 2010 Ylnda seçilen 
başkandan umutlular.

Yaz aylarnda beş ay boyunca, scaktan 
kavrulan adaya, şubat aynda gelmekle çok 
doğru bir zamanlama yaptğm anlyorum. 
Her gün iki defa med-cezir yaşamak çok 
ilginç.     Zanzibar’daki üçüncü günümüzde 
de sabah erken kalkp, yola düşüyorum. 
Birkaç kilometre yürüyüp, fotoğraf çektikten 
sonra, güneş yükselince, scaklk dayanlmaz 
oluyor. Geri dönmeye niyetleniyorum. Tam 
o srada arkamdan gelen bir araba yanmda 
duruyor. Bakyorum ki bizim(!) Ali. Piyango 
çarpmş gibi seviniyorum. Klima ile soğumuş 
arabaya atyorum kendimi. Geri dönmekten 
vazgeçiyorum. Ali ile birlikte bir sürü 
köy, kasaba, sahil, plaj dolaşp fotoğraflar 
çekiyorum. Her yer kum. Sert toprak olan 
bir yer neredeyse hiç görmedim. Bütün 
hayat kumun üstünde geçiyor. Evlerin 
pencerelerinin hiçbirinde cam yok. Ada 
köylülerinin, ya camn icadndan haberleri 
yok, ya da ihtiyaç hissetmiyorlar. Birçok evin 
çatsnda kiremit yerine palmiye yaprağ 
kullanlmş. 

Adann doğusuna geçip, Makundchi, 
Jambiani, Paje, Michamwi’yi dolaşp, 
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okyanustan esen sert rüzgârla sallanan 
palmiyelerin gölgelerinde buz gibi biralar 
içip, günü bitiriyorum. Okyanustan gelen sert 
ama lk esen rüzgâr yüzümü yalarken, güneşi 
batryor, özgürlüğün tadn bir kez daha 
hissediyorum. 

Ali ile sohbet ederek otele dönüyorum. 
Adada son akşam. Yarn, Kenya- Nairobi’ye, 
oradan da evimize döneceğiz. Kenya ve 
Tanzanya da safarilerde geçirdiğimiz günlerin 
yorgunluğunu Zanzibar’da gidermiş olarak 
günü bitiriyoruz.

Sabah saat 08.30 da otelden çkş 
işlemlerimizi yapp, yola koyuluyoruz. 
Havaalan bir saat on beş dakika. Yolda bir 
markette durup, Africafe marka kahve, çay ve 
baharatlar satn alyoruz. Havaalan gerçekten 
çok küçük. Kapal alan 250 Metrekare ancak 
var. Scaktan bütün kaplar açk. Arada bir 

uçaklarn durduğu alana çkp hava alyoruz. 
Gelen uçaklarn çoğu “Precision Airlines” 
ve 15-20 kişilik. Bizim havayolu şirketimiz 
“fly540” 20-25 kişilik, çift motorlu, pervaneli, 
renk renk boyal, şirin bir uçak.     

Biraz gecikmeyle kalkan uçağmz önce 
Mombasa’ya iniyor, oradaki gümrük 
işlemlerinden sonra, tekrar havalanarak 
Nairobi Jomo Kenyatta havaalanna iniyoruz. 
Kenya, bu kez 25 dolar almyor. Dşar 
çktğmzda ayn şoför bizi karşlyor ve 
Sarova Panafric oteline getirip brakyor. 
Erkenden uyuyup, saat 03.30 da havaalannda 
olmamz gerekiyor. Öyle de yapyoruz. 
Saat 06.00 da Havalanan THY uçağndaki 
yerimizi alyoruz. Yeni yolculuklarn hayali 
ve planlarn kurarak, eve dönmenin keyfini 
çkaryoruz.

Biraz gecikmeyle kalkan uçağmz önce Mombasa’ya iniyor, oradaki 
gümrük işlemlerinden sonra, tekrar havalanarak Nairobi Jomo Kenyatta 
havaalanna iniyoruz.
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