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Herkes aynı şeyi söylüyor: “Zaman 
ne kadar hızla geçiyor...”

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Sizlerle acı 
tatlı konuları 
paylaşırken, 
desteklerinizi de 
hep yanımızda 
hissediyoruz. 
Sizlerin ilgisi 
bizlerin bu 
çabalarına güç 
vermekte, her ay 
yeni bir heyecanla, 
yeni dergiler 
hazırlamaktayız.

er ay olduğu gibi sizlere bu ay da dopdolu iki 
dergi hazırladık. Optisyenin Sesi ekibi olarak hiç 
durmuyoruz. Her ay iki dergi çıkartmanın yanı 
sıra, bir yandan da gündemi takip ederek, sizlere 
OptisyeninSesi haber sitemiz kanalıyla sektörel 
haberler aktarıyoruz.

Sizlerle acı tatlı konuları paylaşırken, desteklerinizi de hep yanımızda 
hissediyoruz. Sizlerin ilgisi bizlerin bu çabalarına güç vermekte, her 
ay yeni bir heyecanla, yeni dergiler hazırlamaktayız.
İyi ki varsınız, Umarız ortak çabalarımızla mesleğimiz hak ettiği 
yerlere varacak, eski saygın günlerine tekrar kavuşacaktır.
Evet… Zaman çok hızlı geçiyor, Dünya da ve ülkemizde birçok şey 
değişiyor. Biz de sektör olarak bu değişkenliklere azami uyumu 
göstermeye çalışıyoruz.
Ve dergilerimizin Eylül sayıları ile Sonbahara merhaba diyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle
Orhan Küreli

H
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HABER

Kimisini zorunluluktan kimisini modaya 
uymak amaçlı her gün üstümüzde taşıyoruz. 
Hepsi bir şekilde tarih içerisinde şekillenerek 
günümüze ulaşmış gündelik yaşamımızın 
vazgeçilmez birer parçası. 

İncir yaprağıyla başlayan bir süreç giyinmek. 
Bugün milyarlarca liranın döndüğü ve 
dünyaya yön veren dev bir sektör olarak, 
fark ettirmeden tüm yaşantımıza etki ediyor. 
Yüzlerce çeşit kıyafet her yanımızı sarmış 
durumda. Biz de belki de nereden geldiğini, 
kaynağının neresi olduğunu bilmediğimiz bu 
kıyafetleri her gün üstümüzde taşıyoruz. 

İlk örneklerinde tunç çağında bir çok 
bölgede rastlanılan kemerlerin elbiseleri 
tamamlayıcı bir aksesuar olarak tercih 

2015 Kış Kadın Kemer Modelleri

edildiği düşünülüyor. Silah ve eşya taşımak 
için kullanılan ilk kemerler kumaş, deri 
ve metalden yapılabiliyordu. Afrika 
kabilelerinde bile görülen kemer kullanma 
alışkanlığı, bir çok kültürde zenginlik işareti 
olarak kullanılıyordu. Modern anlamda bir 
aksesuar olarak kıyafetlerle birlikte kullanılan 
kemerlerin ilk olarak İtalya’nın Manrtua 
bölgesinde kullanıldığı görülmektedir. 17. 
yüzyılda ortaya çıkan bu modern kemerler, 
modanın değişmez bir parçası olarak 
görülüyor ve daha çok kadınlar tarafından 
tercih ediliyordu. Erkeklerin genellikle 
savaş meydanlarında kullandıkları kemerleri 
terk edip moda olarak kemer takmaları ise 
1900’lerin başına denk gelmektedir. Bugün 
düşük belli pantolon dışında pantolon 
bulamadığımız tekstil sektöründe, kemerler 
can simidi görevini görüyor çok şükür!
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Kadınların da en önem verdiği aksesuarlardan 
birisi tabi ki kemer. Özellikle ayakkabılar ile 
olan uyum önemle dikkat edilecek konulardan 
birisi. Tabi ki kemer kullanma konusunda 
da dikkat edilecek olan bazı önemli noktalar 
bulunmakta.
Örneğin bel bölgesinde fazlalıkları olan 
bayanlar kalın kemerlerden sakınması 
gerekirken, boyu uzun olan ya da bel bölgesi 

ince olan bayanlar kesinlikle kalın kemerler 
kullanmalılar. Boyunun kısa olduğunu 
düşünen bayanlar ise ince kemerleri tercih 
etmeliler. Geçmiş dönemlerde ki ayakkabı 
ve kemerin aynı renk olma zorunluluğu ise 
günümüzde ortadan kalkmış gibi görünüyor. 
Çanta sapı , kolye , hatta saat yada oje rengi ile 
bile uyumlu olması yeterli iken, ayakkabılar ile 
özellikle zıt olan renkler tercih ediliyor.
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Fark Yaratan Arayı Açıyor
Ürün ve hizmetler giderek birbirine yaklaşıyor, 
kalite ortak standart haline geliyor.

Beyaz eşyadan, perakendeye; kredi 
kartından gıdaya, ardı ardına yeni 
ürünler sunuluyor, yeni şirketler 
piyasaya giriyor. İşte bu zor ortamda 
öne geçmenin yolu “Farklılaşmadan” 
geçiyor.
Ünlü yönetim uzmanı Jack Trout, “Farklılaş 
ya da Öl” uyarısında bulunuyor. Bu 
alanda öncü şirketlerin uygulamaları da iş 
dünyasına örnek oluyor. Türkiye’den ise 
başarılı örnekler, yeni uygulamaların sayısı 
giderek artıyor. Ancak, kazananlar, “fark”ı 
açanlar tarafından geliyor.
Sony’nin kurucusu Akio Morita’yu pek çok 

kişi duymuştur. Kurucu üyelerden Masura 
Ibuka ise pek bilinmez. Ibuka, 1979 yılında 
tamamen kendi kişisel isteği için, Morita’nın 
kapısını çalar. Ibuka, kulaklığı portatif kaset 
çalara monte etmek istemektedir. Böylece 
çevresindeki insanları rahatsız etmeden 
müzik dinleyebilecektir. İşte bir dönemin 
efsanevi buluşlarından walkman’in doğuşu 
böyle bir süreç ile ortaya çıkmış. Sony 
“farklı” bir ürün segmentiyle, rekabette 
önemli bir puan kazanmıştı. Sony bunu 
daha sonraki girişimleriyle de ortaya koydu 
Dünyada milyonlarca satan “Play Station”lar 
da aynı stratejinin bir parçasıydı.



15OPTİSYENİN SESİ E-DERGİEylül 2015

Rekabetin artık “öldürücü bir silah” 
haline dönüştüğü günümüzde 
“farklılaşma” şirketlerin tek can simidi 
adeta. Tabii “farklılaşmak” sadece üründe 
değil, her konuda mümkün. Sony gibi 
örnek çok az düzeyde. Farklı hizmetler, 
farklı uygulamalar ile başarı yakalayan 
şirketler ise rekabette hep öndeler. 
Örneğin, sektöründe teslim süresini 3 
günden 1 güne indiren lojistik firması ya 
da hep en düşük fiyata ürün satabilmeyi 
başaran süper market zinciri belki ayrı 
uygulamalarda farklılaşmayı başarıyor. 
Ancak, sonuçta ulaştıkları nokta aynı: 
Rekabette öne geçmek…
Tüm dünyada ürün ve hizmetlerin 
neredeyse aynı kalitede, aynı maliyette 
gerçekleşiyor olması, şirketlerin müşteri 
nezninde “farklılaşması”nı zorunlu 
kılıyor. Farklılaşamayan şirketler, ürün ve 
hizmet satamıyor ve ömürleri de uzun 
olmuyor.

Rekabet odaklı pazarlama
Trout&Partners Türkiye Genel 
Müdürü Barış Topkaya, farklılaşmanın, 

hedef kitlenin zihninde sağlanması 
gerektiğini düşünüyor. Topkaya, 
“Pazarlama tarihi çok önemli bir buluş 
ve ürünlerin tüketici zihninde gerekli 
farkı sağlayamadığı örneklerle dolu. 
Günümüzün yoğun basılı, fiziksel ve 
elektronik iletişim bombardımanında, 
farklılığınızla tüketici zihninin dikkatini 
çekemezseniz, pazarda önemli bir 
oyuncu olma şansınız kalmaz” şeklinde 
konuşuyor.
 
Globalleşme özellikle yerel markaları 
alışık olmadıkları büyük bir rekabetle 
karşı karşıya bırakıyor. Tüm ülkeler 
ve tüm sektörler için Çin, her geçen 
gün daha yüksek bir baskı unsuru 
oluşturuyor. Bu yoğun rekabet ortamında 
da artık pazarlama, tüketici odaklı 
olmaktan çıkıp rekabet odaklı olmaya 
doğru ilerliyor. Bu nedenle şirketler 
farklılaşmanın yolunu arıyorlar. Çünkü, 
yaşamaları ancak böyle mümkün…
 
Farklılaşamayanlar yok oluyor
Yoğun rekabet ve aynılık problemi 
sonucu en zor durumda olan 
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sektörlerden biri havacılık. 
Oysa farklılık yaratarak bu sektör içinde 
dahi başarıyı yakalayanlar var. Barış Topkaya, 
Southwest örneğini vererek bu şirketin 
yaptığı çalışmanın başarısından söz ediyor:
”Southwest Havayolları’nın havayolu 
taşımacılığını taşıdığı yeni boyuta, köklü 
havayollarından hiçbiri yanıt veremedi. 
Hatta daha yüksek fiyat ve maliyet yapıları 
ile pek çoğu batma noktasında. Southwest 
ise stratejisini, ’iki doğru arasındaki mesafeyi 
en hızlı ve uygun maliyetle almak’ olarak 
tanımladı. Tüm operasyonun uçakların 
havalimanında az süre kalarak daha çok 
sayıda uçuş gerçekleştirmesi üzerine kurdu. 
Bu sayede bilet fiyatları da önemli oranda 
düştü.”
Otomobil sektöründe de başarılı örnekler 
arasında BMW’yi gördüğünü belirten 
Topkaya, ”Yıllardır yollarından sapmadan 
’sürüş keyfi’ kavramı üzerine pazarlama 
iletişimi yapıyorlar. Daha önce ’only flying 
is better’ ve sonrasında ’ultimate driving 
machine’ sloganları strateji ile son derece 
uyumlu” diyor.
 
Shop&Miles örneğine dikkat
Türkiye’de de pek çok şirketin, hedef kitlesi 
tarafından rekabetten farklılaşmış olarak 
zihinlerde konumlandığını belirten Topkaya 
sözlerini şöyle sürdürüyor:
”Örneğin tüm kredi kartlarının aynılık 
problemi içinde taksit kurguları ve para 
yerine geçen puanlara dayanan sadakat 
programlarına odaklandığını görüyoruz. 
Oysa ’Shop & Miles’, uçuş milleri ile üst 
segmentte önemli bir kitlenin cüzdanında 
yerini almayı başardı.
Son dönemde rekabetin ve kampanyaların 
kızıştığı terlik sektöründe de Polaris klasik 
bir ’tercih yoluyla farklılaşma’ stratejisini 
hayata geçirdi. Önce Sibel Can, sonrasında 
da Seda Sayan ile yıldızların tercih ettiği 
terlik markası konumuna oynuyor. Vestel, 
TV’de odaklanışı, ihracattaki liderliği ve 
Avrupa’daki pazar payı ile tüketici zihninde 
yerli TV üreticileri arasında ilk marka olmayı 
başardı. Bu nedenle Arçelik ve Beko’nun 
dağıtımdaki gücüne ve beyaz eşyadaki 
hakimiyetine rağmen iç piyasada da lider.”

Her sektörde arz fazlası

Artık herkes her şeyi üstelik kaliteli 
üretebiliyor. Pazarlama ve satış güçlerinde 
de neredeyse herkes oyunu kuralına göre 
uyguluyor. İşte ürünlerin ve hizmetlerin 
bu derece yoğun olduğu bir ortamda 
farklılaşmadan başarılı olmak oldukça güç. 
Marka danışmanı Fatoş Karahasan, son 30 
yılda büyük bir ürün fazlalığı yaşandığını 
ve bu dönemi ”Tüketici yılları” olarak 
nitelendirdiğini söylüyor. Karahasan sözlerini 
şöyle sürdürüyor:
”Ürünlerde arz fazlası var. Böyle bir ortamda 
talep problem olduğu için, farklılaşmak 
gerekiyor. Farklılaşmanın da üründen 
başlaması şart. Bu anlamda bence dünya 
çapında Virgin Airlines iyi bir örnek. Şirket 
eğlence sektörünü havayolu endüstrisiyle 
birleşerek farklı bir strateji ortaya koydu. 
Virgin Airlines uçaktaki en iyi eğlenceyi 
sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 
İnsanların uzun yolculuklarda sıkılmasını 
engelleyerek önemli bir fark yaratıyor. 
Farklılaşmanın ön koşulu tüketicinin 
ihtiyacını anlamaktır. Bu örnekte olduğu 
gibi, bunu sağlamanın yolu da artık duygusal 
yönlere hitap etmekten geçiyor.”
Karahasan, ürünü geliştirirken müşteriye 
danışmak gerektiğini belirtiyor ve devam 
ediyor: “Zara, bunu ülkemizde ve dünyada 
başarılı şekilde yapıyor. Şirketin ürün 
geliştirme grubu bütün dünyadaki trendleri 
yakalamak adına çalışmalar yapıyor. Ürünü 
geliştirirken hedef lokasyondaki gençlere ait 
birtakım fotoğraf ve filmler kullanabiliyorlar. 
Bunlar bir merkezde toplanıyor. Daha sonra 
da bu trendlerden ürün geliştiriliyor”.
 
Farklılık başarıyı getiriyor
Uzmanlar şirketlerin farklılaşırken tek bir 
noktaya odaklanması gerektiğini söylüyor. 
Bir ürünün yediden yetmişe herkese hitap 
edemeyeceğini söyleyen Karahasan, sözlerini 
şöyle sürdürüyor:
“Bunu başaran tek bir örnek var. O da Coca-
Cola. Fakat burada 100 yıllık bir firma ve 
300’den fazla üründen söz ediyoruz. Bu 
yapıda şirket oldukça az. Bu nedenle belirli 
bir kitleyi hedefleyip, stratejiyi buna göre 
oturtmak gerekiyor.”
Marka danışmanı Güven Borça da şirketlerin 
tüm faaliyetlerinde farklılaşamayacaklarını 
düşünenlerden. Borça, farklılaşmak adına 
pazar gerçeklerinden uzaklaşmamak 
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gerektiğini söylüyor ve şöyle devam 
ediyor:
“Örneğin, geçenlerde Redwhite’s diye 
bir restoran açıldı. Fikir babası da 
Türkiye’nin en yaratıcı beyinlerinden 
biri olan reklamcı Hulusi Derici. Ancak, 
içeride o kadar çok fikir var ve her şey 
o kadar farklı ki, toplamda bir karmaşa 
olduğu gözleniyor. Bir kurum her şeyiyle 
farklı olursa alışılmış iş modellerinin 
dışında kalabilir.
Dünyanın bütün başarılı markaları bir 
yönüyle farklılığı yakalamıştır. Pepsi yeni 
nesle yönelmesiyle, Harley Davidson bir 
motosikletten çok yaşam tarzı ve aidiyet 
duygusu satmasıyla, Volvo emniyet, 
Mercedes mükemmel mühendislikle 
farklılaşmıştır. Microsoft, öncülüğü ve 
paylaşımcı liderliğiyle; Intel bir işlemciyi 
nihai tüketicinin dikkatine sunarak, 
Domino’s Pizza eve hızlı servis vaadiyle 
ön plana çıkmıştır.”
İmajın anlamı yok
“Farklılığınızı Ölçebildiğiniz An” adlı 
kitabın yazarı Prof. Dr. Arman Kırım, 
farklı olmanın yanlış anlaşıldığını 
söylüyor. Kırım sözlerini şöyle 
sürdürüyor:
“Farklı olmak, herkesin sizi tanıması 
anlamına gelmez. Tanıması gereken 
kişilerin sizi bilmesi ve bu farklılığa 
para ödemesi gerekir. Şirketin 
müşterinin isteyebileceği, ama rakibin 
yapamayacağı uygulamaları belirleyip 

yapması gerekir. Burada aslında imajın 
hiçbir önemi olmadığını görüyoruz. 
Şirketler oluşturdukları imajın altyapısını 
oturtmamışlarsa sorunlar yaşanır. 
Örneğin, Ser Trans Nakliye şirketi 
farklılaşma üstünde bir yıldır çalışıyor. 
Bunun için alt yapıyı oluşturdular. 
Avrupa’dan ithalatı 5 günde yapmak 
üzerine kurulu bir strateji geliştirdiler.
Bu arada taşınan malların da TIR’larla 
geldiğini belirtmek istiyorum. Bu hizmeti 
de garantili olarak veriyorlar. Bunu 
Türkiye’de başka nakliyecilerin yapması 
çok zor.
Bunun yanında Laila’nın da Türkiye’de 
oldukça farklı bir mekan olduğuna 
inanıyorum. Akıllı iş yapan yerlerden 
biri. Üst gelir kitlesini çekmesinin 
yanında, bu kitleye özenenleri de 
yakalayarak farklılaşıyor. İçine bir 
sürü değişik restoranı konumlandırmış 
durumda. Müşterinin sıkılmaması için 
çalışmışlar. Muhteşem bir manzaranın 
üstüne, kurdukları konsepti oturtmuş 
durumdalar. O lokasyonda bulunan 
hiçbir yerin de bu işi Laila kadar iyi 
yapamadığını görüyoruz. İnanılmaz bir 
halkla ilişkileri var.
Bizzcard da kredi kartları arasında 
farklılığıyla ön plana çıkmış durumda. 
Esnafa kredi açarak şirketlerin çek 
problemlerini çözüyor. Eğer malı 
satan kişinin kredisi yoksa anında bu 
görülebiliyor ve karşılıksız çek gibi bir 
problemle karşılaşılmıyor.”
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Kataraktın en yaygın olduğu ülkeler
Güneşin fazla olduğu coğrafyalarda kataraktriskinin daha sık görüldüğüne 

dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya “Ülkemiz göreceli 
olarak güneş ışınlarının fazla olduğu ülkeler arasında yer alıyor. 

Son yıllarda sera gazlarının olumsuz etkileri 
nedeniyle atmosferin koruyucu özelliklerinin 
azalması bu hastalıkların sıklığının daha da 
artmasına yol açıyor’’ dedi.
Kaya’nın açıklamaları şöyle:
“Güneş çeşitli dalga boyundaki ışınlar nedeniyle 
göz için zararlıdır. Her ne kadar güneş enerjisinin 
yüzde 5 kadarını oluştursa da ultraviole ışınları 
en zararlı bölümünü oluşturur.
 UV-A,UV-B ve UV-C çoğunlukla kornea ve lens 
tarafından tutulur. Kişinin yaşına, bulunduğu 
ortama ve maruz kalınan ışının miktarına göre 
saydam tabaka lens ve gözün sinir tabakasında ve 
makulada UV hasarı oluşur. 
Özellikle çocuklarda bu hasar olasılığı 
yüksektir. Güneş ışınlarına fazla maruz 
kalınan coğrafyalarda ya da iş nedeniyle maruz 
kalmalarda katarakt, pterjium gibi hastalıklar 
daha sık görülür. Ülkemiz de göreceli olarakgüneş 
ışınlarının fazla olduğu ülkeler arasındadır. 

Son yıllarda sera gazlarının olumsuz etkileri 
nedeniyle atmosferin koruyucu özelliklerinin 
azalması bu hastalıkların sıklığının daha da 
artmasına yol açıyor.

GÖZLÜK SEÇİMİ ÖNEMLİ
UV-B güneş ışınları 10.00-14.00 arası dik gelir. 
Bu saatlerde uzun süre güneşte kalmaktan 
kaçınılmalı, UV korumalı gözlük ve siperlikli 
şapka kullanılmalıdır. Yansımalar nedeniyle deniz 
kenarı ve kar UV ışınlarını yoğunlaştırır. 
Havanın parçalı bulutlu olması UV ışınlarını 
önemli ölçüde bloke etmez. Bu sebeple gözlük 
seçiminde de bloke ediş oranı yüksek, kaliteli 
gözlük camları seçilmeli, asla güneşe direkt 
bakılmamalıdır.
 Tüm bunların yanı sıra güneş tutulma 
dönemlerinde de özel cihazlar kullanmadan asla 
direkt gözlem yapılmamalıdır.”
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“MADE IN ITALY”
İTALYA’DAKİ 

BAŞLICA 
SEKTÖRLER 

EKONOMİ
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GÖZLÜK 
Bu sektörde (gözlük camı ve çerçevesi ve 
gözlük dahil olmak üzere) 1410 üretici firma 
yer almaktadır. Üretilen gözlüklerin yaklaşık 
%75’i ihraç edilmektedir. İhracatın büyük bir 
çoğunluğunu güneş gözlüğü oluşturmaktadır. 
İtalya’nın gözlük sektöründeki en büyük 
rakipleri Çin, Japonya, Taiwan’dır. İhracatın en 
yoğun olduğu ülkeler ise ABD, Almanya ve 
Fransa’dır. 

MODA 
TEKSTİL 
İtalya %6,5’lik pazar kotasıyla dünya tekstil 
ürünleri ihracatında, ABD ile birlikte Çin’in 
ardından, ikinci sırada yer almaktadır. Giyim 
sektöründe ise %5,3 oranındaki pazar kotasıyla, 
Çin ve Meksika’nın ardından, 3.sıradadır. Tüm 
moda sistemi dikkate alındığında İtalya’nın 
ihracat yaptığı (Tuhafiye dahil olmak üzere 
tekstill ürünleri, giyim, aksesuar – eldiven, 
şapka, kemer- tekstil ürünleri) en önemli 
ülkeler Almanya, ABD, Fransa, İngiltere’dir. 
İthalat ise Çin, Romanya, Almanya ve 
Fransa’dan gerçekleşmektedir. Moda sistemi 
içerinde ihracat yapan şirket sayısı 22 bin 
civarındadır. Lüks ürünler piyasasında 10 
İtalyan markası dünya pazarının %20’sini 
elinde tutmaktadır. Lüks İtalyan markalarının 

en fazla ihracat edildiği ülkeler ABD ve Japonya’dır

AYAKKABI 
Ayakkabı sektöründe üretici firma sayısı 
7.800’dür. Ve bu şirketlerin 5.400’ü ihracatçı 
firmadır. Ayakkabı ihracatında “Made in Italy” 
en iyi dinamiği deri ve kösele segmentinde 
göstermektedir. İtalya’nın ayakkabı ihracatı 
yaptığı ülkelerin başında Almanya, ABD ve Fransa 
gelmektedir.  İtalya’nın bu sektördeki en büyük 
rakipleri Çin, Endonezya ve Hong Kong’tur. 

EV DEKORASYONU:
MOBİLYA 
Mobilya sektöründe İtalya dünya çapında 
en önemli ihracatçı ülkelerden biridir. İtalya 
dünya mobilya ihracatının %17’sini elinde 
bulundurmaktadır. Sayısı 35 bin civarında olan 
üretici firmalar  genelde küçük-orta ölçektedir 
ve üretim üniteleri bölgesel bazda organize 
olmuştur.16 bin üretici firma ihracata yönelik 
çalışmaktadır. Nitekim sektörde kaydedilen 
cironun %45’i ihracattan sağlanmaktadır. İtalyan 
mobilyalarının en fazla ihraç edildiği ülkeler ABD, 
Almanya ve Fransa olmakla birlikte yine bu ülkeler 
İspanya ile birlikte İtalya’nın sektördeki en önemli 
rakipleridir. 

EKONOMİ
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ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ   
Yüksek kalite ve teknoloji İtalyan beyaz eşya 
sektörünün özelliğini oluşturmaktadır. Bu 
özellikler İtalyan markasını oldukça çekici 
kılmaktadır. Beyaz eşya ihracatında İtalya’nın 
kotası dünya pazarı genelinde  %3 civarındadır.   

SERAMİK 
Italya’da seramik üreticisi firma sayısı 250’dir. 
Ve bu işletmelerde yaklaşık 30 bin kişi 
istihdam edilmektedir. Seramik sektörü ulusal 
üretim bazında lider sektörler arasındadır. 
İşletmelerin büyük bir kısmı (%80) Modena 
ve Reggio Emilia bölgesinde yerleşiktir. 
Dünya karo üretiminin %20’sini ve Avrupa 
karo üretiminin %46’sını gerçekleştiren İtalya 
Çin’den sonra 2.sırada yer almaktadır.  İtalyan 
seramik üretiminin büyük bir kısmı Avrupa’ya 
ihraç edilmektedir. Fransa ve Almanya’nın 
yanında ABD İtalya’nın en önemli ihracat 
pazarlarıdır. İspanya, Türkiye ve Brezilya 
İtalya’nın en önemli rakipleridir.  

İNŞAAT MALZEMELERİ
İnşaat malzemeleri kapsamında mermer, 
granit, çimento, kiremit, kireç, cam, çerçeve, 
kapı, ağaç kaplama, seramik döşeme taşları 
(karolar), lavabo, banyo aksesuarları, sıhhi 
tesisat, izolasyon malzemeleri, boru yer 

almaktadır. ABD ve Almanya ile birlikte 
önemli ihracatçı ülkeler arasında yer alan İtalya 
dünya ithalatındaki kotası %10 civarındadır. 
İtalya’nın  ihraç yaptığı önemli ülkeler arasında 
ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya yer 
almaktadır.  

PLASTIK VE LASTİK ÜRÜNLER  
Sektör otomobil lastiği, plastik boru, levha, 
sac, profilati, ambalaj ve plastik inşaat 
malzemeleri üretimini içermektedir. Ambalaj 
üretimi İtalya’daki toplam plastik üretiminin 
%45’ini (dünya üretiminin %43,5ini) asorbe 
etmektedir. İtalya dünya ithalatının %5,6’sını 
elinde tutmaktadır.  İtalya’nın bu sektördeki 
en önemli rakipleri ABD, Almanya, Çin ve 
Fransa’dır. Lastik ve plastik sektöründe üretim 
yapan 7 bin ihracatçı İtalyan firmanın en 
önemli pazarlarını Almanya, Fransa, İspanya, 
İngiltere, Belçika ve Hollanda oluşturmaktadır.  

KUYUMCULUKTA KULLANILAN 
MAKİNALAR
Sektör genel olarak innovasyon kapasitesi 
yüksek ve sürekli yeni teknoloji arayışı 
içerisindeki  küçük-orta ölçekteki şirketlerden 
oluşmaktadır. Almanya’dan sonra İtalya bu 
sektördeki en önemli makina üreticisidir. 
Toplam 105 işletmeden 80 tanesi ihracatçı 
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konumundadır. İhracatın coğrafik dağılımı 
şu şekildedir: AB (%25); Kuzey ve Güney 
Amerika (%12); Asya ülkeleri (%18); Doğu 
Avrupa ülkeleri (%12). İtalya’nın bu sektördeki 
en önemli rakipleri Almanya, Taiwan, Türkiye, 
ABD ve Japonya’dır. 

TEKSTİL, AYAKKABI VE DERİ İŞLEME 
MAKİNALARI
Tekstil makinaları üreticilerinin sayısı 400’ü 
aşkındır. Sektörde yaklaşık 26 bin kişi 
istihdam edilmektedir. Tekstil makinaları 
üretiminde İtalya, Almanya’nın ardından,  
dünya sıralamasında 2.konumdadır.  Almanya 
ve Japonya ile birlikte dünyanın en önemli 
ihracatçıları arasındadır. Sektördeki toplam 
cironun  %70’lik bölümünü ABD, Çin, 
Türkiye ve Almanya’ya ihraç edilen makinalar 
oluşturmaktadır.  
Deri ve güderi, ayakkabı makinaları 
üreticlerinin sayısı da yaklaşık 400 civarındadır. 
Bu makina sektöründe 7 bin kişi istihdam 
edilmektedir. Dünya çapında kullanılan bu 
tip makinaların %50’si İtalyan üretimidir. 
İtalya’nın ihracat yaptığı en önemli pazarları 
Çin, İspanya, Romanya, ABD oluşturmaktadır. 
Taiwan, Brezilya, Almanya ve Çin bu sektörde 
İtalya’nın  rakibidir.  

LASTİK VE PLASTİK İŞLEMESİNDE 
KULLANILAN MAKİNALAR 
Küçük-orta ölçekte ağırlıklı olmak üzere üretici 
sayısı 300 civarındadır. Bu işletmelrde 13 bin kişi 
istihdam edilmektedir. Sektördeki toplam cironun 
%60’ını teşkil eden ihracat  AB ülkeleri başta 
olmak üzere (Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere) 
üzere, Nafta ülkelerine (Meksika ve ABD ilk 10 
arasındadır),   ve Uzak Doğu’ya ihraç edilmektedir. 
Bu sektörde İtalya’nın en önemli rakipleri Almanya, 
Japonya ve ABD’dir.  

ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR 
Elektronik ve bilgisayar sanayi  İtalya’da hızla 
gelişmekte olan sektörlerdir.Sektör makinaları 
ve telekomünikasyon araçlarını (örneğin telefon, 
televizyon, radyo, anten, telesekreter gb), elektrikli 
ve elektronik araçları (hi-fi, videp kaset, disk, video 
oyounları, computer, pc programları, otomasyon ve 
kontrol araçları, ölçüm aletleri, elektronik medikal 
araçları )  kapsamaktadır. Dünyadaki en önemli 
üreticileri olarak ABD, Japonya, Çin ve Avrupa ilk 
sıralarda belirmektedir. İtalya dünya üretimindeki 
%2’lik payı ile 8.sırada yer almaktadır. Sektördeki 
toplam cironun %42’si ihracat kaynaklıdır. İhracatçı 
firma sayısı yaklaşık 16 bindir. İtalya ‘nın ihracat 
yaptığı belli başlı ülkeler Almanya, Fransa, ABD, 
İspanya, İngiltere ve Türkiye’dir. 

EKONOMİ



25OPTİSYENİN SESİ E-DERGİEylül 2015



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Eylül 201526

Göz sağlığı hakkında neleri yanlış biliyoruz? 
Göz, omurgalılarda en gelişmiş duyu organı 
olup, insanlarda mükemmelleşmiştir. Karanlık 
bir gecede gökyüzüne baktığımızda milyonlarca 
kilometre uzaklıktaki yıldızları görebilmekteyiz. 
Basit yapılı canlıların bazılarında (deniz yıldızları, 
öglena ve klorofilli su yosunları gibi) ışığa karşı 
duyarlı kısımlar mevcuttur. Su yosunları ve 
bitkilerin, özellikle çiçeklerin, görme ve hissetme 
kabiliyetlerinin bulunduğunu gösteren ciddi 
araştırmalar mevcuttur 
Bazı sürüngenlerde, şakak kemiği içinde göze 
benzer bir organ görmeyi sağlar. Bunların gözleri 
ayrı ayrı görürler ve üzerlerinde pullar vardır 
(kozalaksı göz).
Su yüzeyinde yaşayan bazı balıkların dört gözü 
vardır. Üstteki iki göz havayı, alttaki ikisi suyun içini 

SAĞLIK

Göz nedir? 
Görme organı. Duyu organlarının en önemlisi ve kuvvetlisi. 

görmeyi sağlar.
Eklembacaklıların hepsinde göz hareketsizdir ve 
gözlerinde göz billuru bulunmaz. Bunların gözü, 
çok sayıda sade gözün birleşmesinden meydana 
gelmiştir (petek göz).
Örümceklerde göz billuru (lens) vardır. Gözleri 
oldukça gelişmiştir ve sayıları on ikiye kadar çıkar.

Gözün Yapısı (Anatomisi)
Göz önemi, hassasiyeti, çeşitli darbelerden ve 
tesirlerden kolayca etkilenebilmesi dolayısıyla insan 
vücudunda sağlam bir miğfer içine yerleştirilmiştir. 
Gözün içinde bulunduğu ve kemiklerle çevrili 
bu boşluğa göz çukuru (orbita) ismi verilir. Üstte 
kaş ve kaş kemiği, dışta ve altta şakak kemiği, içte 
burun kökü ile çevrelenmiştir. Göz kapağı, yabancı 
maddelerden gözü korur. Göz çukurunun hacmi 29 
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cm 3 kadardır. İçinde göz yuvarlağı, gözü hareket 
ettiren kaslar, damar ve sinirler ile bunlara yastık 
vazifesi gören yağ dokusu bulunur.
Göz yuvarlağı (glob): Göz, iç içe soğan zarı gibi üç 
tabakadan yapılmıştır.
a. Sert tabaka: En dışta olup, bağ dokusundan 
yapılmıştır. Önde şeffaf saat camı gibi saydam 
tabaka (kornea), arkada beyaz renkli sert tabaka 
(sklera)dan meydana gelmiştir. Saydam tabaka 43 
diyoptrilik kırma gücüne sahiptir. Kornea, gözyaşı, 
göz içi suyu ve etrafındaki damarlardan sızıntı 
yoluyla beslenir.Saydamlığını kaybederse, göz 
cisimleri göremez olur. Sadece ışığı ve hareketleri 
fark edebilir. Göz nakli ameliyatında, saydamlığını 
kaybeden kısım, daire şeklinde kesilerek çıkarılır, 
yerine ölü gözünden alınan parça konur.Gözün 
tamamının nakli tıbben mümkün değildir. Sert 

tabaka (sklera) beyaz olup, önde üzerini soğan 
zarına benzeyen kaygan ve damarlı bir mukoza 
(konjonktiva) örter. b. Damar tabaka: Sert 
tabakanın içinde bulunur. Bol kan damarları 
ihtiva eder. Bunlar gözün beslenmesini sağlar. 
Damar tabaka da üç kısımdan meydana gelmiştir: 
1) Koroid: Arkada büyük bir kısmını meydana 
getirir. 2) Siliar cisim: Koroid ile iris arasında olup, 
uyum işini yapan siliar kas burada bulunur. Göz 
içi merceğini de lifçikler yardımı ile tutar. 3) İris: 
Göze rengini verir ve gözündiyafram görevini yapar. 
İrisin ortasındaki boşluğa göz bebeği (pupilla) ismi 
verilir. Gözün rengi iristeki kromatofor hücrelerdeki 
pigment (renkli tanecikler) ile sağlanır. Pigment 
miktarı az ise göz açık renkli, fazla ise göz koyu 
renkli olacaktır. Bebeklerin irisindeki pigment 
miktarı daima az olduğu için gözleri açık renklidir.
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Göz bebeği (pupilla) devamlı küçülüp büyür.Işıkta, 
ani üzüntü, ani ses, ani soğuk veya sıcakta, uyurken, 
ameliyat için bayıltılanlarda küçülür. Karanlıkta, el 
kuvvetli olarak sıkıldığında, kokainmanlarda ve can 
çekişme esnasında büyür.
c. Sinir tabaka (retina): Gözün en iç tabakası olup, 
görmeyi sağlayan kısım burasıdır. İki cins hassas 
hücresi vardır: Koniler ve batoneler (basiller). Bir 
gözde 5 milyon koni, 120 milyon basil bulunur. 
Koniler gündüz görmeyi, renk ve şekil görmeyi 
sağlarken, basiller alaca karanlıkta ve etrafı görmeyi 
sağlar.
Göz merceği (lens): Göz merceği iris ve pupillanın 
gerisinde, saydam, ince kenarlı bir mercektir. Yeni 
doğanlarda ve çocuklarda yumuşak olan mercek, 

SAĞLIK

yaş ilerledikçe katılaşır. Ortalama çapı 9 mm, 
kalınlığı ise 4-5 mm kadardır. lens normalde 16 
diyoptrilik kırma gücüne sahiptir. Çocuklarda 
uyum (akomodasyon) esnasında 14 diyoptrilik 
yedek kırma gücü ile 30 diyoptrilik kırma gücüne 
ulaşabilir. Yedek kırma gücü yaş ilerledikçe azalır.
Vitre, gözün içini doldurur. Şeffaf olan bu sıvı 
yumurta akı kıvamındadır. % 99’u su, % 1’i 
proteindir ve hacmi 3,9 cm 3 kadardır.
Görme siniri, göz içindeki hassas hücrelerden başlar. 
Sağ ve soldan gelen sinir birleşir ve liflerin yarısı 
çapraz yaparak yine iki ayrı sinir halinde sağ ve sol 
arka beyindeki görme merkezine ulaşırlar. Gözün 
dış kasları, altı adettir. Gözün içe, dışa, aşağı, yukarı, 
aşağı içe ve dönme hareketlerini sağlarlar. Göz 

SAĞLIK
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kasları arasındaki dengesizlikten şaşılık meydana 
gelir.
Gözyaşı bezleri iki tanedir. Esas göz bezi göz 
çukurunun üst-dış kısmına yerleşmiştir.
Gözyaşı bezlerinden salgılanan yaş, konjonktiva 
ve kornea yüzeyini nemlendirdikten sonra, göz 
kapaklarının iç kısımlarındaki deliklerden, küçük 
kanallar vasıtasıyla burun kökündeki gözyaşı 
kesesine dökülür. Buradan da küçük bir kanalla 
burun boşluğuna akar.
Gözyaşı, saydam tabaka (kornea)yı düzgün hale 
getirir. Hücreleri besler. Mekanik olarak yıkama 
yapar ve içindeki mikrop öldürücü maddeler 
yardımıyla biyolojik temizlik yapar.
Göz kapakları: Göz kapaklarının dış yüzünü ince 

deri, iç yüzünü konjonktiva örter. Kapakları açan ve 
kapatan adaleler vardır. Kapak kenarlarında kirpikler 
bulunur. Kirpikler, üst kapakta 150, alt kapakta 75 
adet kadardır. Diplerinde yağ ve ter bezleri bulunur. 
Bu bezlerin iltihabına arpacık ismi verilir. Yukarıda 
anlatılanlardan anlaşılacağı gibi, göz, muazzam bir 
yapıya sahip, çok kıymetli bir organımızdır. evrim 
teorisinin kurucusu sayılan Darwin; göz, beyin 
gibi, karışık organların nasıl meydana geldiğini 
anlatmaktan aciz olduğunu bildirmiş, bir arkadaşına 
yazdığı mektupta; “Gözün teşekkülünü düşündükçe 
tepem atacak gibi oluyor!” demiştir.
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SAĞLIK

GÖZLER KONUŞUYOR
Göz rengi karakteri yansıtır
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Yüzümüzün en güzel duyularından olan gözün 
renginin insanın karakteri hakkında ip uçları 
verdiğini biliyor musunuz?

Siyah gözlü kişiler:

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

Yeşil gözlü kişiler:

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

Mavi gözlü kişiler:

Durağan olmayı sevmeyen, enerji dolu, karar verme 
kabiliyeti pozitif yönde gelişmiş olan, eli açık, 
değişimlerin kendilerini korkutmadığı kişilerdir. Biraz 
hayalperesttirler. Bu yapıları nedeniyle de gerçekleri 
görmekte zorlanırlar.

Ela gözlü kişiler: 

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

Kahverengi gözlü kişiler: 

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

Enfeksiyonlar da önlem alınmadığı 
takdirde birçok ciddi göz hastalıklarına 
neden olabiliyor. Bu hastalıklar arasında 
neredeyse ilk sırayı da ‘kanlı göz’ diye bilinen 
adenoviral konjonktivit hastalığı alıyor.
Kanlı gözün, göz kapaklarının iç yüzeyini ve 
gözün beyaz kısmını kaplayan ince ve saydam 
zarın konjonktivanın adenovirus tarafından 
enfekte edilmesiyle ortaya çıkan bir hastalık 
olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, hastalığın çok hızlı 
bulaşmasından dolayı ciddi iş kaybına neden 
olduğunu kaydetti. Karaarslan, “Hastalığın 
yayılma hızını azaltabilmek için gerekli 
önlemlerin alınmasına azami özen gösterilmesi 
gerekiyor” dedi.

Kişi hastalığı boyunca aktif bulaştırıcı
Virüsün kişilerin solunum yollarındaki veya 
gözlerindeki salgılar ile temasta bulunulması 
halinde bulaşıcı olabileceğini vurgulayan Dr. 

Göz enfeksiyonlarına dikkat! 
Yaz aylarında sık görülen alerjik göz rahatsızlıkları, havaların soğuması ile 

birlikte yerini göz enfeksiyonlarına bırakıyor.

Cüneyt Karaarslan, “Virüs vücuda alındıktan 4-10 
gün sonra enfeksiyon belirtileri başlar. Hastalığı 
boyunca da kişi aktif bulaştırıcıdır. Belirtiler 
başladıktan bir hafta sonra gözün şeffaf tabakası 
olan kornea da beyaz noktalar oluşabilir. Bu noktalar 
batma ve bulanık görmeye neden olurlar. Noktalar 
yüzeysel ise 2 haftada geçebilir, derinlere inerse 
iyileşme aylar hatta yıllar alabilir” diye konuştu.

Gözde sulanma, batma hissi ve kızarıklık
Dr. Cüneyt Karaarslan, hastalığın bulaşıcı olduğunu 
vurgularken, hastalığın aile içi bireylere geçişinin 
oldukça sık olduğunu söyledi. Göz şikayetlerinin ani 
bir şekilde başladığını belirten Karaarslan, “Gözde 
sulanma, batma hissi, kızarıklık ve ışık rahatsızlığı 
olur. Çapaklanma ön planda değildir. Kişilerin 
yarıdan fazlasında bir göz öncelikle ve daha ağır 
etkilenirken diğer göz daha rahattır. Tipik olarak 
göz kapakları şişer. Ağır vakalarda göz beyazında 
boyanma tarzında kanamaya bağlı kırmızılık, 
hastalığın adını koysa da sanıldığı kadar sık 
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değildir. Kulak önünde ağrılı beze oluşması da tipik 
özelliklerindendir” dedi.

Korunmak için ellerinizi temiz tutun
Görme bulanıklığına da neden olan kanlı göz 
hastalığının tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi veren 
Dr. Karaarslan, şunları söyledi:
“Tedavi, şikayetleri azaltmaya yöneliktir. Etkili bir 
antiviral ilaç bilinmemektedir. Soğuk pansuman ve 

suni gözyaşlarının faydası olmaktadır. Bakterilerin 
tabloya eklenmemesi için antibiyotik damla verilir. 
Kortizonlu göz damlaları gerek duyulduğunda 
kullanılır. Erken dönemde müracaat eden 
hastalarımızın şifaya daha çabuk ulaşabilmektedirler. 
Hastalık, genellikle 2-3 hafta devam etmektedir. İlk 2 
hafta boyunca bulaştırıcı olunduğu için sık sık ellerin 
sabunla yıkanması önerilir. Bu dönemde kontak lens 
kullanımına ara verilmelidir.”
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Kontakt lenslerin temel fizik özelliklerinin 
geniş aSırasıyla Londra, Milano ve Paris’te 
moda dolu günler geçireceğiz.

Bu baş döndürücü temponun en az podyumları 
kadar ilgi çeken sokakları ve son yıllarda hiç 
olmadığı kadar gündemimizde. Anna dello 
Russo’nun aylar öncesinden moda haftası 
gardırobunu hazırladığı bir dünyada iyi stillere 
sahip, takip edilebilecek birçok isim var. Gelin 
bu isimlerin en iyilerini özetleyelim, siz de 
onların gözünden moda haftalarına konuk olun, 

stillerinden ilham alın!
Miroslava Duma: Hayatımıza Rusya Harper’s 

Bazaar’ın editörü olarak girip kalplerimizi 
muhteşem stiliyle fethedeli herhalde beş seneden 
fazla olmuştur. Rusya’nın moda anlamında 
tüm dünyaya açılan kapısı haline gelen Mira, 
oldukça ufak tefek ve narin bir yapısı olmasına 
rağmen stiliyle devleşen bir isim. Kurmuş olduğu 
www.buro247.ru ile dijital alandaki serüvenleri 
devam ederken, onu takip etmek; seyahatleri 
ve modacılarla olan samimiyetiyle daha da ilgi 

MODA

Eylülde Moda
Moda haftalarında: Bu isimlere dikkat!

Dopdolu bir moda ayı başlıyor. 2015 bahar koleksiyonlarını göreceğimiz 
önemli moda haftaları 4 Eylül’de New York’ta başlayacak. 

www.buro247.ru
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çekici hale geliyor. Mira’nın stiline bakarsak en 
yalın parçaları bile müthiş dikkat çekici bir hale 
getirdiğini görebilirsiniz. Halen modası devam 
eden ‘statement’ kolyelerse hayatımıza ilk 
Mira’nın stili ile girmişti. 

Mira’nın stilini yakalamak için; cesur olmaktan 
korkmayın. Sürpriz parçaları daha basic parçalarla 
eşleştirin ve aksesuarın gücüne inanın!Instagram 
adresi: @miraduma

Giovanna Battaglia: Eski bir Dolce & Gabbana 
modeli, şimdilerde W ve Vogue Japonya için 
üreten bir editör Giovanna Battaglia. Hakkında “I 
want to be a Battaglia” yani “Bir Battaglia olmak 
istiyorum” diye blog’lar açılan da bir stile sahip.  
Kıyafetlerinde ve duruşunda İtalyan çekiciliği 
ve zarafetini bir bütün olarak görebilirsiniz. 
Elbiseler ve etekler favorisi. Çok az makyaj, 
doğal saçlar ve giydiği kıyafetin önüne geçen bir 
havaya sahip. Giovanna’nın stilini yakalamak için; 
feminen parçaları birleştirin, kalın bileklikler, 
eşarplar gibi iddialı aksesuarlarla görünümünüzü 
tamamlayın!Instagram adresi: @bat_gio

Christine Centenera: Vogue Avustrulya’nın 
editörü Centenera ‘cool’un sözlük karşılığı olan 
bir stile sahip. Onu eşofmanının altına giydiği 
topukluları ya da kot şortunun üzerine giydiği 
Balmain ceketiyle kalabalığın içinden rahatlıkla 

seçebilirsiniz. İddialı ceketler, çarpıcı etekler, asla 
sıradan olmayan ayakkabılar ve ‘hiç’ aksesuar 
Centenera’nın stil kodu. Ona baktığınızda o 
kıyafet için çok uğraşmadığını, evden çıkmadan 
sadece beş dakika önce dolabından gelişigüzel bir 
şeyler seçtiğini buna rağmen harika göründüğünü 
düşünebilirsiniz. Christine’in stilini yakalamak 
için; sade ama iddialı parçaları bir araya getirin. 
Beklenmeyenleri yapın, bir gece kıyafetini spor 
ayakkabıyla giymeyi deneyin, neden olmasın? 
Instagram adresi: @centenera

Ulyana Sergeenko: Rus bir oligarkın eşi, 
Miroslava Duma’nın en yakın arkadaşlarından 
biri, fotoğrafçı, birkaç yıllık tasarımcı... Her şeyi 
unutun! Upuzun etekler, modern bir prenses tavrı, 
porselen bir cilt, kıpkırmızı bir ruj, harika bir stil. 
Sergeenko’yu takip etmek için birçok nedeniniz 
var. Geçmişi günümüze en güzel şekilde taşıyan 
isim kendisi. Her bir kombini bir sanat eseri 
niteliğinde, ortada masalsı bir birleşim var. 2011 
yılından bu yana da kendi markası ile ön planda. 
Elbiseler için 17 bin euro, göz kamaştıran paltolar 
için ise 28 bin euro gibi rakamlar telaffuz ediliyor.  
Ulyana’nın stilini yakalamak için; arşivleri iyice 
karıştırın. Stilinizi geçmiş belirleyecek. Şapkalar,  
eşarplar, gözlükler, dönemsel detayların hepsiyle 
oynamaya hazır olun! 
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Renkler ne diyor?

RENKLER

Renk, marka kimliğinin vazgeçilmez 
bir parçası... Aynı zamanda duyguların 

aktarımında önemli bir araç. Bu nedenle her 
şirketin kurumsal kimliğinde kullandığı bir 
renk var. Örneğin, Arçelik kırmızı, Turkcell 
mavi, Garanti yeşil, ING turuncuyu tercih 

ediyor...

Kurumlar bu renkleri neye göre seçiyor, 
renkler bu şirketler için ne anlama geliyor? 
Uzmanlara göre mavi güven ve gücü, 
yeşil gençliği ve doğallığı, kırmızı enerji 
ve dinamizmi simgeliyor. Bu renkleri seçen 
markalar ise kendi mesajlarını renklerin gücü ve 
diliyle iletmeye çalışıyor.

Wal-Mart, Volkswagen, Samsung, Philips, 
Daimler-Chrysler, General Electric, Carrefour, 
IBM ve BASF... Bu şirketlerin dünyanın en 
büyük kuruluşları olmalarının yanında önemli 
bir ortak özellikleri daha var. O da hepsinin 
kurumsal renginin mavi olması. 

Bu dev kuruluşların tümünün aynı rengi 
markaları için tercih etmesi ise tesadüf değil. 
Çünkü maviyle anlatmak istedikleri önemli 

bir mesaj var. İnsan kaynakları uzmanı Alison 
Doyle’a göre onlar maviyle “Biz güvenilir, 
rahatlatıcı, odaklı ve güçlüyüz” demeye 
çalışıyor.

Sosyal medya içeriği konusunda önde gelen 
şirketlerden Buffer’ın Kurucusu Leo Windrich, 
okyanusu anımsatan maviyi soğuk, sakinleştirici, 
rahatlık sağlayan ve huzur veren bir renk 
olarak tanımlıyor. “Mavi aynı zamanda başarıyı 
çağrıştırır. 

Marka renkleri olarak maviyi seçen şirketler, 
büyüklüklerine vurgu yapmayı amaçlar. 
Genellikle sağlık ve teknoloji şirketleri bu rengi 
tercih eder” diyor. Türkiye’de de sektör lideri 
çok sayıda şirket, kurum kimliğinde mavi rengi 
kullanıyor. 
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SEKTÖREL FARKLILIKLAR

Peki renkler bize ne anlatıyor? Logo 
Company’nin çalışmasına göre siyah 
profesyonel, güçlü ve dikkatli bir duygu 
uyandırıyor. İnşaat, yakıt, finans, moda, üretim 
ve kozmetik sektörleri genellikle bu rengi 
tercih ediyor. 

Yeşil, doğal, genç, eğitici, maceracı ve 
rahatlatıcı bir kimlik taşıyor. İlaç ve turizm 
sektörleri bu rengi kullanıyor. Pınar Pazarlama 
Koordinatörü Cüneyt Şahin, “Tüketicilerimiz, 
Pınar süt ve süt ürünlerinde ağırlıklı olarak 
kullandığımız yeşil rengi bizimle bağdaştırıyor. 
Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki Pınar 
deyince akla ilk olarak doğallık ve sağlığın 
rengi yeşil geliyor” diyor.

Kırmızı, liderliğin, enerjinin ve dinamizmin 
rengi. Harekete geçiren bir özelliği olması 
nedeniyle spor kıyafetler ve araba markalarıyla 
fast food şirketleri tarafından yaygın olarak 
kullanılıyor. Levi’s, Nike, Puma, Coca-Cola, 
Pizza Hut, McDonald’s, Burger King ve 
Ülker’in kurum renklerinin kırmızı olması da 
bu durumun en büyük kanıtı.

Logo Company Marka Uzmanı Simon 
McArdle, yaptıkları çalışmalarda genellikle 
daha enerjik ve genç bir algı yaratmak 
isteyen şirketlerin sarıyı kurum rengi olarak 
kullandıklarını belirtiyor. 

NE MESAJ VERİYOR?

Peki şirketler renklerle ne tür bir mesaj 
vermek istiyor? Garanti Bankası Kurumsal 
Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi 
Birim Müdürü Elif Güvenen, “Yeşil, Garanti 

markasının yenilikçi ve dinamik değerleriyle 
birebir örtüşüyor.

Rengimizin marka karakterine, kültürüne 
ve dolayısıyla ürün ve hizmetlerimize 
doğru yansımasının sonucu olarak güven 
veren, yenilikçi ve dinamik bir marka olarak 
algılanıyoruz” diyor.

Petkim ise dört renkli kurumsal rengi 
kullanıyor. Petkim yetkilileri, yeşille çevreye 
duydukları saygıyı, kırmızıyla işlerine olan 
tutkularını, maviyle ciddiyetlerini, siyahla 
da ana işlerinin petrol olduğunu anlatmaya 
çalıştıklarını söylüyor.

EZBER BOZAN YAKLAŞIM

Kendini genç ve dinamik göstermek isteyen 
şirketler de renk seçimlerini buna göre 
yapıyor. Örneğin Vestel, genç, dinamik ve 
sürekli üreten yapısının kırmızı renkte hayat 
bulduğuna inanıyor.

törü için sıra dışı bir renk olan turuncu da 
ING Bank’ın kurumsal kimliğini yansıtıyor. 
ING Bank İnsan Kaynakları, Marka Yönetimi 
ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Sezil 
Refik, “Turuncu rengin enerjisinin bu 
stratejimizi iyi yansıttığını düşünüyoruz. 
Yenilikleri arayan, sektörü sorgulayan, akılcı 
ve yaratıcı bir marka karakteriyle sektörde 
ayrışmayı hedefliyoruz” diyor.

Doğuş Otomotiv Stratejik Pazarlama 
Direktörü Koray Bebekoğlu, “Mavi dinginlik, 
sadakat, güvenilirlik ve dürüstlüğü temsil 
ediyor. Bizim de kurumsal rengimiz 
olan maviye, simgelediği bu anlamlar 
penceresinden bakıyoruz” diyor.
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Sırdaş demektir…
Adeta Elazığ’ın “Alameti Farikası”dır. İçinde 

sevgi barındırır, saygı barındırır, muhabbet 
barındırır. Dostuna, arkadaşına sıcak bir 
göndermedir. İçten gelen bir selamdır…

Evet, işte Gakko(ş) lar diyarı Elazığ’dayız.
Harput’u, Palu’su, Maden’i, Sivrice’si, Pertek’i, 

Hazar Gölü, Keban’ı, Arap Baba’sı, Evliyaları 
ve Efsaneleri, çayda çırası ile bir kültür ve sanat 
abidesi olan şehrimizdeyiz.

Sizlere tanıtmaktan gurur duyacağım bir gözlük 

fabrikasını anlatacağım.
Kutlu Optik, usta ve lisanslı bir gözlükçü olan 

Ahmet KUTLU tarafından tarihi şehir olan 
Elazığ’da  1978 yılında ve küçük bir mağazada 
kurulmuştur.

Mesleği gözlükçülük olan bir aile Kutlu’lar. Gözü 
pek, cesur bir atılımcı. Elazığ’da, Avrupa ile rekabet 
edecek standartlarda gözlük çerçevesi üretiyor.

Mehmet Kutlu ve Mustafa Kutlu kardeşler, 
2004 yılında başladıkları gözlük çerçevesi üretimi 
macerasına ilk başlarda çektikleri zorlukları 

MODA

Gakko(ş)lar 
şehrinde bir 
gözlük fabrikası

Gakko(ş) demek, kardeş demektir, mert, sözünün eri, can yoldaşı demektir. 
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bize anlatıyorlar. Üretimde yaşadıkları sorunları 
Almanya’dan getirdikleri makine ekipmanları ve 
ünlü bir çerçeve markasının fabrika ustabaşını 
getirerek kendi ustalarını yetiştirdiklerini 
anlatıyorlar.

Bir binanın altında başladıkları üretimi bugün 
8500 metrekare bir alana nasıl taşıdıklarını 
anlatıyorlar. Fabrikayı gezdikçe ne kadar işlerine 
titiz olduklarını görebiliyoruz. Göğsümüz 
kabarıyor.

Pırıl pırıl modern bir tesis
Gözlük fabrikasında 100’ün üstünde işçi 

çalışıyor. Fabrikada çalışanlar için kurulan müzik 
sistemi ve klima sistemi çalışanların daha kaliteli 
bir ortamda zevkle çalışmasına olanak veriyor. 
Yemekhaneye indiğimizde kapalı ve açık alanları 
bulunan, yazları bahçede yemeklerini yemeleri 
için yapılmış kameriye ve havuzu görüyoruz. 
Çalışanların, bulundukları ortamdan mutlulukları 
yüzlerinden belli oluyor.

 
Üretim
Yılda 540 bin adet çerçeve üreten fabrika, 

Türkiye’ nin her tarafına çerçeve gönderiyor. 
şimdilik iki marka üreten, bu Anadolu kaplanı” 
Kutlu Optik”, Avrupa’ya ve Orta doğuya da 
ihracatını her geçen gün arttırıyor.

Eyes Option ve Kamm markaları ile pazara 
çıkan firmanın önceliği kalite olmuş, Yönetim 
kurulu başkanı Mehmet Kutlu, bize test 
makinası ile ürettikleri çerçevelerinin kalitesini 
gösterirken gururu ve mutluluğu yaşadığını 
hissedebiliyorsunuz. Sn. Kutlu, OptisyeninSesi 
habere TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve CE 
( Conformite European) sertifikalarına sahip 
olmakla birlikte her dönem dünya standartlarında 
üretim yapmaya özen gösterdiklerini söylüyor.

Yurt dışında gezdiğim fabrikalar ile 
kıyaslıyorum. Estetik, model, çeşitlilik ve kalitesi 
ile yabancı markalarla rahatça boy ölçüşebilecek 
standartlarda…

Fazlası var, eksiği yok!
Ülkemizde böyle bir tesisin olmasından, 

sektörümüze böyle bir tesis kazandırılmasından 
büyük bir mutluluk duyuyorum.

Bu tesisi kuran başta Hacı babaya, Mehmet 
Kutlu ve Mustafa Kutlu ya teşekkür ediyorum.

Ülkemize ve sektörümüze kazandırdıkları 
değerler için.

Tebrikler KUTLU OPTİK, Teşekkürler KUTLU 
OPTİK.

Değerlerimize Sahip çıkalım.
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Mesleki Kıskançlık

SİZİN KALEMİNİZDEN
 

biliyorsun kıskançlığı…
–Haydaaa! Sen ne yapmak istiyorsun kızım 

ya? Nereden çıktı bu kıskançlık mevzuu falan. 
Şurada oturmuş güzel güzel çayımızı içerken. 
Başka konu mu kalmadı ya?

–Tamam. Tamam! Fazla uzatmayacağım. 
Senle her bir şeyi konuştuk doğru. Sabahlara 
kadar çetleşip durduk. Ama bu sabah burçları 
okurken birden fark ettim ki, Akrep burcu erkeği 
kıskanç olurmuş. Şimdi ne kadar kıskançsın onu 
öğrenmek istiyorum. Hayatı bana zindan eder 
misin? Bizim üstümüzde oturan bir doktor vardı. 
Karısını eve kilitler giderdi resmen. O derece 
yani.. Şimdi Lütfen sözümü kesme de cevap ver. 
Kıskanç mısın?

–Hayır.
–Bu kadar net yani?
–Evet. Ben kıskanç biri sayılmam.
–Sayılmam?
–Sayılmam!
–Değilim diyemedin. Yani kıskancım da o kadar 

değil demek istedin?
— Evet.. Yani.. Hayır! Kimseyi kıskanmadım. 

Geçmişimde kıskançlıkla çıkarılmış bir kavgam 
yok. Tüm akraba, dost ve yakınlarıma sorabilirsin.

–Hımm. Peki başka türlü kıskançlığın var mı? 
Ne bilim? Mesela… Arkadaşlarını? Yaşıtlarını? 

Seninle beraber mesleğe başlamış bir kankan 
vardı. Geçen sene 2. dükkanını açtı diyordun. 
Onu kıskanıyor musun?

–Kıskanç mısın?
–Nasıl?
–Kıskanç mısın dedim.
–Allah Allah! Nereden çıktı bu şimdi?
–Hiiç! Öylesine soruverdim işte. Söylesene 

kıskanç mısın sen?
–Yoo. Değilim.
–Hiç mi kıskanmazsın?
–Neyi kıskanmam? Seni mi?
–Kendimden söz etmiyorum. Ama seni de 

tanımam lazım.
–Haa! Bunca zaman tanımadın demek? İyi ya 

zamanla tanırsın artık.
–Ya bırak şimdi kafa sallamayı falan. Bana 

kıskanç olup olmadığını söyle. Ama bak samimi 
ol.

–La havle…
–Şimdi biri gelse bana kur yapsa falan. Nasıl 

karşılarsın?
–Sandalyeyi kafasına geçiririm. Ama sen 

üzerine alınma tamam mı? Bu kıskançlıktan 
sayılmaz da ondan. Kıskançlık daha farklı bir 
şey..

–Nasıl bir şey? Tarif etsene. Bakıyorum da iyi 
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bakmışlığım olmuştur. Bu kim ne 
satıyordundan çok, biraz meraktan, biraz 
alışkanlıktan, biraz benim görmediğim ne 
modeller var piyasa da diyedir. Başkasının işini, 
müşterisini, cirosunu kıskanmam. Onların 
neden daha iyi işleri var diye dertlenmem.

Ben niye iyi değilim diye düşünürüm ancak. 
Hatayı kendimde arar, eksikliğim var ise 
onu bulmaya çalışırım. Mesleki kıskançlığım 
elbette vardır. Bu da insani bir duygudur.Ve 
bence dozu da ayarlanabilirse uyarıcıdır. İnsanı 
motive eder. Benim kıskançlığım da başka 
dükkanlar yansın, yıkılsın da ben iş yapayım 
türünde bir kıskançlık değil. Zaten bu da 
kıskançlıktan öte kötülüktür. Böyle işte..

–İyi kalkalım.
–Haa! Dur bir soruda ben sorayım.Sen 

kıskanç mısın?
–Ben?
–Sen!
–Ben..Ben kıskanç mıyım öyle mi? Şu 

kadarını belirteyim ki beyefendi, birine 
baktığını değil; birinin haberin yokken bile 
ilgisini çektiğini fark edersem dünyayı sana 
zindan ederim.

Hadi şimdi kalkalım.

Kendinden yakışıklıları Falan?
–Cevap veriyorum. Hayır. Kıskanmam. Başka?
–Başka????  Kıskançlık daha çok mesleki de 

olurmuş. Hah! Mesela mesleki kıskançlığın var 
mı?

–Hayır yok.
–Akrep burcusun ve kıskançlığın yok. Öyle 

mi? İnanmıyorum. Bak şimdi. Sorumu biraz 
açayım. Optisyensin. Güzel bir dükkanın var. 
Haliyle rakiplerinde var.

–Evet.
–onları kıskanıyor musun?
–Daha neler?
–Seninle beraber mesleğe başlamış bir kankan 

vardı. Geçen sene 2. dükkanını açtı diyordun. 
Onu kıskanıyor musun?

–??????
–N’oldu? Cevap versene. Çok mu dokunduk?
–Bu işin tadı kaçtı galiba. Kalksak iyi olacak.
–Hayır! Hayır! Bu soruyu cevaplamadan 

olmaz. Cevapla, söz kalkacağız. Bazı zamanlar 
senle buluştuğumuzda gözlükçü vitrinlerine 
bakardın ya.. O anda aklından neler geçerdi? 
Onlarda ki gözlükleri falan da kıskandığın olur 
muydu hiç?

–Pekala. Söylediğim gibi. Kıskanç değilim. 
Yani elbette diğer gözlükçü vitrinlerine 
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Organ ve doku nakli 

“Organ Bağış Haftası”nda bu yıl göz hastalıkları 
ulusal kongresinde film gibi bir olay yaşadık. 
2000 kadar göz hekiminin katıldığı kongrede göz 
hastalıkları camiasının en saygın hocalarından 
Prof. Dr. Öner Gelişken’in toplantı sırasında 
duran kalbi salondaki meslektaşlar tarafından kalp 
masajıyla çalıştırıldı. Suni solunum desteğiyle 
20-30 dakika süren ilk müdahalenin ardından 
gelen 112 Acil ekipleri tarafından Akdeniz 
Üniversitesine yetiştirilen hocamız yoğun 
bakıma alındıktan sonra ’’iflas eden’’ kalbinin 
değiştirilmesi için zamana karşı bir yarış başladı. 
Robert Kolej, Hacettepe Üniversitesi ve 
Belçika’da uzmanlık eğitimi sonrası Bursa Uludağ 

İnsanoğlu yaptıklarıyla, eserleriyle, 
yetiştirdikleriyle, kısacası geride 
bıraktıklarıyla anılır. Ölümünden sonra başta 
kalp, karaciğer ve böbrekleriyle en az 4 kişiye 
hayat, kornealarıyla da 2 kişiye ışık verecek 
olmanın, hayır işlemenin manevi kazancı hiçbir 
şeyle ölçülemez. Din âlimlerinin de ifadesiyle  
“Organ bağışı candan cana giden en büyük 
sadakadır.” Kendilerinin veya yakınlarının 
organlarını bağışlayanlar bir yandan sevap 
kazanırken aynı zamanda başkalarının acılarını 
dindirip canlara can katıyorlar. 
Film gibi 
Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan 

SAĞLIK
Doç. Dr. O. Murat UYAR / Göz Hastalıkları ve Cerrahisi 
Uzmanı, FEBO, FICO
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Üniversitesi’nde öğretim üyeliğiyle 35 yıllık 
meslek hayatında sayısız hastaya şifa veren, 
yüzlerce hekim yetiştiren Öner Hoca’ya ailesel 
geçişli bir kalp hastalığı nedeniyle 9 yıl önce 
de kalp nakli yapılmıştı. Ancak o kalp de geçen 
süreye yenik düşmüş oldu. Yeni nakil arayışlarına 
İzmir’den olumlu haber geldi. 11 Kasım akşamı 
alınan kalp, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde 
sabaha kadar süren başarılı bir ameliyatla 
nakledildi ve uyum için bekleme süreci başladı. 
Her geçen gün hocamızın iyi haberlerini almayı 
ve iletmeyi ümit ediyoruz.
Türkiye’de 30 Ocak 2014 itibarıyla 21 bin 114 
kişi böbrek, 436 kişi kalp, 2 bin 63 kişi karaciğer, 

35 kişi akciğer, 1 kişi ince bağırsak, 3 kişi kalp 
kapağı, 243 kişi pankreas ve 4 bin 832 kişi de 
kornea olmak üzere toplam 28 bin 727 kişi organ 
nakli bekliyor. Böbrek hastaları diyalizden yaşam 
desteği alabilirken akciğer, kalp ve karaciğer 
hastalarının tek şansı organ nakli. Çıkarılan 
organlar öncelikle doku ve kan grubu uyumuna 
göre, tıbbi aciliyet göz önünde bulundurularak, 
Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından 
belirlendikten sonra nakil gerçekleştiriliyor. 

Bu vesileyle herkesi organ bağışına davet ediyor, 
hayata tutunmak için doku ve organ bekleyen 
hastalara da acil şifalar diliyorum. 



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Eylül 201546

Bayburt şehri başlı başına bir tarih, kültür hazinesi. En 
önemli zenginliklerin biri Bayburt’un kuzey batısında, 
merkeze 25 kilometre uzaklıktaki mütevazı Aydıntepe 
(Hart) ilçesinin Aydıntepe Yeraltı Şehri’dir.

Aydıntepe Belediye Başkanı Orhan Eraslan’la yeraltı 
şehrini gezerken onun sanat, tarih ve arkeoloji bilgisine 
hayran kaldım. Bu işe o kadar çok gönül ve mesai vermiş ki 
bu konularda adeta uzmanlaşmış. Bana anlattıklarına göre; 
Aydıntepe Yeraltı şehri, kent yerleşkesinin hemen altında. 
Dehliz şeklindeki mekanların varlığını halk daha önce de 
biliyordu, fakat içine girilmemişti. 1988’de inşaat kazısı 
sırasında tesadüfen gün yüzüne çıkarılan yeraltı yerleşimi 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nca koruma altına 
alınmış.

TEK TAŞA OYULMUŞ
2008’den sonra Koruma Kurulu’nun onayıyla ilçe belediyesi 
tarafından, Müze Müdürlüğü’nün denetiminde yapılan 
çalışmalarla gezilebilir alan 850 metreye çıkarılmış. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ile yapılan sismik taramalar 
neticesinde, şehrin güneydoğu kesiminde de başka 
dehlizlerin olduğu tespit edilmiş. Bu kısımlar da daha sonra 
yapılacak çalışmalarla ortaya çıkarılacak. 

Yeraltı şehri hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan tüften 
oluşan tek ana kayaya oyulmuş. Koridorlar, sağ ve solunda 
odalar, yer yer geniş alanlar, aydınlatma için lamba yerleri, 
havalandırma delikleri bulunmakta. Hemen üstündeki 

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bayburt’taki 
erken 
Hıristiyanlık 
dönemine ait 
yeni bir yeraltı 
şehri birkaç yıl 
önce tesadüfen 
bulundu. Ortaya 
çıkarılan 3 
bin yıllık tarih 
hazinesi artık 
ziyarete açık.

FIRTINA ÖNCESİ

3 bin yıllık Aydıntepe 
yeraltı şehri 

keşfedilmeyi bekliyor
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tepede bir yerüstü kalesi var. Kale eteklerindeki arkeolojik 
kazılarda yaklaşık 4 bin yıllık mezarlar tespit edilmiş. Bu da 
Aydıntepe’nin eski adıyla Hart’ın ne kadar eski bir yerleşim 
olduğunu göstermekte.

TOPLANTI SALONU HAVUZU BİLE VAR
Yeraltı şehri içindeki duvar figürleri 3 bin yıllık bir 
tarihi işaret etmekte. Bu mekanlar zamana bağlı olarak, 
Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından da kullanılmış. 
Kullanım amacının genel olarak sığınmaya yönelik olduğu 
düşünülüyor. Yani halk tehlike durumunda buraya sığınılıp, 
sonra dışarıda yaşamına devam ediyormuş.

Mekan içinde odalar, toplantı salonları, mutfak ve su 
ihtiyaçlarını görecek kaynak ve havuz da bulunmakta. Şu 
ana kadar açılan bölümlerin havalandırma işlemi için de 
sekiz adet havalandırma bacası tespit edilmiş. Aydıntepe 
Yeraltı Şehri, bölgemizin çok önemli turizm mekanlarından 
biri olmasına rağmen hak ettiği ilgiyi henüz görmemekte, 
bunun için daha çok yatırım yapılması ve tanıtım 
eksikliğinin de giderilmesi gerekmekte.

Yeraltı şehrini Belediye Başkanı gibi bilgili bir kişinin 
rehberliğinde gezebilirseniz tarihin müthiş sırlarına vakıf 
olursunuz. Ayrıca yeraltı şehrinin inşasında kullanılan 3 bin 
yıl önceki mühendislik bilgisine de hayran olacaksınız. Bu 
konularda garanti veriyorum!
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Gözlük

Manguel, Okumanın Tarihi, Çev: Füsun 
Elioğlu, YKY, İst., 2010, s. 339), hâdisenin izini 
1306 yılına kadar geriye götürmeyi başarmış. 
Kilisedeki kürsüsünden cemaatine hitab eden 
Pisa’lı rahip Giordano de Rivalto, dünyanın 
en yararlı buluşlarından gözlüğün 20 yaşına 
bastığını haber vermiş; Spina adlı bir keşişmiş 
gözlüğün mucidi. Farklı görüşler de var; 
Salvino olabilir diyenler de var, Roger Bacon 
adını verenler de.
Bulanın kimliği tartışılsa da gözlük, 14. 
yüzyıldan beri insanlığın hizmetinde (Bizde 
gözlük kullandığı bilinen ilk padişah, ironik bir 
tecellî ile son padişah Vahdeddin Han’dı). Onu 

Gözlüğü icad eden o adama, milyonlarca 
insan gibi ben de minnet borçluyum.
Belli bir yaştan sonra göz merceğinin yakın ve 
uzak mesafedeki şeyleri algılamak için büzülüp 
şişme özelliğini kaybettiğini ve bu yüzden her 
dört kişiden birinin miyop olduğunu teorik 
açıdan biliyordum; şimdi bizzat yaşıyorum. 
Yakın gözlüğümü her kullanışımda bulanık 
nesnelerin netleştiğini, harflerin okunur 
hale geldiğini görünce hayranlıkla karışık bir 
sevince kapılıyorum; her defasında işe yarıyor!

Kimdi o adam?
Böyle şeyleri merak eden birisi (Alberto 

KÖŞE YAZISI
A. Turan Alkan
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ilk defa rahiplerin burnu üstünde görmemizi 
tabii karşılamak lazım çünkü Ortaçağ 
Avrupası’nda okur-yazarlık, ruhbanlar başta 
olmak üzere nâdir bir zümrenin imtiyazıydı. 
XV. asra kadar lüks eşya sayılması da şaşırtıcı 
değil bu bakımdan.
Matbaanın icadıyla gözlük talebinde artış 
görülüyor. Gözlüğün kişiye çalışkan ve 
bilge bir boyut kattığı, tâ o devirden kalma 
tablolarda açıkça görülebiliyor; aynı zamanda 
entelektüel kibirin ve fazla kitap okumanın 
nişânesi olarak “inekliğin” sembolü de ne yazık 
ki gözlüktür. Dünyayı doğrudan görmek yerine 
kâğıt üzerindeki ölü kelimelere bakmakla 

yetinenleri aşağılama nesnesi olarak gözlüğün 
evrensel bir şöhrete sahip olduğunu anlıyoruz.
Okumanın Tarihi çok eğlenceli bir kitap. 
“Kitap Budalası” başlıklı bölümde yazar, 
bu tür budalalarla okuma gözlüğü arasında 
hayli kışkırtıcı bir alâka kuruyor. Meselâ 
16. yüzyılda, okumadığı, okuduğu halde 
anlamadığı halde kitap toplayanları aşağılamak 
için çizilen bir resimde, oturduğu kürsüde 
gözünde gözlüğü ile önündeki kitaptan 
öğrencilerine bir şeyler okuyan bir katırı tasvir 
ediyor. Neredeyse bütün kitap budalalarının 
gözlüklü olması sadece tesadüfle açıklanabilir 
mi? Zâlimâne bir hiciv!
Daha yakın tarihlere dair pek mânidar bir 
örnek daha var kitapta. Okumak eylemini 
hayatın önüne koyanları dilim dilim doğrayan, 
çok ilginç bir fotoğraf. 1940’ta Naziler 
Londra’yı bombaladıktan hemen sonra çekilen 
bu fotoğrafta tavanı çökmüş bir kitapçı 
dükkânını görüyoruz. Bombanın yıktığı 
binanın toz her tarafını kaplamış.
Dükkânın orta yerinde tavandan düşmüş iri 
bir kiriş ve karmakarışık eşyalar var. Güzel 
tesadüf eseri, kitap raflarının bulunduğu 
duvarlar, bombardımanı hasarsız atlatmışlar. 
Harâbe dükkânda üç kişi var: İlki, hangi kitabı 
alacağına karar vermeye çalışan gözlüklü (!) 
bir centilmen; ikincisi bir mütereddid, dikildiği 
yerde elini raftaki kitaplardan birine uzatmış 
kitap sırtı okumaya çalışmakta. Üçüncüsü ise 
resmen raftan kitabı çekmiş elindeki kitabı 
harıl harıl okumakta. Yazar, manzarayı şöyle 
yorumluyor: “Sırtlarını ne savaşa çeviriyorlar, 
ne de yok edilişi görmezden geliyorlar.
Apaçık ortada olan zorluklara karşı koymaya 
çabalıyorlar. Soru sorma hakkı gibi herkeste 
olan bir hakkı kullanıyorlar. Enkazın arasında 
okumanın kimi zaman sunduğu görebilme 
anlayışını arıyorlar.” (Aynı eser, s. 353)
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Yazı ve Fotoğraflar: Mustafa KÜRELİ  
            mkureli@gmail.com

mkureli@gmail.com


51OPTİSYENİN SESİ E-DERGİEylül 2015

Çin Seddi
Dünyanın en büyük mezarlığı 
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YOLNAME

OUzun bir uçuşun ardından uluslararası 
Bejing (Pekin) havaalanına iniyoruz. Elle 
tutulur yoğunlukta bir hava çarpıyor 
yüzümüze. Islak ve sıcak…

Dışarı çıkıyoruz. Hep hayalini kurduğum 
fotoğrafı arıyorum. Çek çek ile yolcu 
taşıyan hasır şapkalı Çinlilerin fotoğrafını 
çekeceğim. Daha havaalanının kapısında 
böyle bir fotoğraf karesinin tarihe karıştığını 
anlıyorum. Pırıl pırıl modern bir şehirle 
karşılaşıyoruz. 

Yaklaşık yirmi gün süren Çin yolcuğum 
sonucunda anladım ki bu ülkeyi sadece 
bir yazıda anlatmak neredeyse imkânsız. 
Beijing’den eski başkenti Xi’an’a, 
Chengdu’dan Yichang’a, Şangay’dan Hong 
Kong’a binlerce kilometrelik ve bir buçuk 
milyar insanın yaşadığı engin bir kültür ve 
tarih üzerinde oturan, kıta büyüklüğünde 
bir ülke olan Çin ancak ciltler dolusu 
kitaplarla anlatılabilir. Bu düşünce ile 
Çin’i bölüm bölüm anlatmaya ve önemli 
yapılarını, şehirlerini sizlerle paylaşmaya 
çalışacağım. 

Çin denilince akla gelen ilk şey Çin 

Seddi adı verilen, dillere destan Duvar 
ve bu duvarın yapılış hikâyesi, tarihi ve 
efsaneleri ile başlayalım. Sabah erkenden 
yola koyuluyoruz. Ben diyeyim yüz metre, 
siz deyin iki yüz metre genişliğinde 
caddelerden geçiyor, dakikalarca kırmızı 
ışıklarda bekliyor, şehirden çıkmaya 
çalışıyoruz. Hedefimizde Qin hanedanları 
anısına yapılmış “Sacred Road” denilen 
Kutsal yol ve Çin Seddi’nin Mutianyu 
bölümü var.

Çin Seddi deyince 200 yıllık bir tarihten ve 
6700 kilometre uzunluğunda bir duvardan 
söz ediyoruz. Kuşbakışı bakıldığında toprak 
üzerinde kıvrıla kıvrıla giden bir yılanı 
andıran yapının ortalama yüksekliği 8 metre, 
genişliği ise tabanda 7, tepede 6 metre.

Tam 20 yıl boyunca toplam 300 bin asker 
ve mahkûm Asya kıtasını neredeyse ikiye 
bölen bu uzun, heybetli duvarın inşasında 
çalışmışlardı. Şantiye, toplama kampı 
gibiydi. Köylüler, katiller, eşkıyalar, politik 
nedenlerle mahkûm olmuş düşünürler, 
görevi kötüye kullanmak nedeniyle 
cezaevine girmiş memurlar, rüşvetçiler 
ve hırsızlar; her türden insan yan yana 
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dünyanın en büyük sınırını tamamlamaya 
çalışıyorlardı. Kadınlar ise çadır bezi 
dokumakla görevliydiler. Açlık ve 
yorgunluktan bunalan çiftçiler çadırlar 
altında birkaç saat dinlenirken yaşadıkları 
zulmü anlatan şarkılar söylüyorlardı. Çin 
Seddi’nin yapımında yaşananları anlatan 
şiir ve şarkılar bugün bile Çin’de dilden 
dile dolaşıyor. 

İşte bu nedenlerle, uzaydan çıplak gözle 
görülebilecek tek insan yapısı olduğu 
söylenen Çin Seddi kimi belgelerde 
“dünyanın en büyük mezarlığı” diye de 
anılıyor. Duvar, M.Ö.3’üncü yüzyılda Çin’i 
tek bir imparatorluk altında birleştiren 
İmparator Qin Shi Huang Di döneminde 
bozkır kabilelerinin akınlarından korunmak 
için yaptırılıyor. Ve Asya’nın bu en eski, 
en büyük anıtsal yapısına, uzun duvar 
anlamına gelen Çang- Çeng adı verildi. 
Önemli bir bölümü 3’üncü yüzyılda 
tamamlanan duvar, Sarı Deniz kıyısındaki 
Şanhaikuan’dan Kansu eyaletine kadar 
sürüyor.  

Birkaç yüz metre arayla yapılmış 
Gözetleme kulelerinin Yüksekliği ise 12 
metre. Dövülerek sıkıştırılmış topraktan 
yapılma seddin kimi bölümleri dışarıdan 
hendeklerle çevrilmiş. İmparator Shi 
Huang Di’nin ölümüne kadar bitmemiş 
olan Çin Seddi’nin inşasına daha sonraki 
hükümdarlar da devam etmiş. Bir saldırı 
sırasında Hunlara esir olmaktan son anda 
kurtulan imparator, o kızgınlıkla seddin 
bir bölümünün iki haftada bitmesini 
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emreder. Emri yerine 
getirilir ve verilen 
sürede duvarın inşası 
tamamlanır. Tamamlanır 
tamamlanmasına ama 
gece gündüz yemek 
yemeye bile zaman 
bulamadan çalıştırılan 60 
bin işçinin hayatına mal 
olur. 

Tüm kentleri içine 
alacak biçimde yapılan 
Çin Seddi mükemmel 
bir savunma sistemi 
yaratıyordu. Güvenlik 
nedeniyle kentlere daracık 
kapılardan girilebiliyordu. 
Bu kapıların her birinin 
ayrı bir adı vardı. En 
çok bilinen kapı ise “Diller Kapısıydı”. 
12’nci yüzyılda Pekin’i istila etmek 
isteyen Cengiz Han da, kente “Diller 
Kapısı”ndan girebilmişti. Bu kapıya 
“Diller kapısı” denilmesinin nedeni de 
yalan söyleyenlerin dillerinin kesilerek 

kapının üstüne asılmasıydı. 

Çinlilerin direnişine, Pekin sınırlarına 
dağıtılan 3 milyon askerin savunmasına 
rağmen Cengiz Han Pekin’de taş üzerinde 
taş bırakmamıştı. Öldürttüğü 350 bin 
Çinli’yi de seddin içine gömdürttüğü 
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söylenir. 1420 yılında Ming hanedanının 
üçüncü imparatoru Yung-Lo Seddi 
onarımdan geçirtir ve kulelerine toplar 
yerleştirir. 

İnsanoğlunun gerçekleştirmiş olduğu en 
büyük yapı olan Çin Seddi, gerçekten 
de yüzyıllarca dışarıdan gelen pek çok 
saldırıyı başarısız kılmıştır. Ta ki 17’nci 
yüzyılda Çin Seddi’ni aşarak kentlere 
giren Mançular, Ming hanedanlığına son 
verene kadar. Birbiri ardına tahta geçen 
Çin hanedanları tarafından sürekli olarak 
onarılan yapının bugünkü kalıntıları Ming 
hanedanlığı döneminden kalma. 

Ünlü gezgin Marko Polo 
seyahatnamesinde Çin Seddi’nin güçlü 
bir savunma unsuru olduğunu yazmıştı. 
Yine 7’nci yüzyılda Çin’den dönen bir 
başka gezgin de notlarında, 902 bin 
54 askerin gece gündüz nöbet tuttuğu 
seddin etrafında düşmana saldırmak 
için 389 bin 167 binicinin de hazır 
bekletildiğinden söz etmişti. Pek çok 
ölümü harap olan seddin Pekin sınırındaki, 
Ming hanedanı tarafından inşa edilen 
bölümü ziyaretçiler üzerinde bugün bile 
hayranlık uyandırıyor. Söylenenlere göre 
buradan geçen her Çinli, geleneğe uyarak, 
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yerden bir çakıl taşı alıyor ve duvara 
fırlatıyor. Bu hareketin, seddin yapımı 
ve saldırılar sırasında ölen yüz binlerce 
ölüyü selamlamak ya da harabelerde 
uyuyan ölülerin ruhunu teskin etmek için 
yapıldığını söyleyenler var. Nedeni tam 
olarak bilinmiyor. Bilinen, stratejik gücünü 
kaybeden Çin Seddi’nin efsanevi gücünden 
hiçbir şey yitirmediği...

Mustafa Küreli / 01.09.2015
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