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SONBAHAR

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Artık sattığınız 
her ürünün 
imalatçıdan, son 
tüketiciye kadar 
devlet takibini 
yapacak. Bir şeyler 
oluyor. Umarız 
tüm bu gelişmeler 
sektörümüz için 
hayırlı olur.

ir sonbahar daha başladı işte, sarının, kızılın, kahverenginin 
mevsimi...
Yeni bir mevsim, yeni bir sezon…
Okullar açılıyor, insanlar kışlılıklarına geri dönüyor. Sektörümüz 
tüm hazırlıklarıyla sezona hazırlanıyor. Antalya da bayiler 
toplantısı, sezonla birlikte başlayan fuarlar…

Her şey bu sektör için.
Diğer bir yandan bu ay sektörümüz yeni bir uygulamaya daha merhaba 
diyecek. ÜTS.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Optik sektörü de nasibini alıyor. Medula, 
titubb ve son olarak ta ÜTS.
Artık sattığınız her ürünün imalatçıdan, son tüketiciye kadar devlet takibini 
yapacak. Bir şeyler oluyor. Umarız tüm bu gelişmeler sektörümüz için hayırlı 
olur.
Orhan Küreli

B
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HABER

Az görenlere ‘Teleskoplu gözlük’

‘Teleskoplu gözlük’, az görme 
yetisine sahip olanlarda 
görme kapasitesini yüzde 90 
oranında artırabilecek.
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 

‘Teleskoplu gözlük’, az görme yetisine sahip olanlarda 
görme kapasitesini yüzde 90 oranında artırabilecek.
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HABER

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, 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. 
İdil, teleskopik gözlüklerin 
kullanımının kolay olmadığını, 
hastanın buna uyum sürecinin 
aşamalı olduğu için zaman 
aldığını vurgulayarak, şu 
bilgileri verdi: 
‘’Teleskopik gözlük, önce 
kişiye oturarak kullandırılıyor. 
Gözlüğü takıp, alışması 
sağlanıyor. Çünkü, 
teleskop sayesinde, objeler 
bulunduğundan büyük 
ve farklı yerde görülüyor. 
Bu da özellikle yaşlılar ve 
çocuklar için düşme riskini 
artırabiliyor. Yaklaşık bir ay 
oturarak kullanım sağlanıyor, 
ikinci aşamada ise teleskopik 
gözlüğün model ve uygulama 
yerleri değiştirilerek, yürürken 
kullanımı sağlanıyor. Bu 
sürecin de adaptasyonu altı ayı 
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HABER

bulabiliyor. 

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK 
AVANTAJLI
Daha sonrasında ise evde 
günlük yaşamda veya mesleki 
alanda nasıl kullanılacağı 
öğretiliyor. Eğitim aşamaları 
yapılmadığı takdirde 
cihazlardan yararlanma oranı 
yüzde beşin altında olabiliyor.’’ 
Teleskopik gözlük kullanımının 
özellikle öğrenciler için 
çok avantajlı olduğuna 
dikkati çeken İdil, ‘’Örneğin, 
görmesi nedeni ile eğitimden 
yaralanma olanağı kısıtlanan 
bir öğrenci, teleskoplu 
gözlük kullanarak bu engeli 
aşabilmektedir. Çok kitap 

okuması gereken hukukçular, 
ara mesafeyi görmesi gereken 
piyanistler, uzak görüşün çok 
önemli olduğu fotoğrafçılar 
da bu cihazları kullanarak 
mesleklerini yapabiliyor’’ dedi. 

GERİ ÖDEMEDE SIKINTI 
OLABİLİYOR 
İdil, teleskoplu gözlük 
kullanımının yurt dışında 
1950’li yıllardan bu yana sıkça 
kullanıldığını, ancak Türkiye’de 
kullanımının yeni olduğunu 
söyledi. Gözlüklerin rahatlıkla 
temin edilebileceğini, 
fakat geri ödemede sıkıntı 
yaşanabildiğini belirten İdil, 
‘’SGK şimdi çok sınırlı bir 
ödeme yapıyor ve katkı payını 

artırdı’’ diye konuştu. 
İdil, teleskoplu gözlüklerin 
diğer gözlüklerden 
oldukça farklı olduğu için 
yadırganabildiğini, kimi 
hastaların estetik kaygısı ya 
da toplumdan gelebilecek 
tepkilerden dolayı gözlüğü 
kullanmayı reddettiğini 
söyledi. Teleskopik gözlüklerin 
daha estetik olabilmesi 
için yurt dışında çalışmalar 
yapıldığını da anlatan İdil, 
‘’Teleskop, son teknoloji ile 
gözlük camı haline getirildi. 
Yani, çok yakında gözlüğün 
üstüne ayrı bir şekilde teleskop 
monte edilmeyecek’’ dedi.
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HABER

Ürün Takip Sistemi nedir?

Bu sistemle birlikte ürünlerin 
tedarik ve dağıtım süreçlerin-
de bulunduğu konumu belir-
lemek mümkün olmaktadır. 
Elektronik ürün kodu teknolojisi 
sayesinde, ürünlerin, üretim veya 
ithalatından itibaren tedarik zin-
cirinde gerçekleştirdiği her hare-
keti izlemek mümkündür. Buna 
göre her bir Tıbbi cihazın kutu-
sunun üzerine basılan karekodlar 
sayesinde ürünün giriş ve çıkışı 
raporlanarak, ürünün son görül-
düğü konum, zaman ve durum 
kaydedilir ve gerçek zamanlı bir 
veri tabanında saklanır.

Tüm dünyada tıbbi cihazların 
güvenlik amacıyla izlenmesini 

gerektiren birçok sorun mey-
dana gelmektedir, bu neden-
ledir ki dünya çapındaki genel 
eğilim bu ürünlerin izlenebilir 
olması yönündedir.
Şu anda dünyanın birçok yerinde 
tıbbi ürünlerin izlenebilirliğinin 
sağlanması açısından çeşitli ça-
lışmalar yürütülmektedir, diğer 
birçok ülke de bu çalışmaların 
sonucunu görmek ve en başarılı 
buldukları sistemi kendilerine 
adapte etmek için beklemekte-
dir. T.C. Sağlık Bakanığı’nın bir 
ilke imza atarak hayata geçirdiği 
İlaç Takip Sistemi projesinin bir-
çok ülke tarafından ilgiyle takip 
edildiği bir gerçektir. Ülkemizde 
başarıyla hizmet veren İlaç Takip 

Sistemi’ni uygulamak için söz 
konusu ülkelerden çok sayıda 
destek talebi gelmektedir. 
Son birkaç ay içinde Ürün takip 
sisteminin tüm tıbbi cihazlara 
uyarlanabilmesi için Eskişehir, 
Bolu ve Bursa da çalıştaylar dü-
zenlenmiştir.

Dünyanın her yerinde olduğu 
gibi, ülkemizde de sahte tıbbi 
cihazlar üzerinden yapılan 
yolsuzluğa karşı büyük bir 
tepki oluşmuştu.
Her gün yakalanan ilaç kutuları 
ve kaçak ilaç üretim yerleriyle 
ilgili haberler vatandaşların gü-
venini sarsmıştı. İlaçların bu gü-

Ürün Takip Sistemi, tüm dünyada uygulanan Takip ve İzleme 
sisteminin Tıbbi cihaz sistemine uyarlanmış şeklidir.
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HABER

vensizlik ortamından kurtarılma-
sı ve eski güvenilir konumlarına 
getirilmesi adeta bir gereklilik 
halini almıştı. Bu nedenle T.C. 
Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında 
İlaç Takip ve İzleme Sistemi’ni 
kurarak ülke çapında faaliyete 
geçirdi. Yakın bir zamanda tüm 
tıbbi cihazlara uygulanabilmesi 
için ciddi çalışmalar yapılmak-
tadır.

Tıbbi cihazların geçtikleri her 
noktadan izlenmesi gerek-
mektedir. Buna ürünlerin 
şeceresinin çıkarılması da 
diyebiliriz.
Ürünlerin şecerelerinin çıka-

rılması, gerek güvenilirliğinin 
sağlanması gerekse sahteciliğinin 
ana kaynaklarının ortaya çıkarıl-
ması açısından son derece önem-
lidir. Bu nedenle, tüm aşama-
larda hangi durumda oldukları 
sürekli kontrol edilmelidir, yani 
üretim yerleri, depolar ve lojis-
tik araçların tümü izlenmelidir. 
Böylelikle sahte, kaçak ve her 
türlü yasadışı satışın önüne geç-
mek mümkün olmaktadır. Ayrıca 
tıbbi cihazların stok durumlarını 
izlemek mümkün olduğundan, 
gerektiğinde üretici tarafından 
geri çağırılabilir veya kamu oto-
ritesi tarafından piyasadan topla-
tılabilir.

Ürün Takip Sistemi’nin en 
önemli amacı “hasta güvenli-
ği”nin sağlanmasıdır.
Hasta güvenliğini iyileştirmede 
önemli bir role sahip olan sis-
temin topladığı verilerin ince-
lenmesi sonucu hasta güvenliği 
ihlalleri tespit edilerek bu gü-
vensiz ortamın tekrar oluşmama-
sı için çalışmalar yapılarak engel-
leyici birçok faaliyet ile hastalara 
güvenli bir şekilde ulaşması 
sağlanırken hastaların da güveni 
korunmuş olacaktır.
12 Eylül 2017 tarihinde optik 
sektöründe de hayata geçirilmesi 
düşünülen ÜTS için tüm çalış-
malar hızla devam etmektedir. 
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Önce Optisyen
Halkın her kesimi tarafından ulaşılabilir fiyatlara satılması ile  

gözlük dünya üzerinde milyonlarca insanın net bir  
görüş kazanmasını sağladı.

HABER
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İnsan doğasının yapısı gereği kimi insanlarda çocukluk 
yaşlarından itibaren kimilerindeyse yaşın ilerlemesine 
bağlı olarak görme fonksiyonlarında bozulmalar 
gerçekleşmektedir. Her ne kadar bilim insanlarının modern 
toplumda teknolojik cihazların kullanılması ve dengesiz 
beslenmeyle birlikte göz bozukluklarının daha sık görüldüğüne 
dair düşünceleri bulunsa da, insanoğlunun binlerce yıl öncesinde 
dahi görme fonksiyonlarında bir takım bozulmalar yaşadığı 
bilinmektedir. 
Gözlüğün icadından bahsetmek için öncelikle gözlük merceğinin 
hammaddesi olan camın başarılı bir şekilde işlenebildiği dönemleri 
düşünmek gerekir. Zira insanoğlunun cam üzerindeki bilgisi 
ve işçilik yeteneği belirli bir noktaya gelmeden, gözlük ile göz 
kusurlarının giderilmesini sağlayan mercekten de bahsedilmesi 
mümkün değildir.
13. yüzyılda yaşamış İngiliz bir bilim insanı ve filozof olan 
Roger Bacon, felsefede “deneysel bilim” olarak bilinen ve 
modern bilimsel düşüncenin atası olarak kabul edilen ekolun ilk 
temsilcilerinden kabul edilir. Roger Bacon’un savunduğu deneysel 
bilim düşüncesi kapsamında yaptığı çalışmalar, günümüzdeki 
manasıyla ilk gözlüğün de üretilmesini sağlamıştır.
1727 yılında İngiliz bir bilim insanı olan Edward Scarlett 
tarafından “gözlük sapının bulunması”, modern anlamda ilk 
gözlüğün de ortaya çıkmasını sağladı. Philadelpia’da 1783 yılında 
açılan “ilk gözlükçü” dükkanı kısa süre içinde halkın yoğun 
ilgisini görerek, dünyanın çeşitli bölgelerinde de ardı ardına yeni 
gözlükçülerin açılmasını ve insanların görme kusurlarından basit 
bir cam mercek takarak kurtulabileceğini öğrenmesini sağladı. 
Gözlüklere olan ilginin artması sonucunca seri üretim yöntemleri 
geliştirildi ve böylece gözlüklerin üretim maliyetleri nispeten olsa 
da azaldı.
Halkın her kesimi tarafından ulaşılabilir fiyatlara satılması 
ile gözlük dünya üzerinde milyonlarca insanın net bir görüş 
kazanmasını sağladı.
Ülkemizde 30.12.1940 yılında yapılan ilk gözlükçülük 
kanunumuz, yeniden altmış dört yıl sonra düzenlenerek 
22.06.2004 tarihinde kabul edildi. Toplumumuzda yıllarca 
saygınlığını koruyan mesleğimiz, bugün Muvazzaya izin verilmesi, 
sayıları otuz altı ya ulaşan meslek yüksek okulları ile yılda bin 
beş yüzlere ulaşan mezun ve buna rağmen optisyenlere halen 
istihdam sağlanmaması ile sektör ayakta kalabilmek için kıyasıya 
bir rekabet içine girmiş ve maalesef zararı meslektaşlarımız 
görmüştür. Optisyenlik Müesseleri bugün ayakta kalabilmek, günü 
kurtarabilmek  için rekabeti fiyatlarla yapmaktadır. 
Her yıl artan optisyenlerin ne olacağı ile ilgili akademik bir 
çalışma yapılmazken, sektör derneklerimizin  organize ettiği 
şuralar da meslek yüksek okullarının eğitimde iş birliktelikleri 
görüşülmektedir. Oysaki tartışılması gereken ülkenin ne kadar 
optisyene ihtiyacı olduğu ve bunların nerelerde istihdam 
edileceğidir. Gözlüğün  ne denli ihtiyaç olduğu ve gelişmiş 
ülkelerdeki gözlük kullanma oranlarını yakalayabilmek için çaba 
sarfedilmelidir.
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ÜTS Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Toplantı ya TOOMD, TGSD, TOOMAD, İzmir 
Gözlükçüler derneği ve Konya derneğini 
temsilen katılan temsilcilerin yanı sıra 
bireysel optik mağazaların yanı sıra Türkiye 
genelindeki zincir grup mağaza temsilcileri 
ve Üretici, Tedarikçi firmalar katılmışlardır. 
7 Eylül 2017 Perşembe günü 13.00-17.00 
saatleri arasında İTO Meclis Salonunda, açış 
konuşmasını Oda Yönetim Kurulu Üyesi Servet 
Samsama ile Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek 
Komitesi Başkanı Orhan Küreli’ nin yapmış 
olduğu toplantı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu, Tubitak yetkilileri ve SGK yetkililerinin 
katılımları ile Meclis Üyesi Numan Hacıoğlu’nun 
oturum başkanlığında düzenlenmiştir. 
Toplantıda Gözlükçülük meslek komitesi başkanı 
Sn. Orhan Küreli, ÜTS sisteminin uygulamaya 
geçmesi ile birlikte Optik ürünlerin sadece 
optisyenlik müesseselerinde satılabileceği, 
Optisyenlik müesseselerinin dışında optik 

ürünlerin satışının bu sayede engellenmiş 
olacağını belirtmiştir. Meclis üyesi Sn. Numan 
Hocaoğlu da sektörün bir milat yaşadığını bu 
sayede kaçağın önünün kesileceğini söylemiştir.
Toplantıda önce Dernek temsilcilerine söz 
verilmiş daha sonra kurum temsilcilerinin 
sunumları ile toplantı devam etmiştir.
Toplantı sonunda yapılan Soru, Cevap kısmında 
ise Tedarik firmaları ve Optisyenlik müesseseleri 
temsilcileri ÜTS uygulaması ile ilgili sorular 
sormuşlardır. 

İstanbul Ticaret Odası Gözlükçülük Meslek 
komitesince düzenlenen ÜTS bilgilendirme 
toplantısında  öne çıkan başlıkları sizlerle 
paylaşıyoruz.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde 
üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların 
ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp 

İstanbul Ticaret Odası Gözlükçülük Meslek komitesince düzenlenen 
ÜTS bilgilendirme toplantısında  öne çıkan başlıkları sizlerle 

paylaşıyoruz.
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ÜTS Bilgilendirme toplantısı yapıldı

kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini 
sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü 
izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.

*12 Eylül 2017 tarihinden itibaren tüm 
optik sistemininde dahil olacağı bu sistem ile 
satılan tüm optik ürünler sadece optisyenlik 
müesseselerinde satılabilecektir. Optisyenlik 
müesseselerinin dışında optik ürünlerin satışı da 
bu sayede engellenmiş olacaktır.

* Şu an 6400 optisyenlik müessesesinin 670 adeti 
ÜTS’ ye kayıt gerçekleştirmiştir.

*ÜTS’ ye tedarikçi firmalar tarafından girilen 
ürünler, aynı sistem üzerinden kabul edilecek 
ve son tüketiciye verilen ürünler bu sistemden 
düşülecektir. Tedarik firmalarının, optisyenlik 
müesseselerine ürün sevk etmeleri için 
müşterisi olan optisyenlik müesseselerinin firma 
tanımlayıcı numaralarını bilmesi gerekmektedir.

*İlk etapta gözlük camı ve çerçevesi bu sisteme 
dahil olacak, ilerleyen zamanda Kontaktlens’ 
lerde dahil olacaktır.

*Firma Tanımlayıcı numaraları Medula Optik 
sisteminde Firma Bilgilerinin bulunduğu sayfaya 
girilmelidir. SGK’ lı bir hastaya verilen gözlüğün 
reçetesi, Medula optik sistemine girildiğinde, 
ÜTS sistemi, Medula optik sistemi ile entegre 
edilmiş olması nedeniyle sistemden otomatik 
olarak düşecektir.

 *ÜTS sisteminde ki kayıtların tamamlanması için 
mutlaka “E İMZA” alınmalıdır.

*ÇKYS numaralarınızı bağlı bulunduğunuz il 
sağlık müdürlüklerinden veya derneklerinizden 
öğrenebilirsiniz. İstanbul hudutları içindeki 
müesseseler burayı tıklayarak TC kimlik numarası 
ile ÇKYS numaranızı sorgulayabilirsiniz.

*Firma Tanımlayıcı numaralarınızı https://titubb.
titck.gov.tr/ adresinde açılan sayfada Bilgi bankası 
kategorisi altında firma bul butonunu tıklayarak 
firmanızı sorgulayabilirsiniz. Sorgulamada 
firmanızı bulamıyorsanız, kesinlikle firmanızın bu 
listede eminseniz sorun yok. ÜTS sistemine giriş 
yaparakboşlukları doldurunuz. Firma tanımlayıcı 
numaranızı soran boşluğa yok seçeneğini 
tıklarsanız, sistem sizin için yeni bir firma 
tanımlayıcı numarası üretecektir.

Firma tanımlayıcı numaralarınızı ürün almakta 
olduğunuz Tedarik firmalarına mutlaka 
bildiriniz. Aksi takdirde ürün sevkiyatınız 
gerçekleşmeyecektir.
Ürünü teslim aldığınızda, teslim aldığınız 
belirten sağ üsteki butonu, daha sonrası ürünü 
sattığınızda mutlaka ürünün sistemden çıkışını 
gerçekleştirmelisiniz.

 Toplantı sonunda kurum temsilcilerine 
Gözlükçülük Meslek Komitesi Başkanı Sn. Orhan 
Küreli ve Meclis üyesi Sn. Numan Hocaoğlu 
tarafından İTO yayını birer kitap hediye edildi.  

https://titubb.
titck.gov.tr/
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MODA

Eylülde Moda

Dopdolu bir moda ayı başlıyor. 2018 bahar 
koleksiyonlarını göreceğimiz önemli moda haftaları 
Eylül’de New York’ta başlayacak. 
Sırasıyla 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. 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 

Moda haftalarında: Bu isimlere dikkat!
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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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Göz tansiyonu olarak da bilinen 
glokom, sürücülerin kaza yapma 
riskini arttırıyor. Dünyada 
ve ülkemizde en sık görülen 
glokom, özellikle 40 yaş üstü 
insanlarda ortaya çıkmaktadır. 
En sinsi hastalıkların başında gelen 
glokom, kalıcı körlüğe dahi sebep 
olabilmektedir.
Glokom, her ne kadar her yaştan insanı 
etkilese de özellikle artan yaşla birlikte 
görülme sıklığı da artmaktadır. Halk 
arasında göz tansiyonu olarak bilinen 
glokom, göz içi basıncının görme 
sinirini incelterek hasara uğratması 
sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık 
olup, bulanık görme, gece görüşünde 
ışık yansımalı görüş, televizyon izlerken 
göz etrafında ağrı ve baş ağrısı gibi 
belirtilerle kendisini göstermektedir.

Glokom, erken fark edilmezse kalıcı 
körlüğe dahi sebep olabilmektedir. En 
sinsi göz hastalıklarının başında gelen 
glokomda hastalar, rahatsızlığı ancak 
görme duyularını yüzde 40 oranında 
kaybettiklerinde anlayabilmektedirler. Bu 
da biz doktorların hastalığı kontrol altına 
almamızı geciktirmektedir.
Glokomu olan sürücüler dikkat
Glokom hastalığı, hastanın görme 
alanını yavaş yavaş daraltmakta ve 
yan görüş alanının yitirilmesine neden 
olmaktadır. Hasta, glokom dolayısıyla 
yan görüş alanını kaybettiği için özellikle 
aniden yola çıkan araçları ya da kişileri 
fark edemez. Ancak arabasının kapı 
kenarlarını çarpmaya ya da yanındaki 
araçları göremediği için yaptığı trafik 
kazalarıyla glokom hastası olduğunu 
farkına varır.

Glokom hastaları, trafikte dikkat!
Dünya çapında körlük nedenleri arasında 2. sırada yer alan  
glokom üzerine Japonya’da yürütülen bir araştırma ilginç  

sonuçlar ortaya çıkardı.
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En son Japonya’da glokom hastaları 
üzerine yapılan bir araştırma, glokom 
hastalarının normal görüşe sahip 
kişilere göre 2 kat daha fazla trafik 
kazası yaptıklarını ortaya koymuştur. 
Yan bakış alanlarındaki daralma, ışık 
hassasiyeti, bulanık görme, karanlıkta 
görüşün azalması gibi etkenler yapılan 
bu kazaların en önemli sebepleridir. Bu 
tehlikeli duruma neden olmaması için 
glokom olduğunu düşünen kişilerin 
vakit kaybetmeden göz muayenesinden 
geçmelerini tavsiye ediyorum. 
Hayatınızı riske atmayın!
Glokom hastalığının teşhisinden sonra, 
hastalığın kontrol altına alınması için 
hastalara çok fazla görev düşmektedir. 
Glokom hastalarının özellikle 
dikkat etmesi gereken noktalar ise 
şu şekildedir; -Mümkün olduğunca 

gece araç kullanmayın. Eğer araç 
kullanmak zorundaysanız, o zaman bir 
yakınınızdan mutlaka yardım isteyin.
-Açık renkli ve özellikle sarı renkli 
camlar, mavi ışığı süzerek daha net bir 
görüşün elde edilmesini sağladığı için 
gece direksiyon başına geçildiğinde bu 
tarz gözlükler kullanılmalıdır.
-40 yaşından itibaren herkesin düzenli 
olarak göz muayenesi yaptırması 
gerekmektedir. Hastalığın kontrol 
altına alınmasındaki en önemli faktör 
ise, kişilerin özellikle 40 yaşından 
sonra düzenli olarak göz muayenelerini 
yaptırmalarıdır.
Rutin olarak yaptırılacak bu kontroller 
ile hastaların yaşam kaliteleri önemli 
oranda yükselecek ve kalıcı sağlık 
sorunlarına sebep olacak hastalıkların 
önüne geçilebilecektir.
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Gözlerimiz bizi nasıl ele verir?
Gözlerin kalbin aynası olduğuna, saklamak istediğimiz  

duyguları ele verdiğine inanılır.

Onların sadece beyinde olup bitenleri 
yansıtmadığı, olayları hatırlama ve karar 
alma süreçlerini de etkilediği düşünülüyor.
Gözlerimiz sürekli hareket halindedir. Bunların 
bir kısmı bilinçli hareketler olsa da çoğu 
bilinçaltı yapılan kontrolsüz hareketlerdir. 
Okurken örneğin her bir kelime üzerinde 
duran, sonra sıçrayarak bir sonraki kelimeye 
geçen hızlı ve seri hareketler yapar.
Bir odaya girdiğimizde benzer hareketleri 
daha geniş açılı bir şekilde yaparız. Yürürken 
kafamızın hareketini telafi ederek etrafımızda 
gördüklerimizi sabit kılmak için istemsiz bir 
şekilde yaptığımız kısa göz hareketlerimiz olur. 
Uyku sırasında ise REM (hızlı göz hareketleri) 
aşamasında gözler yine hareket halindedir.
Bugün bazı göz hareketlerimizin düşünme 
sürecimizi ifşa ettiğine dair veriler ortaya 
çıkıyor.
Geçen yıl yayımlanan bir araştırma, gözbebeği 
büyümesinin karar alma sürecindeki belirsizlik 
derecesiyle ilgili olduğunu gösteriyor. Eğer 
aldığımız karar konusunda çok emin değilsek 
daha fazla uyarılma uyarılma hissederiz ki bu 

da gözbebeklerinin büyümesine neden olur. 
Gözdeki bu değişim ise ne söyleyeceğimize 
dair ipuçları verir. Araştırmacılar, ‘hayır’ 
demeyi huy edinmiş temkinli bir insanı ‘evet’ 
demeye götürecek kararı ne zaman alacağını 
öngörebilmişti.
Göz hareketleriyle tahmin
Göz hareketlerini gözleme yoluyla kişinin 
aklından geçen sayıyı tahmin etmek bile 
mümkün olmuştu. Zürih Üniversitesi’nde 12 
gönüllü üzerinde yapılan deneyde deneklerden 
40 rakam söylemeleri istenerek bu sırada 
yaptıkları göz hareketleri takip edildi.
Deneklerin göz hareketlerinin yönü ve ölçüsü 
incelenerek gösterilen sayının bir öncekinden 
büyük mü küçük mü olduğu ve aradaki farkın 
ne kadar olduğu tahmin edilebiliyordu.
Deneklerin sayıları söylerken, bu sayı 
öncekinden büyükse gözlerinin sağ yukarıya, 
küçükse sol aşağıya baktığı görüldü. Bu hareket 
değişimi ne kadar fazlaysa sayılar arasındaki 
fark da o kadar büyük oluyordu. Bu ise 
beyinde soyut sayıları boşluktaki hareketlerle 
ilişkilendirdiğimizi gösteriyordu.
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GÖZLER KONUŞUYOR
Göz rengi karakteri yansıtır

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

En önemli ışık kaynağımız olan Güneş’ten 
gelen ışınlar, sadece görülebilir olan ışınlarla 
sınırlı değil.

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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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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etkilemektedir.
Alış veriş bir hobi değildir. Kişinin para 
harcayarak ihtiyacı olup olmadığına 
bakmaksızın alım yapması tabi ki onun 
dönemsel de olsa ruhsal yapısındaki bazı 
eksikleri doyuma ulaştırması bir anlamda 
terapi değeri taşır ama bu terapi daha 
önce sözünü ettiğimiz hobi tarifinden 
çok uzaktır.

HOBİ

 “Hobisi olmayan toplum  
AVM’ye gider” 

AVM’ler günlük hayatımızı olumlu ya 
da olumsuz nasıl etkiliyor? Alışveriş 
de bir hobi midir? Hobisiz toplum 
sizce de AVM’ye mi gider?
AVM ler günlük yaşamımıza pek 
çok kolaylık getirmiştir aradığımız 
birçok ihtiyacımızı aynı çatı altında 
yorulmadan uzun aramalara gerek 
kalmadan bulabilmek önemli bir lükstür. 
Bu anlamda bakılınca tabi ki olumlu 

Yaşam ve İlişkiler Koçu  
Sn.Haluk Gültekin ile  
Hobilerimiz üzerine söyleşi...
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Boşluk, işlevsizlik hissi son derece sıkıcı 
ve depresif bir histir. Kişi bu boşluk 
duygusuna girdiğinde çoğunlukla 
kendisiyle baş başa kalır ve bir yüzleşme 
süreci başlar. Hepimizin ortak eğilimi 
bu yüzleşmeden kaçınmak yönündedir. 
En kolay kaçınma yöntemi ise göz, 
kulak, tat alma gibi bir duyu organımızı 
meşgul etmekten geçer. Kimimiz bu 
boşluk duygusundan kaçınmak için 
bir şeyler atıştırırız, kimimiz yüksek 
tonda bir müzik dinleriz, büyük bir 
çoğunluğumuz da televizyon karşısına 
geçeriz. Seyredeceğimiz özel bir program 
olmasa bile o renkli resimlerin sürekli 
gözümüzün önünden geçmesi boşluk 
duygumuzu engeller tıpkı AVM lerdeki 
renkli ışıklı dükkanlar ve içerlerindeki 
mallar gibi. Bu açıdan bakılınca da 
boşluk duygumuzu gidererek bizi 
hobi edinmekten uzaklaştırdıkları için 
olumsuz etkilemektedir.

Teknoloji (bilgisayar, akıllı telefon 
vb.) günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? 
Hobi olarak kabul edebilir miyiz, 
etkilerini anlatabilir misiniz?
Tabi ki hayır eğer sadece kullanıcı 
olarak bakıyorsak bunların hiçbirini 
hobi olarak kabul edemeyiz. Eğer bu 
cihazları tamir etmek, söküp takmak 
birbiriyle ilişkilendirerek farklı hizmet 
grupları oluşturmak gibi bizi mutlu 
eden becerilerimiz varsa o zaman durum 

değişir ve bu uğraş hobi vasfı kazanabilir.
Tüm bu cihazlar günlük hayatımızı, 
iletişimimizi kolaylaştırdığı 
küreselleşmeyi hızlandırdığı için çoğu 
zaman olumlu etkiliyorlar. Çoğu zaman 
diyorum çünkü kötü bir haber aldığınızda 
veya en uygunsuz zamanda iletişim 
durumuna geçtiklerinde çok da olumlu 
diyemiyoruz J
Etkileri biraz önce AVM ler için 
söylediğime çok benziyor bunlar da göz 
ve kulak duyularımızı meşgul ederek 
boşluk duygumuzu engelliyor ve bizi 
hobilerimizi keşfetmekten alıkoyuyorlar.

Çocukların hobi edinmesi için hangi 
yaşlar önemlidir? Bu konuda bizler 
ne yapabiliriz?
Çocuğun gerçek anlamda bir hobi 
edinmesi için kendi yeteneklerini ve 
eğilimlerini doğru algılayabileceği bir 
yaşta olması gerekir. Bu da en erken on 
bir, on iki yaşlarında oluşabilir.
Bu yaşa gelinceye kadar bazı 
ebeveynlerin bazen zorla da olsa 
çocuklarını çeşitli sanatsal veya 
sportif hobilere yönlendirdiklerini 
görmekteyim. Çocukların hobilerin neler 
olabileceğini tanımaları açısından çok 
faydalı buluyorum bu çabayı yeter ki bu 
tanıtma sürecinde kendi özlemleri olan 
hobileri edinmeleri için çocuklarına baskı 
yapmasınlar ve onların özgür seçimini 
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Emeklilik döneminde daha geniş bir 
zaman ayırabileceği hobisi daha önce de 
dediğim gibi kişiye kendini başarılı ve işe 
yarar hissettireceği için zaten çok gerekli 
olacaktır.

İş hayatında başarılı birçok insanın 
şehrin ve trafiğin yoğunluğundan, 
iş stresinden kurtulmak için şehir 
dışında bir bahçe vb. alarak şehir 
hayatından kopup tarıma ve doğal 
hayata yönlendiğine şahit oluyoruz. 
Bunun sebeplerini anlatabilir misiniz?
Bunun sebebi bazı hallerde bir hobinin 
uygulanması olsa bile genellikle kişinin 
ruhunda ve bedeninde aşırı yükselmiş 
olan titreşim ritmini düşürmek 
istemesinden kaynaklanmaktadır. 
Temposu yüksek ve yorgun bir günün 
ardından televizyon ekranına gelen 

beklesinler.

Hobi birçok kişinin yaptığı gibi 
gerçekten emeklilikte mi olmalı?
Hobilerin insanları mutlu eden uğraşlar 
olduğunu bildiğimize göre bu mutluluğu 
yaşamak için emekliliği beklememize 
hiç gerek yoktur. Kaldı ki emeklilik 
dönemine kadar bir hobi edinemeyen 
ve kendini o konuda hazırlayamayan 
kişi emekli olduktan sonra gerek hobi 
seçimi, gerekse seçtiği hobiyi benimseme 
konusunda zorlanacaktır. Doğru olanı 
aktif iş yaşamı esnasında kişinin bu 
seçimi yapmış olması ve bulabildiği 
boşluklarda uygulamaya çalışmasıdır. 
İş yaşamına ölçülü bir şekilde paralel 
giden bir hobi uğraşısı kişide işinden 
farklı bir meşguliyet yaratarak zihinsel 
ve bedensel dinlenmeyi sağlayacaktır. 

HOBİ
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yüksek tempolu yüksek binalar arasında 
geçen bir filmi seyretmek istemeyiz 
genellikle. Kanal değiştirirken karşımıza 
çıkan ovalar dağlar arasında geçen daha 
yumuşak akışlı bir filmi seyretmek bize 
daha cazip gelecektir. Şehrin trafik 
yoğunluğundan ve iş stresinden kurtulup 
şehir dışında doğal hayata yönlenmemiz 
de aslında bu kaçış duygusunun bir 
uygulamasıdır. Yoğun tempolu filmdeki 
rolümüzü bırakıp düşük tempolu filmde 
rol alma hareketidir.

Hobiler arasında eskiden peçete, 
kartpostal, pul koleksiyonu gibi 
uğraşlar vardı. Günümüzde 
teknolojinin ilerlemesiyle 
hobilerimizde değişti. Sizce eski 
ve yeni hobiler arasındaki farkların 
insanlar üzerinde ne gibi etkileri 

oldu?
Koleksiyon yapma hobisi yaygınlığı 
azalmış olmakla birlikte bugün de 
varlığını korumaktadır.  Teknolojik 
gelişim sonucu işlevini yitirmiş olan 
kartpostal ve pul artık neredeyse 
kullanımdan tamamen kalktığı için 
koleksiyon yapılmaya değer özelliğini de 
kaybetmiştir. Eski araba, eski üniformalar 
gibi pek çok konuda ise aynı heyecanıyla 
devam etmektedir. Tabi ki teknoloji 
beraberinde yeni hobiler getirmiştir 
ama bunlar ne çiçek yetiştirme ne 
ahşap süsleme gibi çok eski sayılacak 
hobilerin yerini alamamıştır. Teknolojinin 
bize sunduğu yeni hobilerin çoğu bazı 
teknik oyunlar seviyesinde kalmış 
olup klasik hobilerin verdiği doyuma 
ulaşamamışlardır.
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TARİH

Doğu’da Gözlükçülük Tarihi 

Ebu Ali Hasan İbn’Üı-Heysem (965-1040) 
Optiğe önemli katkıları olan Ebu Ali Hasan 
İbn’Üı Heysem, islam fizikçilerinin en bü-
yüğü sayılmaktadır. Batıda Alhazen olarak 
bilinen Heysem’in  fiziki bilimlere ve özel-
likle de optiğe yapmış olduğu katkılar, hem 
teori hem de pratikte yeni bir çağ açmıştır. 
Heysem’in optik konusundaki yapıtı Avru-
pa’da bu konuda yapılan çalışmaların birço-
ğuna temeloluşturmuştur. Optik Hazinesi 
adlı kitabında daha önce Yunanlılarca ileri 
sürülmüş olan bir düşünceyi, gözün bakılan 
nesneye doğru ışık ışınları yaydığı düşünce-
sini reddetmiş, onun yerine ışık ışınlarının 

bakılan nesneden göze geldiğini ileri sür-
müştür. 
Işığın çeşitli ortamlardan geçişini tam olarak 
inceleyen Heysem, ışığın kırılmasının nede-
ninin hava, cam ve su gibi farklı ortamlarda 
farklı hızlarla hareket etmesi olduğu sonu-
cuna vararak kırılma yasalarını keşfetmiştir. 
Bu fikir, ı 7. yy’ da Kepler ve Descartes tara-
fından kullanılmıştır. 
Heysem ayrıca gözün çeşitli bölümlerini 
doğru olarak tanımlayan ve görme olgusu-
nun bilimsel bir izahını veren ilk kişidir. İki 
gözle görme olgusunu açıklamaya çalışan 
Heysem, güneş ve ayın ufka yakınken daha 

Göz1üğün ilk olarak nerede geliştirildiği kesin olarak bilinmemekle 
beraber, çok eskilerden beri Çin’ de ve Avrupa’ da, okumak 

için çerçeveye tutturulmuş büyütücü mercekler yaygın olarak 
kullanılmıştır. 
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büyük görünmesinin doğru açıklamasını da 
yapmıştır. Heysem ayrıca, dışarıdan imgeleri 
alıp bir duvara yansıtan karanlık kutuyu ge-
liştiren ilk kişidir. 
Heysem’in geliştirdiği buluş ve kanıtlar şun-
lardır: 
ı) Karanlıkta göremiyoruz. Işınlar gözden 
çıksaydı, karanlıkta görmeliydik. 
2) Kuvvetli bir ışığa baktığımızda gözleri-
miz kamaşır. Eğer ışınlar gözden çıksaydı 
gözlerimizin kamaşmaması gerekirdi. 
3) Eğer karanlık bir odanın tavanına bir 
delik açarsak, biz sadece o noktayı ve gelen 
ışığı görürüz. Oysa ışınlar gözümüzden çık-

saydı bizim her  tarafı görmemiz gerekirdi. 
4) Ne zaman yıldızlara baksak onları anında 
görürüz. Eğer ışınlar gözden çıkmış olsaydı, 
yıldızları görmemiz için belirli bir zamanın 
geçmesi gerekirdi. 
Böyle olmadığına göre demek ki ışınlar göz-
den çıkmaz. 
Işınların gözden değil, nesneden çıktığını 
kanıtladıktan sonra Heysem, yansıma ko-
nusunu ele almıştır. Işığın ayna gibi parlak 
nesnelerde uğradığı  değişimleri, yani ışığın 
yansımasının incelenmesi çok eskiden beri 
bilinen bir konudur. Nitekim Euclite ve 
daha sonra da Batlamyus ilk çağda bu ko-
nuyu 
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TARİH

araştırmış ve geometrik olarak incelemişler-
di. Euclite, herhangi bir deneye başvurmak-
sızın, ayna yüzeyine gelen ışının yüzeyle 
yaptığı açının, yüzeyden yansırken yaptığı 
açıya eşit olduğunu belirtmiştir. Bugün yan-
sıma kanunu adını verdiğimiz bu ifadeyi 
daha sonra Batlamyus benimseyip doğru 
olduğunu deneysel olarak göstermiştir 

Batlamyus konuyu incelerken iki temel ilke-
yi benimsemiştir: 
1. Gelen ışının normal ile yaptığı açı, yansı-
yan ışının normal ile yaptığı açıya eşittir. 
2. Gelen ışın ve yansıyan ışın aynı düzlemde 
bulunur. 
İbnü’l-Heysem’in bu konuya katkısı ise 
gelen ışın ile yansıyan ışının neden eşit 
açılar oluşturduğunu geometrik yoldan ve 
nedensel olarak göstermesidir. Ona göre ışık 
çok yüksek bir hızla hareket eder ve ayna 
yüzeyine ulaştığında da, ne orada durabilir 
ne de yüzeye nüfuz edebilir; dolayısıyla 
hala orijinal hareketin yapı ve gücüne sahip 
olduğundan aynı ışığı aynı eğim derecesiyle 
yansıtacaktır. Bunun geometrik açıklama-
sı şöyledir; ışık aynı açıyla yansımaktadır. 
çünkü eğik geliş hareketi ve aynanın direnci 
zıt değildir. Böyle bir durumda düşme ha-
reketi biri dik diğeri de yüzeye paralel olan 
iki kısımdan oluşur. Ayna yüzeyi birinciyi 
engellediği diğerini engellemediği için açılar 
eşit kalır. Çünkü yansıyan ışık, yani tersine 
çevrilmiş dik kısım ve değişmeden kalan 
paralel kısmın bileşkesi bu iki hattın düz-
leminde olacaktır. Yani, geliş açısına eşit bir 
açı yapacaktır. 
İbnü’l-Heysem’in bu kanıtlamasında dikkati 
çeken en önemli yön gelen ve yansıyan ışın-
ların biri dik diğeri ise yüzeye paralelolan 
iki kuvvetin etkisinde kaldığını ve hareketin 
yönünü de bu kuvvetlerin bileşkesinin belir-
lediğini belirtmesidir. 
Böylece yansıma ilkesini nedenselolarak ka-
nıtlayan İbnü’l Heysem, daha sonra kınlma 
konusunu da inceler. Bu konu, kendinden 
önce eleomedes ve Batlamyus tarafından ele 
alınmıştı. Batlamyus, yansımada olduğu gibi 
bu konunun da temel ilkesini belirlemeye 
çalışmıştır. Ancak, bugün kınlma yasası adı 
verilen yasaya ulaşamamıştır. İbnü’l Heysem 
de bu yasayı elde etmeyi başaramamıştır. Bu 

yasa çok sonraları Snell (1580-1626) tara-
fından bulunmuştur.
(Snell Yasası). Yine de, optikteki bu kapsam-
lı araştırmaları sayesinde Heysem, modem 
optiğin babası olarak kabul edilmektedir. 
Aynı tarihlerde (l ı. Asır) yaşamış büyük 
ilim adamı Mavsili ise, gözün anatomisi, göz 
kapakları, gözyaşı kanalları, saydam taba-
ka, damar tabaka, mercek ve göz sinirleri 
üzerinde büyük araştırmalar yapmış, oftal-
moloji dalında çok değerli iki eser yazmıştır. 
Bunların en meşhuru, 18. yy’a kadar göz 
hastalıkları konusunda en iyi ders kitabı 
olarak kabul edilen “Kitab-Üı-Müntehat  Fi 
ilac-ıl Ayn” “Göz Tedavisi ve Kullanılan İlaç-
lar Kitabı”dır. Asıl adı Ebu Kasım Ammar 
olan Mavsili katarakt ameliyatını ilk defa 
gerçekleştiren hekimdir.
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HABER

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. 

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, 

Sizin renginiz hangisi…
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...
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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.
Bankacılık sektörü 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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KOLEKSİYON

Bana da ailemden geçen bir özelliktir 
bu bir şeyleri biriktirme arzusu. 
Bugüne kadar pek çok şey biriktirmiş 
saklamışımdır. kimisi dağılmıştır, 
kimisini biriktirmeyi bırakmışımdır veya 
bizimkilerin biriktirdiklerini devam 
ettirmişimdir. Örnek verirsem...
Misket, sonlarına yetiştiğim bir oyundu, 
ama oyanamaya bayıldığım bir hadiseydi. 
Bizimkilerden kalan bu
misket biriktirme furyasını bir süre 
devam ettirmiştim. Ama artık etrafta 
misket bulmak çok kolay bir şey değil. 
Aslında pek çoğumuzun sahip olduğu 
bir şeydir misket, genelde şimdi evlerde 
dekor olarak bulunur.
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz repliği ‘’ 
Sana pul koleksiyonumu göstereyim’’. Bir 
dönem bildiğim kadarıyla pek çok insanın 
biriktirdiği bir şeydi pul koleksiyonu. 

Bizimkilerde bir müddet devam etmişler 
ama daha sonra
nedense bundan vazgeçmişler. Açıkçası 
devamını getirmek benim de pek işime 
gelmedi. 
Para koleksiyonu günümüze kadar 
Türkiye’nin ekonomik şartlarına en uyum 
sağlayan koleksiyon. Bu da belki de pek 
çoğumuzun evinde vardır tedavülden 
kalkan paraları biriktirmek. Oldukça büyük 
zaman isteyen bir hadise. Ama oldukça 
zevkli bir uğraştır.
Gazoz kapağı biriktirmek, fırsatını 
bulduğumda hala daha biriktirmeyi 
sevdiğim bir şeydir. Zaten günümüzde o 
kadar çok gazoz kapağı çeşidi var ki bu 
konuda çok fazla sıkıntı çekmiyorum. 
Küçükken tekrar pek çoğumuzun 
biriktirmekten hoşlandığı bir şeydi gazoz 
kapağı.

KOLEKSİYON
     Pek çoğumuzun küçükken veya şimdi gerçekleştirdiği bir 

hadisedir koleksiyonculuk. Bir takım şeyleri toplama, bir araya 
getirme ve biriktirme... 
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Tabii benim burda bahsettiğim koleksiyonculuk 
gerçek anlamda ki büyük koleksiyonculuk 
değil. İnsanların kendi çapında yaptıkları şeyler. 
Kimisinin maddi durumu iyidir lüks veya 
eski klasik arabalar koleksiyonu yapar, kimisi 
okumayı çok sever kitap koleksiyonu yapar. Bunu 
çeşitlendirmek çok kolay antika, eski giysiler 
,tablo,  dvd film arşivi, plak, gözlük, bilet, saat 
,mücevher, oyuncak bebek ,poster, içki, şişe, 
peçete, kutu kola tıpası vs.  hatta muhabbet 
kontör kartını biriktirene bile rastlamışlığım 
vardır.

‘’ Biriktirince ne oluyor peki?’’ diye sorarsanız 
açıkçası bu konuda benim de çok bilgim yok. 
Ama en azından kulağa hoş geliyor ,en azından 
bir şeyleri biriktirmek insana az da olsa gurur ve 
mutluluk veriyor. İnsanın doğası gereği sanırım 
güzel bir şey. Zaten atalarımız toplayıcı değil 
miydi? 
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HABER

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. 

“MADE IN ITALY”: İTALYA’DAKİ 
BAŞLICA SEKTÖRLER 
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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. 

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 
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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
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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 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. 
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GÖRÜŞ

Optometri ve optisyenlik, bazı Avrupa 
ülkelerinde tek bir meslek olarak 
kabul edilirken, diğer ülkelerde iki 
farklı meslek olarak görülüp farklı 
mesleki uygulama alanlarına karşılık 
gelmektedirler. Optometri, görme 
kusurlarının giderilmesi amacıyla insan 
gözünün klinik olarak muayene edilmesi 
ve sonuçta düzeltici optik cihazların 
(gözlük ya da kontakt lenslerin) 
reçetesinin yazılması iken Optik (ve 
optisyenlik), söz konusu cihazların 
montaj ve kişiye adapte edilmesine 
odaklanır. Tıp doktoru olan oftamoloğun 
veya optometristin reçetesine uygun 
şekilde o ülkede optometri uygulamasına 
bağlı olarak refraksiyon kusurlarını 
düzeltici gözlükleri yapmaya ve tespit 
etmeye devam etmektedir.
Bazı ülkelerde meslek mensupları bu 
iki fonksiyonu kombine etmektedirler. 
Yine başka ülkelerde işlevleri hastanın 
refraksiyonu ile sınırlı tutulur ve 
akabinde düzeltici cihazların adaptasyonu 
yapılır. En düşük seviyeli eğitimden 
başlayacak olursak, Avrupa’da gözlükçü 
optisyen, bunu takiben refraksiyon yapan 
optisyen, akabinde de patolojik tespit 
yapmak için eğitim alan optometristler 
bulunduğu söylenebilir.
Mesleki işlevlerine yönelik akademik 
eğitim aldıklarından dolayı, optik 
ve optometri alanında üniversite 

mezunlarının tanınması ile halkın sağlığının 
tehlikeye atılması söz konusu değildir.
Avrupa çapında değişkenlik gösteren 
optometristlerin ve optisyenlerin uygulama 
alanları, mevcut eğitimlerin kapsamının, 
mevzuatın, meslek örgütlerinin ve 
oftalmolojinin optometriye mukayesen 
hacmi, politik ağırlığı ve yaklaşımının 
sonucudur. Optometri halen bazı ülkelerde 
yasal bir meslek değildir.
Optometri ve optisyenlik meslekleri, 
Avrupa içinde değişken hızlarda gelişim 
göstermiştir ve farklı gelişme safhalarında 
bulunmaktadır. Dolayısıyla mesleğin, 
kolayca anlaşılabilecek tekdüzen bir 
resminin çizilmesi güçtür.
ECOO’ da bu meslek gruplarının 
gelişmesi için dört fonksiyonu göz önünde 
bulundurarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bunlar; bilgi alışverişi, mesleğin ve 
eğitiminin eşdeğer hale getirilmesi için 
çalışmalar yapmak, üyeler lehine AB 
kurumlarında lobi yapmak, münferit üye 
organizasyonları desteklemektir.
Genel anlamda optometri, optisyenlik 
mesleğinden türemiştir çünkü optisyenlerin 
eğitim kapsamı klinik konuları da içerecek 
şekilde genişlemiş, uygulama alanları da 
buna bağlı olarak büyümüştür. Uygulama 
amacı genişledikçe bazı optisyenler, 
optometrist olmuşlardır.
Optisyenler, bulundukları ülkede 
optometrinin uygulanıp uygulanmamasına 

AVRUPA’DA 
OPTOMETRİSTLER 
VE OPTİSYENLER

Avrupa ülkelerinde hem artan sağlık giderleri hem de oftalmolog 
sayısının az olması nedeniyle, koruyucu göz sağlığı hizmetleri 

günden güne artış gösterir bir şekilde optometrist ve optisyenlere 
taşınmaktadır. Ancak optisyenlerin mesleki esnaf faaliyetleri 
arkasında daha fazla gelişebilmesi ve koruyucu göz sağlığı 

hizmetleri sunabilmesi konularındaki imkanları ülkelerin kendi 
şartlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı OCAK / Avrasya Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
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bağlı olarak ya bir oftalmologun (tıp 
doktorunun) veya bir optometristin 
yazmış olduğu reçeteye göre gözlük 
ve adaptasyon yapmaya devam 
etmekte ve  “gözlükçü optisyen” olarak 
tanımlanmaktadırlar. Kimi optisyenler, 
göz muayenesi aşamasına kadar eğitim 
almakta, genel anlamda düzeltici 
optik cihazların reçetesini yazmakta, 
ancak gözde patolojik bir muayene 
uygulamamaktadırlar. Bu şekilde çalışan 
optometristler, “refraksiyon yapan 
optisyenler” olarak tanımlanmaktadır.
Bazı ülkelerde optometristler ve 
gözlükçü optisyenler, ya kanunen ya da 
fiili uygulama anlamında iki farklı meslek 
olarak kabul edilirken, başka ülkelerde 
bu iki meslek, “optisyen-optometrist” 
adı altında ve günlük faaliyetleri ile 
uygulama alanlarından bağımsız olarak 
tek bir meslek olarak kabul edilmektedir.
Mesleğin Avrupa’daki hacmi
Mesleğin her bir ülkedeki yoğunluğunun 
hesaplanması amacıyla, meslek 
optometristler ve optisyenler olmak 
üzere ikiye bölünmüştür.
Söz konusu mukayeseler, mesleğin 
erişilebilirliği konusundaki farklılıkları 
yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda 
örneğin Danimarka, Finlandiya, 
İrlanda ve İngiltere’de optisyenden 
çok optometrist bulunduğunu da 
göstermektedir. İspanya’da meslek tek 
bir meslek olarak kabul edildiğinden 
optisyenlik mesleği mensubu 
görünmemektedir. Norveç, Polonya ve 
İsveç’te optometrist ve optisyen sayıları 
eşit olarak görülmekte, kalan ülkelerde 
optisyenlerin optometristlere oranla 
sayıca üstünlüğü bulunmaktadır.

Yapılan araştırmada(ECOO) yer alan 
ülkeler içerisinde optisyenliğin en fazla 
Fransa’da yüksek olduğu akabinde 
İngiltere, Polonya, Belçika ve İtalya 
olarak devam etmektedir. Optometrist 
meslek sayısının en fazla olduğu ülke 
ise İspanya’dır.  Optisyenlik meslek 
sayısının yüzün altında olduğu ülkeler; 
Letonya ve Estonya iken, optometrist 
meslek sayısının yüzün altında olan 
ülkeler ise; Kıbrıs, Bulgaristan, Sırbistan 
ve Slovenya’dır. Çek Cumhuriyeti 
ve Türkiye’de bu oranlar biraz daha 
düşüktür.
Yapılan araştırmada (ECOO) görüldüğü 
üzere her on bin nüfusa düşen optisyen 
sayısının en fazla olduğu ülke Fransa’dır. 
İngiltere, Türkiye ve İtalya ülkeleri 
Fransa’ya göre daha düşük oranda 
optisyen sayısı mevcuttur. Norveç ve 
Hollanda da ise bu oran sıfır olarak 
görülmektedir.
Öte yandan, optometristler ve refraksiyon 
yapan optisyenlerle mukayese edildiğinde 
yapılan koruyucu göz muayenesi 
oranlarında büyük değişkenlikler 
gözlemlenmektedir. Genel olarak 
ifade etmek gerekirse, bu değişkenliğe 
neden olan iki faktör bulunmaktadır: 
Oftalmoloji mesleğinin oransal hacmi ile 
politik ağırlığı ve optometri mesleğinin 
statüsüdür. 

Mesleğin statüsü
Gelişmekte olan bir meslek olarak 
optometri ve optisyenlik, giderek daha 
az bir şekilde zanaat ve giderek daha 
fazla bir şekilde sağlık mesleği olarak 
yada birçok ülkede her ikisi olarak da 
görülmektedir.
Portekiz net bir istisna kalmak 
kaydıyla, meslek büyük veya küçük 
kapsamda ulusal kanunlar ile doğrudan 
hükümetçe veya hükümete bağlı 
bir özerk kuruluş üzerinden dolaylı 
olarak kanunen tanınmıştır. İlginç bir 
emsal olarak Hollanda, üç farklı optik 
meslek barındırmaktadır: Optisyenlik 
ve kontakt lens optisyenliği henüz 
kanunen tanınmamış olmamakla birlikte 
tam kapsamlı optometri tanınmıştır. 
Ancak, meslekle ilgili kanunların 
yapısı, incelenen ülkeler arasında ciddi 
değişkenlikler göstermektedir. Yasal 
çalışma iznine sahip olabilmek için 
düzenli ruhsat yenileme (ya da kayıt 
yenileme), sadece azınlıktaki bazı 
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HABER

ülkelerde zorunlu tutulmuştur (Kıbrıs, 
Çek Cumhuriyeti, İrlanda, İspanya ve 
İngiltere). 
Meslek, ülkelerin pek çoğunda, mesleğe 
giriş, mesleki unvan ve mesleki uygulama 
alanları açısından koruma altındadır. 
Optik müesseselerin açılması işlemi 
daha az ülkede kanuna bağlanmış 
olmasına rağmen çoğunluktadır. Ülkelerin 
neredeyse tamamında mesleğe giriş 
için, sadece belirli bir devlet eğitimi 
aşamasının tamamlanmasından sonra 
müsaade edilmektedir. Bundan başka pek 
çok ülkede, bir çeşit mesleki sınavdan 
geçilmesi şart koşulmaktadır.
Tüm bu yasal gerekliliklere bir arada 
ele alırsak sadece Portekiz’de mesleğin 
bütünüyle kanunlaşmamış olduğunu, 
Hollanda’da kısmen kanunlaşmış 
olduğunu ve Avusturya, Kıbrıs, Çek 
Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, 
Polonya, Slovakya, İspanya, İsviçre ve 
İngiltere’de ağır derecede kanunlaşmış 
olduğu söylenebilmektedir.
Mesleğin uygulama alanı, üç açıdan 
değerlendirilmelidir: neler yasak, neler 
yasak değil ve neler yasak olmasına 
rağmen ya alenen ya da gizlice yapılıyor.
Numaralı gözlüklerin montajı ve 
satışı ülkelerde ya yasak değil ya da 
kısmen veya tamamen mevzuatsız 
kalmış durumda. Azınlıkta kalan birkaç 
ülkede, refraksiyon yapma ve numaralı 

gözlüklerin reçetesinin yazılması tamamen 
yasaklanmış durumda (örneğin Bulgaristan, 
Yunanistan ve Türkiye) ya da kısmen 
yasaklanmış durumda (örneğin Fransa).
Pek çok ülkede optometristler ve 
optisyenler, gerekli olduğu taktirde hastaları 
bir tıp doktoruna sevk ederler; ancak 
incelenen ülkelerden bazılarında, sevk 
etme sürecinde (örneğin bir hastaneye sevk 
etme durumunda) veya sevke ait olarak 
hastanın klinik durumu hakkında neler 
yazabilecekleri konusunda kısıtlanmış 
durumdadırlar.

Eğitim ve Öğretim
Eğitim ve öğretim, mesleğin gelişimi 
açısından anahtar olarak görülmektedir. 
Mevcut genel eğilim, optisyenlerin 
16 yaşlarından itibaren hem eğitim 
hem de uygulamalı çalışma şeklinde 
öğretim aldıkları bir bileşik sistemin 
sürdürülmesinin yanı sıra optometristlerin 
de ağırlıklı olarak üniversitede ve gözetimli 
klinik uygulama şeklinde eğitildikleri bir 
sistemi gerektirmektedir.
Mesleğin Avrupa içindeki eğitim ve 
öğretim şeması karmaşıktır. Optisyen ya da 
optometrist olmak veya her ikisi olmak için 
enaz dört ana eğitim yolu söz konusudur.
Optisyen olabilmek için eğitim yolu tek 
olmakla birlikte, optometrist olabilmek 
için izlenen eğitim yolları üçtür (bir tanesi 
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optisyen olduktan sonra devam eden 
eğitim).
Optisyen olabilmek için izlenilen eğitim 
yolu 14 yaş üstü 2 yıl eğitim akabinde 
4 yıl boyunca karışık bir şekilde eğitim 
ve uygulamalı çalışma (genellikle staj 
şeklinde) tamamlanmaktadır. Bu eğitim 
yolu, İspanya, İtalya, İsviçre, İskandinavya 
hariç tüm ülkelerde kullanılmaktadır. 
Beçika’da karışık staj ve eğitimden 
oluşan son kısım üç ila beş yıl arasında 
değişkenlik gösterebilmektedir. Çek 
Cumhuriyeti’nde sadece 4 yıl uygulamalı 
çalışma tecrübesi edinmek için geçirilir. 
Bulgaristan’da öğrenci ortaöğretimini 
tamamladıktan sonra (18 yaşında) bir yıl 
meslek eğitimi almaktadır.
Optisyen olduktan sonra optometrist 
olabilmek için mümkün olan ilk eğitim 
yolu, normalde bir yıllık hazırlık 
eğitiminden sonra üç yıl bir üniversite 
ya da yükseköğretim kurumunda eğitim 
almayı içerir. Bu “kombine” eğitim yolu, 
şu anda Belçika, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya’da 
uygulanmakta olup İngiltere’de de 
uygulanmaya geçirilecektir. Çek 
Cumhuriyeti’nde öğrenci ortaöğretimini 
tamamladıktan sonra doğrudan 
üniversiteye gider ve eğitim programı 
içinde uygulamalı çalışma entegre 
edilmiştir.
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Göz hekimlerinin eğitim süresi ve yetki alanları 
nedir?
Liseden sonra 6 yıl tıp fakültesi, sonrasında 
tıpta uzmanlık sınavıyla girilebilen ve 4-5 
yıl süren uzmanlık eğitimi, en az 2 yıllık 
zorunlu hizmetlerin ardından diğer uzmanlık 
dallarında olduğu gibi toplam 22 yıllık eğitim 
ile en erken 30 yaşında “Göz Hastalıkları 
uzmanlık belgesi” alınabilmektedir. Gözü ve 
görmeyi ilgilendiren tüm alanlarda (tıbbi, 
cerrahi ve optik) tüm yaklaşımları sağlama 
yetkisine sahip tek meslek dalıdır.
 

Çocuklarda göz derecesinde değişme nasıl olur? 

Gözlüklerini düzenli kullanırlarsa numaraları 
düşer mi?
Genellikle büyüme (ergenlik) döneminde 
hipermetroplarda göz numaralarında 
(dioptrilerinde) azalma, miyoplarda ise artma 
gözlenir. GÖZLÜK TAKIP TAKMAMAK 
NUMARANIN ARTMASINI YA DA 
AZALMASINI ETKİLEMEZ. ANCAK NE 
KADAR ERKEN YAŞTA FARK EDİLİR VE 
DÜZENLİ TAKILIRSA GÖRME KUVVETİ 
VE GELİŞİMİ DE O KADAR İYİ OLUR. 
Yaklaşık yirmi yaşlarında numara genelde 
sabitlenir. Yine de yıllık veya en geç iki yılda 
bir yapılan muayene ile numarada ve varsa 
astigmatizma açılarındaki ufak değişiklikler 
belirlenmelidir.

 

Sıkça Sorulan  
Sorular
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İyi görmek gözlerin sağlıklı olduğunun garantisi 
midir?
Kesinlikle HAYIR... Örneğin: 40 yaş üzerinde 
% 2 sıklıkla rastlanan glokom (göz tansiyonu) 
hastaları geç dönemlere kadar merkezden 
çok iyi görebilirler, ancak fark ettiklerinde 
genellikle bir borunun içinden bakıyormuş 
gibi dar bir alan kalmıştır ve kaybedilen görme 
ve görme alanı hiçbir şekilde geriye gelmez. 
Sadece kalan görme ve görme alanını korumak 
için acilen tedavi başlatılır.
Benzer şekilde damarları ve retinayı etkileyen 
damar sertliği, yüksek kolesterol ve şeker 
hastalığı da (toplumda % 6) çok çok iyi 
görenlerde bile damar tıkanıklıkları ve göz 
kanamaları ile ani ve kalıcı körlüklere neden 
olabilir.Özellikle kırklı yaşlardan sonraki 
göz muayeneleriyle bu risk faktörleri ve 
riskli durumlar kolaylıkla yakalanabilmekte, 
uygun tedavilerle 95%’i önlenebilmektedir. 
Ayrıntılar için bilgilendirme bölümümüzdeki 
“Şeker Hastalığı ve Göz” başlıklı dosyamıza 
bakabilirsiniz.
 
Televizyona yakından bakmak veya uzun süre 
bilgisayar kullanmak gözü bozar mı?
Bulanık görmesi olanlar genellikle televizyona 
veya ekrana zaten yaklaşarak bakmak 
zorunda kalırlar. Bu bir neden değil, sonuçtur. 
Dolayısıyla kesinlikle bozmaz; hatta göz 
tembelliği olan bir çocuğun daha iyi gören 
gözünü bantlayarak gözlükleriyle tembel 
gözünü fazladan çalıştırmak için televizyonu, 
bilgisayarı ve cep telefonu oyunlarını 
özellikle önermekteyiz. Ancak uzun süreli 
ve dikkatli bakış, normal gözlerde bile doğal 
göz kırpma sayısını azalttığından kuruma, 
yanma, batma, kızarıklık, yorgunluk ve ara 
ara refleks sulanmalar oluşabilir.Bu konuyla 
ilgili ayrıntılar için uygun zamanınızda 
bilgilendirme bölümümüzdeki ‘’Ekranlar 
ve Göz’’ başlıklı (30 dakikalık) söyleşimizi 
dinleyebilirsiniz.
 
Yanlış numara gözü bozar mı?
Gözü bozmaz, ancak takıldığında tam netlik 
sağlamayabilir, bulanıklık, sulanma, TV 
seyrederken ya da kitap okurken baş ağrısı, 
yorgunluk, sinirlilik, uykunun çabuk gelmesi 
gibi şikayetlere neden olabilir. Daha önce 
(veya eski muayenelerde) her iki gözün ayrı 
ayrı görmesi hemen hemen eşit iken sonradan 
iki göz arasında belirgin bir netlik farkı bu 
anlama gelebilir. Gözlükler yapıldıktan sonra 
bu tür bir şikayet varsa gözlük reçetesi ile 
birlikte gözlükler tekrar kontrol edilmelidir.
 

Göz bozukluğu doğru bir tanım mıdır?
Numaralı gözlük kullananlar için yaygın 
ancak yanlış bir şekilde ‘’gözü bozuk’’ 
tanımlaması yapılmaktadır. Oysa toplumun 
% 75’inde 0.25 de olsa az-çok bir numara 
vardır, hatta 45 yaşından sonra neredeyse 
tamamında uzak için olmasa da yakın için 
gözlük gerekebilir. Gözleri bir kamera olarak 
düşünelim, ışık ve görüntüler objektiften 
kırılarak film tabakasında nasıl odaklanıyorsa 
gözün de kornea ve doğal lensinden kırılarak 
geçen ışık ve görüntüler retina tabakasının 
tam üzerinde odaklanmalıdır. İnsan gözünün 
ortalama uzunluğu 24 mm dir. Bunun 0.1 
mm uzun veya kısa olması dahi 0.25 numara 
(1 mm uzun veya kısa olması 2.5 numara) 
ile görüntülerin retina üzerine odaklanmasını 
gerektirir. Dolayısıyla bu mükemmel yapı için 
bozukluk çok kaba bir tanımlamadır, doğrusu 
kırılma kusurudur (refraksiyon kusuru). 
Dünyanın en iyi, en sağlam kamerasına dahi 
(otomatik odaklanma yoksa) netlik ayarı 
gerekebilmektedir. Ancak kamera içindeki 
objektifler, malzemeler veya film bozulmuşsa 
netlik bir türlü sağlanamaz, göze benzetecek 
olursak en öndeki korneadan (saydam tabaka), 
en gerideki retinaya (ağ tabaka) kadar çeşitli 
göz hastalıkları nedeniyle oluşabilir.
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3 bin yıllık Aydıntepe yeraltı şehri 
keşfedilmeyi bekliyor

BBayburt 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, 

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.
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havalandırma delikleri bulunmakta. Hemen üstündeki 
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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Anizometropi ve Anizokoni nedeniyle 
oluşan diğer sorunlar

EĞİTİM

Camların gözleri farklı oranlarda büyütmesi veya 
küçültmesi  
Anizometropi  durumunda camlar arasındaki  di-
yoptrik fark, gözlerin değişik boyutta  görünme-
sine de neden olmaktadır.  Anizokoninin  sorun 
yaratmadığı durumlarda bile  iki göz arasındaki 
görünüş farkı bazen sorun olmaktadır.
Çözüm:  Verteks mesafesi minimum olarak mon-
te edilen Asferik camlarla gözlerin büyüklük 
farkı azaltılabilir. Fakat camların oluşturduğu 
magnifikasyon  farkı  kişiyi ciddi olarak rahatsız 
ediyorsa, bu durumda en iyi çözüm   kontakt 
lens kullanımıdır.
Gözlük camlarının magnifikasyon gücünün  şu 
parametrelerin değiştirilmesine bağlı olarak ne 
yönde arttığını bilmek, genel bilgi açısından ya-
rarlıdır:
• Baz değeri yükseldiği zaman camların magnifi-
kasyon (büyütme) gücü artar.
• Camların merkez kalınlığı arttığı zaman magni-
fikasyon (büyütme) gücü artar.
• Camların verteks mesafesi arttığı zaman magni-
fikasyon (büyütme) gücü artar.
• Camların indeks değeri düştüğü zaman magni-
fikasyon (büyütme) gücü artar.
Cam kalınlıklarının farklı olması
Sağ ve sol camın diyoptrik değerleri farklı oldu-
ğu zaman cam kalınlıkları da doğal olarak farklı 
olmaktadır. Yüzde yüz diyebileceğimiz çözümler 
olmamakla birlikte aşağıdaki öneriler iyi çözüm-
ler  olarak kabul edilebilir.
Çözümler:
1. Reçete konveks ise ve stok camlar kullanıla-
caksa:
a. Farklı çapta camlar kullanılabilir.
b. Farklı indekste olan camlar kullanılabilir. Eğer 
bu çözüm tercih edilecekse (minimum sorun 
için) indeks farkları az olmalıdır.(1.56 ve 1.61 
gibi veya 1.61 ve 1.67 gibi). Zira indeks farkı 
fazla olduğu zaman camların Bazları ve Abbe 
Değerleri  arasındaki farklar sorun yaratabilir. 
Hatta camların renkleri ve A.R. kaplamaları da 

farklı olabilir. (Fakat farklı indekste olan camların 
Baz farkına veya  Abbe Değerleri arasındaki  en 
küçük farka tolere edemeyen kişiler de vardır).
2. Reçete konkav ise ve stok camlar kullanılacak-
sa:
a. Farklı indekste olan camlar kullanılabilir. Eğer 
bu çözüm tercih edilecekse (minimum sorun 
için) indeks farkları az olmalıdır. (1.56 ve 1.61 
gibi veya 1.61 ve 1.67 gibi). Zira indeks farkı 
fazla olduğu zaman camların Bazları ve Abbe 
Değerleri  arasındaki farklar sorun yaratabilir. 
Hatta camların renkleri ve A.R. kaplamaları da 
farklı olabilir. (Fakat farklı indekste olan camların 
Baz farkına veya  Abbe Değerleri arasındaki  en 
küçük farka tolere edemeyen kişiler de vardır).
3. Reçete konveks ise ve Rx camlar kullanılacak-
sa:
a. Farklı çapta (veya farklı boyutta oval) ve mer-
kez kalınlığında camlar kullanılabilir.
b. Farklı indekste olan camlar kullanılabilir. Eğer 
bu çözüm tercih edilecekse (minimum sorun 
için) indeks farkları az olmalıdır.(1.56 ve 1.61 
gibi veya 1.61 ve 1.67 gibi). Zira indeks farkı 
fazla olduğu zaman  camların  Abbe Değerleri  
arasındaki farklar sorun yaratabilir. Hatta camla-
rın renkleri ve A.R. kaplamaları da farklı olabilir. 
(Fakat farklı indekste olan camların Abbe Değer-
leri arasındaki  en küçük farka tolere edemeyen 
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leri arasındaki  en küçük farka tolere edemeyen 
kişiler de vardır).

Mehmet R. Akay
Akay Optik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Bu sorunları, camların gözleri farklı oranlarda 
büyütmesi veya küçültmesi, cam kalınlıklarının farklı 

olması, camların ağırlık farkı nedeniyle gözlüğün 
dengesiz olması ve ambliyopi (göz tembelliği) 
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Camların ağırlık farkı nedeniyle gözlüğün denge-
siz olması
Camların ağırlık farkı neticesinde oluşan esas 
sorun, gözlüğün yüzde dengesiz olarak durması 
ve ağır olan tarafın burunun o tarafına daha fazla 
baskı yapmasıdır.  Ağırlık farkının oluşturduğu  
sorunların çözümleri,  kalınlık farkı nedeniyle 
oluşan sorunların  çözümleri ile  aynıdır. Yani, iki 
göz için farklı çapta, farklı kalınlıkta veya  farklı 
indekste olan camlar kullanılabilir.
Ambliyopi (göz tembelliği) durumunun  oluşma-
sı
Özellikle 4 yaş öncesi dönemde bir gözün reti-
nası üzerinde oluşan  görüntünün sürekli olarak 
puslu olması durumunda (Özellikle orta ve yük-
sek hipermetrop Anizometropi durumunda) ne-
redeyse her zaman o gözde Anizometropik Amb-
liyopi olarak ifade edilen durum oluşmaktadır.  
Çok sık olarak rastlanan Anizometropik Ambli-
yopi  iki  gözün refraksiyonları  arasındaki sferik 
değerler arasındaki farktan oluşabileceği gibi, 
astigmatizm farkından da oluşabilir. 4 yaşındaki 
(veya daha küçük) bir çocukta refraksiyonun  Sağ 
gözde +1.00 ve Sol gözde de +4.00 olduğunu 
varsayalım.  Hipermetropisi  düzeltilmemiş olan 
bu çocuk 1 Diyoptri akomodasyon yaptığı zaman 
Sağ gözü ile uzaktaki bir objeyi net olarak göre-
bilir. Böyle bir durumda sol gözü de 1 Diyoptri 
akomodasyon yapacak, fakat bu akomodasyonla 
hipermetropisinin sadece küçük bir kısmı düzel-
tilebilecek ve düzeltilmemiş 3 Diyoptri hiper-
metropi nedeniyle sol gözde elde edilen görüntü 

oldukça pus olacağından, beyin sağ gözdeki net 
görüntüyü dikkate alacak ve sol göz tembelleşe-
rek  bu gözdeki  görüş keskinliği (tedavi edilme-
diği takdirde) %25’e kadar düşebilecektir. Ani-
zometropinin oluştuğu yaş ne kadar küçük ise ve 
tedaviye ne kadar geç başlanırsa, görüş kaybı o 
kadar büyük olur. Gözlerin düzeltilmesi ve diğer 
tedaviler ne kadar erken zamanda başlatılırsa,  
Ambliyopik gözdeki Görüş Keskinliğinin artı-
rılması şansı da o kadar yüksek olur. Ambliyopi 
tedavisi ne yazık ki 8-9 yaşlarından  sonra olumlu 
bir sonuç vermemektedir. Fakat Anizometropinin  
1 Diyoptrinin altında olduğu durumlarda genel-
likle Ambliyopi (göz tembelliği) oluşmamaktadır.
Özellikle orta ve yüksek hipermetrop Anizomet-
ropinin tedavi edilmemesi durumunda  bazen 
şaşılık  da oluşmaktadır.
Diğer olası sorunlar
• İki gözün yakın okuma adisyon ihtiyacının fark-
lı olması.  Anizometropinin  3 Diyoptri olduğu 
durumda iki gözün yakın okuma adisyon ihtiyaç 
farkı ancak 0.25 Diyoptri olmasına rağmen bazı 
durumlarda yakın okuma reçetesinde  bu neden-
le küçük modifikasyonlar yapmak gerekebilir.

• Binoküler görüşün oluşmaması.  Anizometro-
pinin “Orta” veya “Yüksek” düzeyde olması du-
rumunda yukarıda söz ettiğimiz tüm sorunlara 
Binoküler görüş sorununu da ekleyebiliriz. Fakat 
Anizometropinin  1 Diyoptrinin altında olduğu 
durumlarda genellikle Binoküler Görüş (Derinlik 
hissinin varlığı ve Üç boyutlu görme) sorunu ya-
şanmamaktadır.
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Gözlüklü Baba

SİZİN KALEMİNİZDEN

Gözlük ya da optik, üzerine yazı yazılması en zor 
konulardan biridir.
Bu konuda herhangi bir malzeme 
bulamazsınız. Mecburen kendi gözlemleriniz 
ya da yaşadıklarınızla konuyu zenginleştirmeye 
çalışırsınız.
Hele söz konusu şey, babalar günü üzerine 
yazı yazmak, babalarla gözlüğü bir yerde 
buluşturmaksa, bu daha da zor. (Kulaklarım tıkalı. 
Mecburmusun kardeşim yazmaya? dediğinizi 
duymuyorum bile..) Onun için yazıyı gidişatına 
bırakmalı. Onlar nasılsa birbirlerini bulur, diye 
ümit edelim.
Şimdi… İzin verirseniz, erkeklerin gözlüğe 
verdikleri değer açısından sosyolojik bir tesbitle 
başlamak isterim.
Gözlük bir erkek için kavgada çıkartılan bir şeydir. 
Hem kırılmamaması için hem de ona verdiği 
değerden ötürü. Gözlüğü emanet ettiği kimse 
ise, öylesine kutsal bir emanet taşır ki, kavgaya 
girmese bile kimse tarafından suçlanamaz.
Kutsallığı yaşlı eli ve ekmek gibi öpülüp başa 
konulması kadar olmasa da sürekli taç gibi baş 
üzerinde taşınması ise ona verilen değerdendir. 
Gözlük-baba ilişkisinde ise,
Baba figürü, Optik’ te,alışveriş te kapıya en 
yakın duran figürdür. Ailenin bireyleri seçimini 
yapar,tercihini belirler, parasını ödemek ona 
düşerdi. Çoğunlukla huysuz, söyleneni anlamayan 
anlamak istemeyen bu tipleme; söz konusu 
kendisi olduğunda daha da cimrileşen bu klasik 

ücretli baba pozisyonu yavaş yavaş değişmeye 
başladı. At-avrat silah üçlemesinin yerini alan 
cep telefonu, otomobil, güneş gözlüğü üçlemesi 
jenerasyonu için gözlük artık modern yaşamın 
olmazsa olmazıdır.
Gözlük üreticileri bu gerçeği farketmişler ki, artık 
erkeklere yönelik daha çok modelleri vitrinde 
sergileyebiliyoruz.
Yaz geliyor ya, artık tüm yazılı ve görsel basında 
yeni güneş gözlüğü modelleri ile hangi yüze 
hangi gözlük modeli yakışır diye haberleri daha 
bir sıklıkla görürüz. Tüketiciye gözlük seçiminde 
hepsi bir elden yazılmış gibi öneriler sıralanır 
durur. Bu arada vitrinde sürekli birbirinden güzel 
kadınlar.
Benimse canım bugün büyük laflar etmek istiyor. 
Şöyle ki:
Gözlük seçiminde en önemli kriterler yüzün 
şekli,saç, ten ve göz renkleri imiş ya. Sadece 
bir yerde ama nerede olduğunu şimdi 
hatırlamıyorum. Mevcut yüz ifadesini en olumlu 
şekilde yansıtmak diye bir şey okumuştum. Bir 
şekilde aklımda kalmış.
Hak veriyorum. İnsanın yüzü büyük ölçüde 
karakterini ve yaşayışını belirliyor. Ya da yaşayışı 
ve karakteri yüzüne yansıyor. Gelin biz de bir 
ayrımcılık yapalım. Babalar-Erkekler üzerinden 
gözlük modelleri seçelim:
Yaşamını fırtınalı bir şekilde geçiren,dolu dolu 
yaşayan bir yüzü gözünüzün önüne getirin.Bu 
yüzde umutsuzluk göremezsiniz. Sıkıntılı ve 

Gözlükçü Baba Metin TURANLI 

Güneş’ e gözlerini dikip bakarsan/ Gözlerin bozulur. 
Gözlük takıp bakarsan/ Güneş bozulur. 

Özdemir Asaf 
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zor yılların izi elbette vardır ama o yaşanmışlık 
duygusu her mimikte göze çarpar. Naçizane 
tavsiyem, onu gözlük seçiminde rahat bırakın. O 
kendine yakışanı bulur.
Çapkınlıkla, gününü gün etmeyle geçen bir 
yaşamda ise aynı yüz, biraz lakayt, biraz hiçbir 
şeye önem vermeden sırıtır geçer. Ciddi bir 
ifade kazandırmak için mümkün olan en köşeli 
çerçeveler veriniz.
Acı dolu, çilekeş bir yaşamın şekillendirdiği 
yüzde ise yumuşak kıvrımlar yoktur. Cildin sert 
ve kırışıklığına karşı ”bu benim kaderim,başa 
gelen çekilir ”teslimiyeti ön plandadır. Aynaya 
baktığında bir kez olsun şansının yaver gittiğine 
inandırabileceğiniz, kendini ödüllendirildiğini 
hissettireceğiniz oval köşeli karışık güzel bir 
gözlük seçin.
Hayatı büyük başarılarla ve tuttuğunu 
koparmakla geçen yüzlerde ise,hala bir açlık 
görürsünüz. Uğraşacak ve yenilecek çok şey 
vardır. Kararlı bu yüz ifadesi ,kendine hayranlıkla 
bakan yüzlerle daha bir mutludur. Mümkünse 
hiç uğraşmayın. Ne çıkarırsanız çıkarın nasıl olsa 
beğenmeyecektir. Dua edinde dükkanın en tapon 
gözlüğünden etkilenip ona yazılsın.
Tatminsiz ve yaşamdan umduklarını bulamamış 
yüzlerde ki bezginliği anlatmak ise mümkün 
değil. Bunu ancak yaşar kemal tarif edebilir. 
Alınganlıkları had safhada olduğu için komik 
duruma düşürmeyecek, hafif bombeli yüzü saran 
modeller tavsiye edilir.

Bunları niye mi anlatıyorum? Çünkü,taksim ve 
optik, üzerine yazdığım yazılar çöp tenekesini 
boylayınca yerini ne model gözlük kullanmanız/ 
kullandırtmanız gerektiğine dair bu tavsiyeler 
silsilesi aldı.Yine de taksim ruhunu yakalayacak 
protest bir yorumla derim ki, hakim olan günün 
modası ve teknolojik tavsiyelerin babalarımızın 
özgürlüğünü kısıtlamasına izin vermeyelim.
Ayrıca tüm sektörlerde olduğu gibi optik 
sektöründe de var olmanın yolu -ama 
seçiminde,ama fiyatında ama sunumunda-
fark yaratmaktan geçiyor.Bu farklılığınızı 
rakiplerinize olduğu gibi müşterilerinize de kabul 
ettirebilirseniz bir adım önde olursunuz.
Bırakalım tüm müşterilerimiz aynada 
yakaladıkları elektriklenme ile seçimlerini 
yapsınlar. Optik sektörünün özgürlüğe bu 
kadarcık katkısı olsun.
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YOLNAME
Uçağmz Kanto ovasna doğru alçalrken, 

uçakta yaklaşk 12 saati doldurmuştuk. 
İstanbul’a kuş uçuşu 8957 km. uzakta olan 
Tokyo’nun Narita havaalanna yaklaşrken 
aşağda göz alabildiğine uzanan ve düzeni 
ile hayranlk uyandran pirinç tarlalarn 
seyrediyoruz. 

Efsaneye göre bir tanrçann göz 
yaşlarndan oluşan Japon takm adalar, 
Asya’nn en doğu ucunda yer aldğndan 
olsa gerek, dünyann kenarna gelmişim gibi 
bir his kaplyor içimi. Nedenini bilmiyorum 
ama baktğmz tüm haritalarda Japonya 
haritann en kenarnda değil mi? 

Japonya denince aklmza ilk gelen şeyler, 
elektronik eşyalar... Ufak tefek, çekik gözlü 
insanlar, Hiroşima ve Nagasaki’ye atlan 
atom bombalardr herhalde.  Japonya bize 
hem çok uzak hem de çok yakn bir ülke. 
Bataklklarla çevrili küçük bir köyden, bir 
balkç kasabasndan New York, Paris, Londra 
gibi metropollerle rekabet edebilen turizm 
merkezine dönüşen başkent Tokyo’nun yakn 
tarihte yani XX. yüzylda neredeyse iki 
kez ykldğn düşünürsek, Japon mucizesi 
sözünün ne kadar gerçek olduğunu daha 

iyi anlarz. 1923te yaşanan depremde şehir 
yerle bir olmuş ve 140 bin kişinin ölümüne 
neden olmuştu. Hiroşima ve Nagasaki’ye 
atlan ve İkinci Dünya Savaş’n bitiren atom 
bombalar ve 1992 ylndaki ekonomik kriz 
de derin izler brakarak geçmişti.  

İlk şaşknlğ otel odamzdaki tuvalette 
yaşyoruz. Klozet, adeta bir bilgisayar 
gibi. Tabii gülmemize neden oluyor. 
Havalandrmas var, scak sulu ykamas, 
yağmurlama sistemi var, kurutucusu var 
ve su basncn ayarlamas gibi meziyetlere 
sahip. 

Otelin on sekizinci katndayz. Şehri 
seyrediyorum,  sanki her şey yeni ve 
tertemiz. Bir şehirde olmas gereken her şey 
var. Daha sonradan anlyorum ki Tokyo’da 
olmayan tek şey boş zaman! Herkes bir 
koşturmaca içinde. Öyle boş boş gezintiye 
çkmş insan görmek oldukça zor. Durum 
böyle olunca da, kaldrm kafeleri ya da 
oturup gelen geçeni seyredebileceğiniz 
bir yer bulmak çok zor. Baz caddelerin 
kenarna boya ile çizilerek ayrlmş üç-beş 
metrekarelik bölgelerin dşnda caddelerde 
sigara içmek yasak. Sekiz-on kişinin bomboş 
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bir caddede boya ile ayrlmş küçücük bir 
yerde birlikte sigara içmeleri komik bir 
görüntü oluşturuyor. 

Bildiğiniz gibi Japonya bir adalar ülkesi. 
128 milyon insan 377 bin kilometre karelik 
bir alanda yaşyor. Kuzeyden güneye 
yerleşimin çoğu Hokkaido, Honshu, Shikoku 
ve Kyushu isimli dört ana adada toplanmş. 
En kalabalk ada 13 milyon nüfuslu başkent 
Tokyo’nun da olduğu Honshu adas. 
Japonya’nn, bu dört ana adadan başka irili 
ufakl 3 bin kadar daha adas var. Nüfus 
genelde adalarn doğusuna yğlmş. Bat 
taraflar Asya anakarasndan gelen soğuk 
rüzgârlara açk olduğu için tercih edilmemiş. 
Doğu tarafta olan düzlükler tarm ve 
yerleşim alan olarak santim santim planl 
olarak dağlmş. 

Birçok kişi gibi biz de Japonya’y 
gezmeye Başkent Tokyo’dan başlayacağz. 
Tokyo gezimizde hem Budist hem Şinto 
tapnaklarnn yan yana bulunduğu Asakusa 
Tapnağn, Balk pazar Tsukiji’yi, Ueno 
Parkn, Shibuya iş merkezini, Sansoji 

İlk şaşknlğ otel odamzdaki tuvalette yaşyoruz. Klozet, adeta 
bir bilgisayar gibi.

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Eylül 201768



69OPTİSYENİN SESİ E-DERGİEylül 2017OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201468

YOLNAME
Uçağmz Kanto ovasna doğru alçalrken, 

uçakta yaklaşk 12 saati doldurmuştuk. 
İstanbul’a kuş uçuşu 8957 km. uzakta olan 
Tokyo’nun Narita havaalanna yaklaşrken 
aşağda göz alabildiğine uzanan ve düzeni 
ile hayranlk uyandran pirinç tarlalarn 
seyrediyoruz. 

Efsaneye göre bir tanrçann göz 
yaşlarndan oluşan Japon takm adalar, 
Asya’nn en doğu ucunda yer aldğndan 
olsa gerek, dünyann kenarna gelmişim gibi 
bir his kaplyor içimi. Nedenini bilmiyorum 
ama baktğmz tüm haritalarda Japonya 
haritann en kenarnda değil mi? 

Japonya denince aklmza ilk gelen şeyler, 
elektronik eşyalar... Ufak tefek, çekik gözlü 
insanlar, Hiroşima ve Nagasaki’ye atlan 
atom bombalardr herhalde.  Japonya bize 
hem çok uzak hem de çok yakn bir ülke. 
Bataklklarla çevrili küçük bir köyden, bir 
balkç kasabasndan New York, Paris, Londra 
gibi metropollerle rekabet edebilen turizm 
merkezine dönüşen başkent Tokyo’nun yakn 
tarihte yani XX. yüzylda neredeyse iki 
kez ykldğn düşünürsek, Japon mucizesi 
sözünün ne kadar gerçek olduğunu daha 

iyi anlarz. 1923te yaşanan depremde şehir 
yerle bir olmuş ve 140 bin kişinin ölümüne 
neden olmuştu. Hiroşima ve Nagasaki’ye 
atlan ve İkinci Dünya Savaş’n bitiren atom 
bombalar ve 1992 ylndaki ekonomik kriz 
de derin izler brakarak geçmişti.  

İlk şaşknlğ otel odamzdaki tuvalette 
yaşyoruz. Klozet, adeta bir bilgisayar 
gibi. Tabii gülmemize neden oluyor. 
Havalandrmas var, scak sulu ykamas, 
yağmurlama sistemi var, kurutucusu var 
ve su basncn ayarlamas gibi meziyetlere 
sahip. 

Otelin on sekizinci katndayz. Şehri 
seyrediyorum,  sanki her şey yeni ve 
tertemiz. Bir şehirde olmas gereken her şey 
var. Daha sonradan anlyorum ki Tokyo’da 
olmayan tek şey boş zaman! Herkes bir 
koşturmaca içinde. Öyle boş boş gezintiye 
çkmş insan görmek oldukça zor. Durum 
böyle olunca da, kaldrm kafeleri ya da 
oturup gelen geçeni seyredebileceğiniz 
bir yer bulmak çok zor. Baz caddelerin 
kenarna boya ile çizilerek ayrlmş üç-beş 
metrekarelik bölgelerin dşnda caddelerde 
sigara içmek yasak. Sekiz-on kişinin bomboş 

69OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2014

bir caddede boya ile ayrlmş küçücük bir 
yerde birlikte sigara içmeleri komik bir 
görüntü oluşturuyor. 

Bildiğiniz gibi Japonya bir adalar ülkesi. 
128 milyon insan 377 bin kilometre karelik 
bir alanda yaşyor. Kuzeyden güneye 
yerleşimin çoğu Hokkaido, Honshu, Shikoku 
ve Kyushu isimli dört ana adada toplanmş. 
En kalabalk ada 13 milyon nüfuslu başkent 
Tokyo’nun da olduğu Honshu adas. 
Japonya’nn, bu dört ana adadan başka irili 
ufakl 3 bin kadar daha adas var. Nüfus 
genelde adalarn doğusuna yğlmş. Bat 
taraflar Asya anakarasndan gelen soğuk 
rüzgârlara açk olduğu için tercih edilmemiş. 
Doğu tarafta olan düzlükler tarm ve 
yerleşim alan olarak santim santim planl 
olarak dağlmş. 

Birçok kişi gibi biz de Japonya’y 
gezmeye Başkent Tokyo’dan başlayacağz. 
Tokyo gezimizde hem Budist hem Şinto 
tapnaklarnn yan yana bulunduğu Asakusa 
Tapnağn, Balk pazar Tsukiji’yi, Ueno 
Parkn, Shibuya iş merkezini, Sansoji 

İlk şaşknlğ otel odamzdaki tuvalette yaşyoruz. Klozet, adeta 
bir bilgisayar gibi.

69OPTİSYENİN SESİ E-DERGİEylül 2017



70 OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Eylül 2017OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201470

Tokyo’da birçok ztlğ bir arada 
görmek mümkün. Devasa gökdelenlerin 
arasnda yürürken karşnza çkan 
kimonolu bir kadn, son teknolojinin 
ürettiği elektronik aygtlarn satldğ 
mağazalarn arasna skşmş küçücük 
bir tapnak, yerin beş kat altna 
yaplmş, 18 ayr tren hattnn kesiştiği 
istasyonun dibinde meditasyon yapan 
Zen rahipleri. Tokyo’da; modern ile 
gelenekselin, yeni ile eskinin, büyük 
ile küçüğün, hzl ile yavaşn, sert ile 
yumuşağn, kargaşa ile düzenin bir 
arada ve uyum içinde birlikte olabildiği 
bir doğal sistem var sanki. 

Tokyo için söylenebilecek ilk söz, 
dinamik bir şehir olduğu. 24 saat 
yaşayan, hiç mola vermeyen, kendisi 
de adeta organik bir canl olan ve 
sürekli devinen bir şehir. İnsana, 
bisiklete biniyormuş hissi yaşatan, pedal 
basmay braktğnz anda düşeceğinizi 
düşündüren, hissettiren bir şehir.

Tokyo size ilk başta süpersonik 
yüzünü gösterse de, bir süre sonra 

tapnağn, İmperyal Palace’, Hanna 
Rikyu Bonzai bahçelerini, Rappongi 
eğlence merkezini ve tabiî ki 
Tokyo’nun en meşhur semti Ginza’y 
gezeceğiz. Odaiba Adas’ndan körfeze 
ve Gökkuşağ Köprüsü’ne bakarak 
fotoğraflar çekeceğiz. Daha sonra da 
Fuji Yanardağna gidip Japonya gezimizi 
bu seferlik tamamlayacağz.

Japon sanatn ve tarihini anlamak 
için Tokyo Ulusal Müzesi’ne gideceğiz. 
Elektronikçilerin bulunduğu 
Akihabara’da Japonya’nn bütün 
dünyaya sattğ elektronik ürünleri 
göreceğiz. Tokyo’dan sonra Japonlarn 
1964 ylndan beri kullandklar, 
“mermi- tren” anlamna gelen “Bullet- 
train-Shinkansen’e” binecek, bu 
modern ve süper hzl trenle saatte 
300 kilometrelik bir süratle güneydeki 
Hakone bölgesinde bulunan Ashi 
Gölü’ne yolculuk yapacağz. Japonlarn 
duyduklar sayg nedeniyle adn “Fuji-
san” koyduklar Fuji Dağ’na gidecek, 
Ashi gölünde bir tekne turu yaparken 
Fuji-san’n fotoğraflarn çekeceğiz. 

YOLNAME
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ztlarn uyumlu beraberliği farkl 
alternatifler sunuyor. Bir süre sonra şehrin 
dinamik vitrininin arkasnda dingin ve 
huzurlu başka bir dünyann da varlğn 
keşfediyorsunuz. Belki de birbirine zt 
ama birbirini tamamlayan dünyalar, son 
günlerin moda deyimiyle, paralel evrende 
ve farkl hzlarda akmaktadr. Tokyo’nun 
en büyük avantaj ise bu farkl dünyalarn 
birbiriyle dost olmas ve size bu dünyalar 
arasnda istediğiniz gibi geçiş imkân 
tanmasdr.

Tokyo’da size bu duyguyu yaşatacak o 
kadar çok yer ve seçenek vardr ki... Bir 
toplantdan diğerine, bir gökdelenden 
öbürüne koşarken 15 dakikalğna 
sğnabileceğiniz küçük bir tapnağn Zen 
bahçesinde dünyanz değiştirebilirsiniz. 
Bir anda kendinizi zamann vites 
düşürdüğü, havann hafiflediği, küçük 
tansiyonunuzun düştüğü bir ortamda 

bulabilirsiniz.

Tokyo’da bir merkezden söz edeceksek, 
bu merkez kesinlikle İmparatorluk 
saraydr herhalde. Halen imparatorluk 
ailesinin yaşadğ saraya halk ylda sadece 
2 Ocak ve 23 Aralk günleri olmak 
üzere iki gün girebiliyor. Binlerce Japon 
sayglarn sunmaya geliyor. Sadece 

Tokyo için söylenebilecek ilk söz, dinamik bir şehir olduğu. 24 saat 
yaşayan, hiç mola vermeyen, kendisi de adeta organik bir canl olan 
ve sürekli devinen bir şehir.
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sarayn doğu bahçesi halka açk. Harika 
ağaçlar ve çiçeklerle süslü bahçede, el 
sanatlar galerisi, Bilim müzesinin yan 
sra bir de dövüş sanatlar salonu Nippon 
Budokan var.

Şehir merkezindeki nüfusu ile 12 
milyonu aşan, her gün merkeze gelip 
giden civar nüfusuyla da 30 milyonu geçen 
bu devasa metropol, yüzölçümü olarak 
İstanbul’dan daha küçük. Arazi son derece 
kymetli ve pahal! Şehir, her anlamda üst 
üste yaşyor. Binalar üst üste, yollar üst 
üste, kent üç boyutta hatta yeraltn da 
sayarsak dört boyutta katlanp büyüyor.

Tokyo’yu tarihi dokunun korunduğu bir 
Avrupa şehri gibi düşünmemek lazm. 
Tokyo; coğrafi ve diğer engeller nedeniyle 
estetiğin tamamen göz ard edilip her 
şeyin kolay ve kullanlr olmasna feda 
edilmiş.  Şehir içinde birbirinin üstünden 
geçen dört katl yollar yaplmş. Öyle ki, 
onuncu katta bir ev kiralayp balkonuna 
çktğnzda mehtap yerine üstünüze 
hzla gelen bir otomobilin farlarn 
görebilirsiniz.

Tokyo’nun diğer ünlü şehirler gibi 

belirgin bir silueti yok. Sürekli bir inşaat 
faaliyetinin sürdüğünü hatrlatan vinçler 
var. Yaplan binalarn çevreyle uyum diye 
bir kaygs yok. Tokyo’nun yklp baştan 
yaplmak için eline saysz frsat geçmiş. 
Şehri küle döndüren yangnlar ve 1923’te 
şehri dümdüz eden büyük depremden 
sonra şehir yine bildiği gibi yaplaşmş. 
1945’teki korkunç bombardman Tokyo’yu 
altüst ettikten sonra, II. Dünya Savaş’nn 
ardndan Tokyo’nun eli yüzü düzgün bir 
plan dâhilinde yeniden yaplacağ umulsa 
da, Tokyo’nun asi ruhu dizginlenememiş ve 
kendine has karmaşk şehirleşmeyi tercih 
etmiş. Tokyo’da adres bulmak bir işkence. 
Çünkü bir çok sokağn ve caddenin ad 
yok. Binalarn bloklarna numara verilmiş. 

Tokyo kendisinde olanla yetinmeyip, 
dünyann muhtelif yerlerindeki ant 
yaplarn taklitlerini de inşa etmiş. Şehrin 
bir köşesinde Eiffel Kulesi’ni, diğer 
köşesinde Özgürlük Ant’n başka bir 
yerde de Roma mimarisine sadk kalnmş 
eski bir İtalyan sokağna rastlamanz işten 
bile değil.

Herhangi bir mağaza vitrininin iki 
haftada bir yenilenmediği vaki değildir. 
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Bunu gözlemlemek ilk başta size “vahşi 
tüketim toplumu” hissini uyandrabilir 
ama şehrin metabolizmasn açklayan 
tek parametre bu değildir. Şehrin gelir 
seviyesi derken öyle böyle bir gelirden 
söz etmiyoruz... 2005 ylnda yaplan bir 
hesaplama, sadece Tokyo’nun gayri safi 
milli hâslasnn 1,2 trilyon Amerikan 
Dolar olduğunu ortaya koymuş; yani ayn 
yl Türkiye’nin ulaştğ rakamn tam üç 

kat! 

Özellikle şehir merkezinde evlerin 
küçüklüğü çok bilinen bir efsanedir. 
Bekârlar genelde 20-25 metrekarelik, dört 
kişilik ortalama bir aile 45-50 metrekarelik 
evlerde yaşyorlar. Tokyo’da şehir 
merkezindeki 80 metrekarelik ev, orta snf 
bir Japon için hayal edilemez bir konumda. 
50 metrekarelik bir daire kskançlğa yol 
açabilir. Bir insan tek başna bu kadar 
büyük bir evde ne yapar ki?

Hal böyle olunca, evlerde minimum 
eşya ile yaşamak bir zorunluluk haline 
geliyor. Dünyann en ileri teknoloji LCD 
televizyonlarn üreten Japonlar, evlerine 
dev ekran bir TV alamyorlar; çünkü 
evlerinin duvar zaten televizyon kadar. 
Evde bulaşk makinesine yer yoktur, mini 
bir buzdolab ile idare edilir. Oturma odas 
takm, yemek odas takm, yatak odas 
takmnn anlamn bilmiyorlar; bir kanepe, 
yemek masas ve yer yatağ (futon) başlca 
mobilyalarn oluşturuyor.

75OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2014

Trafik İngiltere’deki gibi soldan akyor. 
Şehrin anormal nüfus yoğunluğuna 
ve otomobil sahibi olan kişi saysnn 
fazlalğna rağmen şehirde bir trafik sorunu 
yok. Tabii ki toplu taşma çok gelişmiş 
ve otoyol kullanm ücretleri ile otopark 
ücretleri sizi araba kullanmaktan yeterince 
soğutuyor. Aylk otopark ücretleri 500 
Amerikan Dolarndan başlyor. 

Tokyo’da konut alanlarnn yoğun 
olduğu mahalleler son derece standart bir 
yapda. Genel olarak istasyon merkezli 
bir organizasyon var. Evinize en yakn 
istasyondan çktğnzda standart bir 
“alşveriş Caddesi”nde buluyorsunuz 
kendinizi. Srayla süpermarketler, konbini 
denilen, 24 saat açk küçük marketler, 
berberler, emlakçi, kuru temizlemeci, 
pachinko salonu, birkaç restoran, kafe ve 
izakaya (meyhane), kitapç ve çiçekçiler. 

Mahalleden hiç ayrlmadan bütün 
hayatnz geçirebilirsiniz. 

Şehrin bu derece dinamik, hareketli ve 
eğlenceli olmas şaşrtc aslnda. Belki 
de bu yüzden Tokyo eskiyi sevmiyor, 
restorasyondan kaçyor, ypranmş 
olan ykyor, yenisini yapyor, sürekli 
kabuk değiştirerek eskiyle bağn en aza 
indirmeye çalşyor. 

Tokyo, genel olarak iki ana alt kültüre 
ayrlmş; Yamanote ve Shitamachi. 

Yamanote; eskiden samuraylarn, şimdi 
ise şehrin üst tabakasnn yaşadğ zengin 
bölgenin ad. Shitamachi ise orta snf 
insanlarn yaşadğ mahallelerin olduğu 
bölge. 

Tokyo’nun en önemli merkezleri 
bu elips şeklindeki hattn üzerinde 
yer alyor, Shibuya, Shinjuku, Ueno, 

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Eylül 201774



75OPTİSYENİN SESİ E-DERGİEylül 2017OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201474

YOLNAME

Bunu gözlemlemek ilk başta size “vahşi 
tüketim toplumu” hissini uyandrabilir 
ama şehrin metabolizmasn açklayan 
tek parametre bu değildir. Şehrin gelir 
seviyesi derken öyle böyle bir gelirden 
söz etmiyoruz... 2005 ylnda yaplan bir 
hesaplama, sadece Tokyo’nun gayri safi 
milli hâslasnn 1,2 trilyon Amerikan 
Dolar olduğunu ortaya koymuş; yani ayn 
yl Türkiye’nin ulaştğ rakamn tam üç 

kat! 

Özellikle şehir merkezinde evlerin 
küçüklüğü çok bilinen bir efsanedir. 
Bekârlar genelde 20-25 metrekarelik, dört 
kişilik ortalama bir aile 45-50 metrekarelik 
evlerde yaşyorlar. Tokyo’da şehir 
merkezindeki 80 metrekarelik ev, orta snf 
bir Japon için hayal edilemez bir konumda. 
50 metrekarelik bir daire kskançlğa yol 
açabilir. Bir insan tek başna bu kadar 
büyük bir evde ne yapar ki?

Hal böyle olunca, evlerde minimum 
eşya ile yaşamak bir zorunluluk haline 
geliyor. Dünyann en ileri teknoloji LCD 
televizyonlarn üreten Japonlar, evlerine 
dev ekran bir TV alamyorlar; çünkü 
evlerinin duvar zaten televizyon kadar. 
Evde bulaşk makinesine yer yoktur, mini 
bir buzdolab ile idare edilir. Oturma odas 
takm, yemek odas takm, yatak odas 
takmnn anlamn bilmiyorlar; bir kanepe, 
yemek masas ve yer yatağ (futon) başlca 
mobilyalarn oluşturuyor.

75OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2014

Trafik İngiltere’deki gibi soldan akyor. 
Şehrin anormal nüfus yoğunluğuna 
ve otomobil sahibi olan kişi saysnn 
fazlalğna rağmen şehirde bir trafik sorunu 
yok. Tabii ki toplu taşma çok gelişmiş 
ve otoyol kullanm ücretleri ile otopark 
ücretleri sizi araba kullanmaktan yeterince 
soğutuyor. Aylk otopark ücretleri 500 
Amerikan Dolarndan başlyor. 

Tokyo’da konut alanlarnn yoğun 
olduğu mahalleler son derece standart bir 
yapda. Genel olarak istasyon merkezli 
bir organizasyon var. Evinize en yakn 
istasyondan çktğnzda standart bir 
“alşveriş Caddesi”nde buluyorsunuz 
kendinizi. Srayla süpermarketler, konbini 
denilen, 24 saat açk küçük marketler, 
berberler, emlakçi, kuru temizlemeci, 
pachinko salonu, birkaç restoran, kafe ve 
izakaya (meyhane), kitapç ve çiçekçiler. 

Mahalleden hiç ayrlmadan bütün 
hayatnz geçirebilirsiniz. 

Şehrin bu derece dinamik, hareketli ve 
eğlenceli olmas şaşrtc aslnda. Belki 
de bu yüzden Tokyo eskiyi sevmiyor, 
restorasyondan kaçyor, ypranmş 
olan ykyor, yenisini yapyor, sürekli 
kabuk değiştirerek eskiyle bağn en aza 
indirmeye çalşyor. 

Tokyo, genel olarak iki ana alt kültüre 
ayrlmş; Yamanote ve Shitamachi. 

Yamanote; eskiden samuraylarn, şimdi 
ise şehrin üst tabakasnn yaşadğ zengin 
bölgenin ad. Shitamachi ise orta snf 
insanlarn yaşadğ mahallelerin olduğu 
bölge. 

Tokyo’nun en önemli merkezleri 
bu elips şeklindeki hattn üzerinde 
yer alyor, Shibuya, Shinjuku, Ueno, 

75OPTİSYENİN SESİ E-DERGİEylül 2017



76 OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Eylül 2017OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201476

Ikebukuro, Shinagawa gibi merkezler 
1800’lü yllarda bir anlamda şehrin 
kaplarymş. Şimdilerde bu merkezler 
kaplk görevlerini başka bir boyutta 
devam ettiriyorlar. Tokyo’ya gelen onlarca 
banliyö tren hattnn son durağ ve şehir 
içi saylan metro hatlarnn ilk duraklar 
olan bu merkezler, aktarma merkezi 
olma özelliklerine eğlence, alşveriş ve 
iş merkezleri özelliklerini de ekleyerek 
şehrin çekim noktalan oluşturuyorlar.

Shibuya, yaknlarndaki Harajuku 
gençlerin ve çlgn modann bayraktarlğn 
yapyor. Shibuya, herkese uygun yeme-

içme ve alşveriş merkezleri ve öğrenci 
kesimi cezbeden atmosferi ile Tokyo’ya 
her yolu düşenin uğramas gereken bir 
mekân halinde. Shibuya’nn en meşhur 
noktas, ana meydannda yer alan yaya 
geçididir. Dünyada bir seferde en fazla 
insann karşdan karşya geçtiği yaya 
geçidi unvann alan meydanda gelen 
geçeni, neon şklarn ve devasa ekranla 
reklamlar seyrederek sklmadan saatler 
geçirebilirsiniz. 

Shibuya’nn merkez caddesinde kalabalğ 
yararak yürümeye çalşmak, pachinko’cular, 
aşk otelleri ve seks shop’lar arasnda 

kaybolmak işten bile değildir. New 
York Central Park’n küçük bir 
modeli olan Yoyogi Park’a gidip kafay 
dinlemek ve park girişinde çlgnca 
dans eden Elvis Presley taklidi eski 
tüfek! amcalar izlemek oldukça 
eğlenceli.

Bir başka büyük merkez olan 
Shinjuku; gökdelenleri, iş merkezlerini, 
büyük mağazalar, alşveriş 
merkezlerini, birçok lokantay, bar ve 
gece kulüplerini ve eğlence merkezini 
bünyesine toplamş. Her cinsten 
insann günün her saati kaldrmlar 
admladğ karma karşk bir mahalle 
olan Shinjuku’nun batsnda yer alan 
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gökdelenler bölgesi ile doğusundaki 
batakhanenin tezad gerçekten dikkat 
çekici.

Günde iki, iki buçuk milyon 
yolcunun gelip geçtiği istasyonunun 
hangi kapsndan çktğnza bağl 
olarak kendinizi bambaşka dünyalarda 
bulabiliyorsunuz. Batdan çknca 
Manhattan gibi bir gökdelenler bölgesi, 
doğudan çknca cvl cvl bir eğlence 
merkezi, güneyden çknca tertemiz 
alşveriş merkezleri, kuzeyden çkarsanz 
da çlgn bir eşcinsel diyar sizi karşlyor. 

Tokyo’nun en ilginç projelerinden olan 

Odaiba’y es geçmemek gerek. Odaiba; 
Tokyo Körfezinde yoktan var edilmiş yani 
daha doğru bir deyişle, çöpten var edilmiş 
bir ada. Çöplerden nasl kurtulacağn 
düşünen Tokyo belediyesi, çöpleri denize 
mi atsak yoksa yaksak m diye düşünürken, 
yeni bir proje geliştirmiş ve çöpleri özel bir 
harç ile karştrarak denizi doldurarak bir 
ada meydana getirmiş. Üstelik halka şahane 
bir  bir rekreasyon alan yaratlmş. 

Çöp ada, Odaiba’ya giden iki katl bir 
asma köprü yaplmş. Rainbow Köprüsü, 
şehrin sembolleri arasna giren köprünün 
üst kat paral otoyol. Alt kattan ise rayl 
sistem ve ücretsiz geçilebilen bir yol 

Japonlarn neredeyse denizle hiç alakalar yok gibi.
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geçiyor. 

Birçok ailenin hafta sonunu geçirdikleri 
yerlerin başnda gelen Odaiba adasna 
harcanan para akllar uçuran cinsten 
olduğu söyleniyor. Adada yapay bir 
kumsal, dev alşveriş merkezleri, büyük bir 
fuar ve sergi alan, spor tesisleri, müzeler 
yaplmş. 

Japonlarn neredeyse denizle hiç alakalar 
yok gibi.  “Denize nazr bir ev, deniz 
kysnda bir çay bahçesi, Tokyo körfezine 
nazr, mehtaba karş bir restoran” gibi 
kavramlarla hiç tanşmamş Japonlar. 
Deniz havasnn ya da deniz manzarasnn 
nedense hiçbir anlam yok. 

“Tokyo’ya gelip de elektronik cenneti 
Akihabara’ya uğramamak olmaz. Dijital 
dünya vatandaşlarnn Kâbesi durumunda 
olan Akihabara, turistlerin uçaktan iner 
inmez üşüştüğü bir elektronik mabedi. 
Ana caddede devasa mağazalar, ara 
sokaklarda ise sonsuz çeşitteki elektronik 
aletlerin, bilgisayar oyunlarnn arasnda 
kaybolacağnz Akihabara’da bir saat önce 
icat olmuş bir aleti bulmanz mümkün. 
Mümkün olmasna mümkün ama fiyatlar el 
yakyor. Her şey çok pahal.

Yolumuzu Tokyo’ya her gelenin mutlaka 
uğradğ, Tokyo’nun en eski ve görkemli 
tapnaklarnn bulunduğu Asakusa’ya 

Deniz havasnn ya da deniz manzarasnn nedense hiçbir anlam yok. 
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çeviriyoruz. Asakusa; aslnda tamamen 
turistik bir yer. Ancak gerçekten görülmesi 
gereken bir yer. Asakusa’nn en önemli 
yaps, devasa boyutlardaki Sensoji Budist 
tapnağ. Tapnağa giderken, Nakamise 
alşveriş sokağndan geçerek, hediyelik 
eşya ve ayaküstü atştrmalk yiyecekler 
satan dükkanlarn arasndan rengarenk bir 
yolculuk yapyorsunuz. Sensoji Tapnağna 
yaklaştkça artan kalabalk, yoğunlaşan 
tütsü kokular ve satn aldklar “niyet”leri 
okuyan turistler ortalğ dolduruyor. 
Sensoji’nin Budist ihtişamna kaplan 
mümkün değil. Hele biraz ötesindeki Şinto 
Tapnağ muhteşem. 

Yan yana dizilmiş salaş meyhaneler, 
devasa ganyan salonlar, pachinko’cular, 
eski yllarda Japon tiyatrosu “kabuki” 
sahnelerinin sralandğ sokağ işgal etmiş 
sinemalar, onlarca yl önceden kalmş 
nostaljik lunapark, komedyenlerin, 
jonglörlerin, stand-up’çlarn, 
hokkabazlarn gösteri yaptğ salonlarla bir 

masal alemine kaplp gidiyor insan.

Metro istasyonuna iniyor ve ünlü 
Ginza’ya gitmek üzere Asakusa’dan 
ayrlyoruz. Metro bizi Ginza’nn 
merkezinde indiriyor. Dünyann en seçkin, 
en pahal ve en lüks muhitine geldiğinizi 
daha metro istasyonundayken anlyoruz. 
Büyük mağazalarn şltl ve mis kokulu 
yiyecek katlar doğrudan metro istasyonuna 
açlarak duyularnz okşamaya başlyor. 
Yerüstüne çkp Ginza’nn ana meydanna 
geldiğinizde dünyann metrekaresi en 
pahal yeryüzü parçasna ayak basyoruz. 
Bir arkadaşm buradan söz ederken “ 
Ginza’da ayağn bastğn yüzölçümüne 
bir zarar gelse ömür boyu çalşsanz 
ödeyemezsiniz.” demişti. 

Gerçekten bir farkllk var caddede! 
asfalt kaldrmdan ayran ksa metal 
babalar ve onlar birbirine bağlayan 
dekoratif zincir prl prl paslanmaz 
çelikten yaplmş. Yani bizim yemek 
yediğimiz çatal, kaşğn yapldğ metalden. 
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Parmağm üstüne sürtüyor, toz kontrolü 
yapyorum. Ne gezer! Tozun zerresi 
yok! Asfalt bile parlyor. İnsanlar çok 
şk, ve bakml. Mağazalar ise başka bir 
alem! Mesela, Louis Vuitton, çantalarn 
karneye bağlamş, mağazann kapsna 
“Lütfen sadece bir çeşit mal aln. Sizden 
sonrakilere de bir şeyler kalsn” ilanlar 
asmş. Prada mağazas müşterilerini 
kapnn önünde sraya sokmuş, sra ile ve 
teker teker içeri alyor. Bu gibi örnekleri 
görüp bu insanlarn para hacmine 
şaşrmamak imkansz.

Yine en iyisi caddeye bakan bir kafenin 
ikinci katna oturup cetvelle çizilmiş 
intizamdaki caddeyi seyretmek diye 
düşünüyoruz ve tam kavşağ gören bir 
kafeteryann ikinci katnda cam kenarn 
oturuyoruz. 

Meiji dönemiyle birlikte Japonya dş 
dünyaya açlrken değişimin öncüsü olan 
Ginza, Avrupai tarzda tuğla binalarn 
yapldğ ilk cadde olmuş ve zamann 

meşhur markalar ilk mağazalarn Ginza’da 
açmş. Yakn çevresi ile birlikte her zaman 
canl bir ticari merkez olan Ginza, yerel 
ve uluslararas unsurlar harmanlayarak 
kendine özgü bir tarz oluşturmuş. 

Mağazalar kapanana kadar oldukça şk 
hanmlarn cirit attğ Ginza sokaklar 
gece 24.00 civarlarnda farkl bir 
havaya bürünüyor. Bu kez “daha da 
şk” hanmlarn, erkek müşterilerini 
uğurladklar bir sahne sergilenmeye 
başlyor. Geyşalğn yerini alan hostes 
kulüplerinin müşterileri arz- endam 
etmeye başlyor. Artk, güneş doğuncaya 
kadar cadde onlarndr. 

Bir çok Tokyo’lu sabahn ilk şklaryla 
Tsukiji Balk Pazar’na gidip sushi yiyerek 
güne başlyor. Meşhur sushi barlarnn 
önünde, sabahn sekizinde hatr saylr 
bir sra görmek bizi şaşrtyor. Sanki 
Tokyo’nun yars sabah sabah taze çiğ balk 
yemek için buraya akn etmiş gibi. Scak 
içilen yosunlu mizo çorbasnn ardndan 
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yengeçler, karidesler, torikler, ton balklar 
yeniliyor. Henüz üstlerinden denizin tuzlu 
kokusunu atamadan, neredeyse canl canl 
ve daha gün ağarmadan! Bizim midemiz 
etrafn kokusuna ve bu çiğ kahvalty 
daha fazlasn seyretmeye dayanmyor. 
Kaçarcasna oradan uzaklaşyoruz.

Çiğ balk şokundan kurtulmak için 
Tokyo’nun taştan yaplmş, Hint esintileri 
taşyan tek tapmağ olan Honganji’yi 
ziyaret edip sonrasnda kendimizi 
Tsukishima-Harumi’ye vurup Sumida 
Nehri’nin kollan ve kanallan arasnda 
Venedik gibi bir atmosferde yürüyüş 
yapyoruz. 

Akşama doğru ise bu bölgeden kalkan 
yemekli tekne turuna katlyoruz. 
Harumi’den kalkp nehir ve kanallar 
boyunca dolaşarak Tokyo turu atan ve 
Odaiba açklarnda demirleyerek yemek 
servisi yapyorlar. Sumida Nehri üzerinde 
gelgit yapan tekne turlar oldukça 

eğlenceli. Paris’teki Seine Nehri turlar gibi 
estetik bir atmosfer beklemeyin. Çünkü 
Tokyo, deniz kenarnda ama denizle ilgisiz 
bir şehir olduğu gibi, ortasndan nehir 
geçen ama nehirle de ilgisi olmayan bir 
şehir. Altndan geçtiğimiz köprüler gayet 
sevimsiz metal veya beton konstrüksiyon 
yaplar.

Nehrin keyfini ise evsizler çkaryor. 
Mukavvalardan, tenekelerden, 
brandalardan yaptklar çadrms 
kulübelerin içinde nehre karş yemeklerini 
yiyor, sakelerini içiyor ve mutlu mutlu 
yaşyorlar. Jeneratörleri, TV’leri, ocaklar, 
kenara dizilmiş tencere-tava setleri, 
tertemiz ykanp aslmş don ve çoraplar 
ile kurduklar dünyada yaşyorlar. Sanki 
Tokyo’da denizin tadn bir tek bu evsizler 
çkaryor.  

Japonya’da iki şey bizi çok şaşrtyor. 
Birincisi “evsiz” saysnn bu kadar 
çokluğu, oldukça düzgün bir semt olan ve 
otelimizin bulunduğu İkebukuro semtinde 
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Parmağm üstüne sürtüyor, toz kontrolü 
yapyorum. Ne gezer! Tozun zerresi 
yok! Asfalt bile parlyor. İnsanlar çok 
şk, ve bakml. Mağazalar ise başka bir 
alem! Mesela, Louis Vuitton, çantalarn 
karneye bağlamş, mağazann kapsna 
“Lütfen sadece bir çeşit mal aln. Sizden 
sonrakilere de bir şeyler kalsn” ilanlar 
asmş. Prada mağazas müşterilerini 
kapnn önünde sraya sokmuş, sra ile ve 
teker teker içeri alyor. Bu gibi örnekleri 
görüp bu insanlarn para hacmine 
şaşrmamak imkansz.

Yine en iyisi caddeye bakan bir kafenin 
ikinci katna oturup cetvelle çizilmiş 
intizamdaki caddeyi seyretmek diye 
düşünüyoruz ve tam kavşağ gören bir 
kafeteryann ikinci katnda cam kenarn 
oturuyoruz. 

Meiji dönemiyle birlikte Japonya dş 
dünyaya açlrken değişimin öncüsü olan 
Ginza, Avrupai tarzda tuğla binalarn 
yapldğ ilk cadde olmuş ve zamann 

meşhur markalar ilk mağazalarn Ginza’da 
açmş. Yakn çevresi ile birlikte her zaman 
canl bir ticari merkez olan Ginza, yerel 
ve uluslararas unsurlar harmanlayarak 
kendine özgü bir tarz oluşturmuş. 

Mağazalar kapanana kadar oldukça şk 
hanmlarn cirit attğ Ginza sokaklar 
gece 24.00 civarlarnda farkl bir 
havaya bürünüyor. Bu kez “daha da 
şk” hanmlarn, erkek müşterilerini 
uğurladklar bir sahne sergilenmeye 
başlyor. Geyşalğn yerini alan hostes 
kulüplerinin müşterileri arz- endam 
etmeye başlyor. Artk, güneş doğuncaya 
kadar cadde onlarndr. 

Bir çok Tokyo’lu sabahn ilk şklaryla 
Tsukiji Balk Pazar’na gidip sushi yiyerek 
güne başlyor. Meşhur sushi barlarnn 
önünde, sabahn sekizinde hatr saylr 
bir sra görmek bizi şaşrtyor. Sanki 
Tokyo’nun yars sabah sabah taze çiğ balk 
yemek için buraya akn etmiş gibi. Scak 
içilen yosunlu mizo çorbasnn ardndan 
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bile onlarca insan sokaklarda karton 
kolilerin üstünde yatyor. İkincisi ise 100 
megabit internet hz kullanldğ söylenen, 
dünyann teknoloji cenneti Tokyo’da hiçbir 
yerde ücretsiz Wi-Fi yok.

Dünyann bir çok ülkesinde, o ülkenin 
ulusal simgesi insan eliyle yaplmştr. 
Örneğin Eyfel kulesi, Pisa kulesi, 
Kremlin saray, Çin Seddi, Özgürlük 
heykeli. Japonya’nn ulusal simgesi ise 
bir doğa harikas olan Fuji dağdr. İnsan 
eli değmemesine rağmen neredeyse 
mükemmel bir simetriyle yükselir. 
Volkanik bir dağdan çok bir sanatçnn 
elinden çkmş tablo gibidir.

Sabah erken bir saatte bizi otelimizden 
alan tur otobüsü, önce bizi Shinjuku 
otobüs terminaline götürüyor. Oradan da 
yolcular alp yola koyuluyoruz. Tokyo’yu 
arkada braktğmzda rehberimiz hala 
Fuji’nin öneminden ve gideceğimiz 
Hakone bölgesinin özelliklerinden 
bahsediyor.  Fuji dağ, Japonlar için 

kutsal bir dağ. Özellikle Shintoist 
inanşa göre dağa trmanmak dinsel bir 
faaliyet ve önemli bir ibadet saylyor. Öz 
disiplinlerini snama, ruhsal bir deneyim ve 
fiziksel arnma için bu dağa trmanldğn 
anlatyor rehberimiz. 

Yolda bir mola veriyor ve yaklaşk iki 
buçuk saatlik bir yolculuktan sonra beşinci 
istasyon olarak tarif edilen Go-gome’ye 
geliyoruz. Yolda gece yars trmanşa 
başlamş bir çok dağcya rastlyoruz. 3776 
metre yüksekliği olan Fuji en son 1707 
ylnda patlamş. Günümüzde ise zaman 
zaman “uyuyan bir devin homurtular gibi” 
çatlaklarndan sadece buhar püskürtüyor. 
Neredeyse her zaman karla kapl olduğunu 
bildiğimiz zirve, küresel snmadan nasibini 
almş olmal ki bizi hiç karsz ve dumanl 
bir şekilde karşlyor. 

Go-gome istasyonu yani beşinci istasyon 
yaklaşk 2500 metrede. Birkaç hediyelik 
eşya ve yiyecek dükkan var. Daha çok 
dağclarn buluşma istasyonu olarak 
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kullanlyor. Fuji, dünyadaki inişi en kolay 
dağlardan biri imiş. Bir karton parças veya 
bir çantann üstüne oturarak volkanik kum 
kayağ yaparak aşağ inebiliyorlarmş. 

Buradaki bir saatlik moladan sonra 
yeniden otobüsümüze doluşup, inişe 
geçiyoruz. Ashi gölünde bir korsan 
gemisiyle tur atacağz. Teleferikle 
Komagatake dağna trmanp Hakone 
milli parkn gezeceğiz. Teleferik ile 
Ashi gölünün kenarndaki Togendai 
iskelesine iniyoruz. Gemimiz bizi bekliyor. 
Rengarenk bir korsan gemisi gibi inşa 
edilmiş. Fuji-san’n gölde yansmas ile 
birlikte çekeceğimiz fotoğrafn hayaliyle 
göle  açlyoruz. Ancak koyu bir sis saryor 
etraf. Gölün karş yakasndaki Hakone-
Maçi’de güneş var ama bize bir faydas 
dokunmuyor. Çektiğimiz fotoğraflarla 
yetinip geri dönüyoruz. Yolculuğumuz, 
saatte 300km hz yapan Shinkansen treni 
ile Tokyo’da Ginza istasyonunda sona 
eriyor. 

Sabah, Shintoist olarak uyanp, gece 
yatağa Budist olarak giren, düğünlerini 
Shinto, cenazelerini ise Budist 
geleneklerine göre yapan, bu güler yüzlü, 
saygl, yardmsever ve nazik insanlarn 
kendine özgü ülkelerinden  güzel an 
ve duygularla; başka bir yaznn konusu 
olacak, Güney Kore’nin başkenti Seul’e 
gitmek üzere Narita havaalannda 
buluyoruz kendimizi.

Gezenlere, 

gezmek isteyenlere, 

gezmesini bilenlere, 

bitmeyen yolculuklar diliyorum.
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kullanlyor. Fuji, dünyadaki inişi en kolay 
dağlardan biri imiş. Bir karton parças veya 
bir çantann üstüne oturarak volkanik kum 
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Buradaki bir saatlik moladan sonra 
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geçiyoruz. Ashi gölünde bir korsan 
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birlikte çekeceğimiz fotoğrafn hayaliyle 
göle  açlyoruz. Ancak koyu bir sis saryor 
etraf. Gölün karş yakasndaki Hakone-
Maçi’de güneş var ama bize bir faydas 
dokunmuyor. Çektiğimiz fotoğraflarla 
yetinip geri dönüyoruz. Yolculuğumuz, 
saatte 300km hz yapan Shinkansen treni 
ile Tokyo’da Ginza istasyonunda sona 
eriyor. 

Sabah, Shintoist olarak uyanp, gece 
yatağa Budist olarak giren, düğünlerini 
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