
SOLDAN SAĞA: 1- 2013
yılının ilk 6 ayı için Avrupa
Birliği Konsey Başkanlığı
görevini yürütecek olan
ülke… Bir şeyi duyurmak
veya tanıtmak için
hazırlanan, kalabalığın
görebileceği yere asılmış,
genellikle resimli duvar
ilanı… 2- İsrail para
birimi… Danimarka’nın
internet kodu… 3- Lantan
elementinin simgesi…
1872 yılında
Milano’da plastik üreticisi
olarak kurulmuş,
günümüzde uluslararası
arenada faaliyet
gösteren İtalyan
lastik firması… 4- Bir göz
rengi… İçine çeşitli
maddeler konulan, sac,
plastik veya çinkodan yapılmış
kap… 5- “Baskı, basım”
anlamlarına gelen kısaltma…
Tanıtım… 6- Adını bir koyun
cinsinden alan, TV
reklamlarında “Yaşadığınız her
yerde” sloganını kullanan
Gaziantep merkezli halı ve
mobilya üreticisi… Norveç’in
internet harfleri… 7- Eşyanın
ücret karşılığı geçici bir süre
bırakıldığı yer… Bağımsız
Devletler Topluluğu
anlamındaki kısaltma… 8-
İsimden isim türeten bir ek…
İtalya’da bir nehir… Doğu
Anadolu halk danslarına
verilen ad… Birleşik Arap
Emirlikleri’nin internet kodu…
9- İstanbul Levent’te
Eczacıbaşı Topluluğu
tarafından yaptırılan açık hava
alışveriş merkezi… 10-
Sarraflık hakkı… Genişlik…
Belirli bir iş için gerektikçe
harcanmak üzere ayrılıp
işletilen para, kaynak… 11-
Yerli bir teflon tencere
markası… İspanya merkezli
bir puzzle markası…
Estonya’nın internet harfleri…
12- Arama Kurtarma Derneği

anlamındaki kısaltma…
İstanbul Sanayi Odası’nı
simgeleyen harfler…
Bankamatik olarak da bilinen
otomatik vezne makinesi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-
Bir fabrikayı veya gelir getiren
bir kuruluşu yöneten kimse…
Kalsiyum elementinin
simgesi… 2- Brezilya para
birimi… Bir tembih sözü…
Sporda, savunma
oyuncusu… 3- Sri Lanka’nın
kullandığı internet imi… Bir
değiş tokuşta üste verilen
şey… Halk hizmeti gören
devlet organlarının tümü… 4-
Avrupa Ekonomik Topluluğu
anlamında kullanılan
kısaltma… Temelleri, 1974
yılında inşaat mühendisi Avni
Çelik tarafından atılan;
İstanbul Palace, Pasha Yalı,
Boğaziçi Malikâneleri ve
Bosphorus City’yi inşa eden
şirket… 5- Hollanda’nın plaka
işareti… Sıvı durumuna
getirilmiş havadan elde
edilerek ışık araçlarında
kullanılan bir element… 6-
Otomobil yarışlarında aracı

kullanan kimse… Roma
rakamlarındaki karşılığı VII
olan sayı… 7- Dünya’nın en
büyük spor eşya
üreticilerinden olan Almanya
merkezli bir firma… Garanti
Bankası kredi kartı… 8- İsveç
para birimi… Büyükşehirlerde
serbest mesleklerde
çalışanların oda veya daire
tutup çalıştıkları birkaç katlı
yapı… Kobalt elementinin
simgesi…9- Boynun arkası…
Adını bir müzik notasından
alan deodorant markası… 10-
O yoksa yumurta da yok…
Çin kökenli, tahta üzerinde
oynanan iki kişilik bir strateji
oyunu… 11- Angola’nın
başkenti… Kesintilerden
sonra geri kalan miktarda
olan… 12- “Şirketi”
anlamında kullanılan
kısaltma… Çeşitli belge ve
işlemlere geçerlik
kazandırmak ve yasanın
öngördüğü diğer görevleri
yerine getirmekle yükümlü,
belli nitelikleri ve kendine özgü
bir hukuk statüsü olan kamu
görevlisi… İlaç, merhem.
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İcat çıkarma gibi merakla ilgili olumsuz
deyimleri unutun. Soru sormak, cevap
aramak ve dahi merak, kelimenin her
anlamıyla “iyidir”…

Merak edip de öğrendiğimde,
bilmekten rahatsız olduğum yığınla
mevzu oldu. Ama yine de ben merak edip
öğrenmekten memnunum. 

İnsan bir şeyi merak ettiğinde ne
yapar?

Tanıyorsa bir bilene sorar.
Tanımıyorsa cevabı bulabileceğini

düşündüğü kaynağa başvurur.
Eskiden olsa ansiklopedilere bakardık.

Artık temel başvuru kaynağı Google…
Birçok konuda da Google bizi Vikipedi’ye
yönlendiriyor. 

★★★

Peki, Vikipedi’de hangi maddeler en
çok ziyaret ediliyor? Daha iyisi, hangi
millet hangi konuları merak ediyor? Hiç
merak ettiniz mi?

Ben düşünmemiştim bile. Ancak İsveçli
bilgisayar programcısı Johan Gunnarsson,

konuyla ilgili bir çalışma yapmış.
Çalışmalarının sonuçlarını Viki-trendleri
projesi olarak yayınlayan Gunnarsson’un
ulaştığı sonuçlar çok ilginç.

Örneğin Gunnarsson’un memleketi
İsveç’te, İsveçliler en çok hangi maddeyi
ziyaret etmişler dersiniz? Cevap: İsveç…
Bunun nedeni İsveçliler’in memleketleri
hakkındaki cehaletleri mi, Vikipedi’nin
ülkeleri hakkındaki bakış açısını
öğrenmek için mi belirsiz…

İranlılar, “İran” ve “Tahran”
maddelerini okumuş.

Kendi dışındaki dünyanın ayrıntılarını
merakta ise Hollanda ve Fransa
şampiyon… Hollandalılar’ın en çok
ziyaret ettiği madde, Çin’deki Hua Shan
Dağı’ndaki “dünyanın en tehlikeli
yürüyüş güzergâhı”. Fransızlar ise bir tür
Japon çobanpüskülü bitkisini merak
etmiş. 

Arapça Vikipedi’nin en çok ziyaret
edilen maddelerinden biri Kavalalı
Mehmet Ali Paşa…

İngilizce versiyonda lider başlık

Facebook, Rusça’da Youtube… 
Almanlar’ın en çok ziyaret ettiği

Vikipedi başlığı, İngilizce “çıkmaz
sokak” anlamına gelen “cul-de-sac”
kelimesinin açıklaması oldu.

★★★

Gelelim Türkiye’ye. Ne yazık ki Johan
Gunnarsson’un 2012 yıllık raporunda
Türkiye araştırılmamış. Ancak son ay,
hafta ve gün raporları sürekli
güncelleniyor. 

Örneğin geçen ay Türkçe Vikipedi’de
en çok ziyaret edilen madde, Maya
Uygarlığı… Bu kesinlikle şaşırtıcı değil.
En azından 21 Aralık tarihine kadar çok
ziyaret edilmiş olmalı. 

İki numarada Facebook var. Üçüncü en
çok ziyaret edilen madde Mustafa Kemal
Atatürk… Yedinci en çok ziyaret edilen
madde Youtube.

Sekiz ve onuncu maddeler, Recep
Tayyip Erdoğan ve Kanuni Sultan
Süleyman’a ait. Altı numaradaki Osmanlı
Padişahları listesi de Muhteşem Yüzyıl

tartışmaları ile açıklanabilir.
Yani tüm bu maddelerin neden merak

edildiğini anlamak pek zor değil.
Ancak, dördüncü ve beşinci sırayı işgal

eden Ada Lovelace ve Grimm Kardeşler
maddelerini niye merak ettiğimizi tahmin
etmek pek kolay değil. Her iki maddenin
de geçen ay Google Doodle’larından
olması, Türklerin Doodle’ları merak
ettiğinin göstergesi olabilir.

Dokuzuncu sırada en çok ziyaret edilen
Vikipedi maddesi için ise yorum yapmak,
neden aramak pek mümkün değil. “Ğ”
maddesi için söylenecek tek şey, “
merak işte”…

GÖRSEL TARİH

İ.Ö. 495 – 429 yılları arasında
yaşamış, bu lafı edip,

demokrat bir lider olmasına
rağmen liderliği sırasında
kendini diktatör ilan etmiş

Atinalı devlet adamı… 

Pericles

Genç Türk fuarcılar…

Mutluluğun sırrı
özgürlüktür,

özgürlüğün sırrı ise
yürekliliktir.”

Fotoğraf 1893 yılında
Chicago Dünya
Fuarı’ndaki Türk
Pavyonunda çekilmiş.
Bu fotoğrafın
çekilmesinden 15 yıl
sonra “ihtilalci” versiyon
“Genç Türkler”in tahttan
indireceği II. Abdülhamit
tarafından Amerika’ya
gönderilmiş fuarcı Genç
Türkler gayet mutlu
görünüyorlar. Stant, Türk
çarşısını canlandırıyor.
Arkasında objektife
gülümseyen iki genç
Osmanlı fuarcısı,
üstünde ay ve yıldızlı
şekerlerin bulunduğu
tezgahtan sarkıtılmış
seccadelerin yansıttığı
Doğu havasını, ağaç
oymalar ve def
tamamlıyor. Gençlerin
arkasındaki peştamallar
ve tezgâhtaki pirinç
gülabdan, temizliğin
temsilcileri gibi…

Bu fuara geniş bir

“Türk Köyü” ile katılan
Osmanlı İmparatorluğu,
fuar boyunca Osmanlıca
bir de gazete
yayınlamıştı. Gazete
Ankara’daki Milli
Kütüphane’de bulunup
okunabilir. Abdülhamid-i
Sani’nin bugün bile
insanları etkileyen ilginç
işlerinden biri de

uluslararası fuarlara
büyük önem vermesi ve
geniş bir pavyonla
katılımı sağlamasıydı.
1893 Fuarı’na gönderdiği
53 albümdeki, modern
Osmanlı’yı yansıtan
binlerce fotoğraf da
Amerikan Kongre
Kütüphanesi’nde
görülebilir…

GEÇMİŞTEKİ TEKNOLOJİ 

”

BULMACA

Olay geçmişte olmasına rağmen “gelişmiş” demek
zorundayız; çünkü böylesi şu anda yok. Ekim 1949 yılında
yayınlanan Popular Science dergisinde yayınlanan bu
habere göre, aynı anda tam 20 otomobile yemek servisi
yapılabiliyormuş. Kafeteryanın özel servis otoparkına
yanaşan sürücü, siparişini içeriye ulaştırdıktan kısa süre
sonra yemeğine kavuşuyor. Günümüzde ise bir arabaya
servis kuyruğuna girip bekledikten sonra sipariş
verilebiliyor. Tabii bu sistem için her otomobile bir servis
alan eleman gerekiyormuş ama ne gam, o yıllar kârlılığın
yüksek, işçiliklerin düşük olduğu eski dönemler…

Arabaya servisin geliflmifli

Son Newsweek’i 
doya doya koklayın

Kağıda basılan son
Newsweek dergisi, 31
Aralık 2012 tarihli
olarak fotoğraftaki
kapakla yayınlandı.
Kapaktaki siyah beyaz
fotoğraf medya devi
Newsweek’in dev
binasını gösteriyor.
Kapaktaki tek yazı ise
“Basılan Son
Sayımız”… 

Newsweek de
internete yenildi diye
verilmiş haberler.
Yenilmek dediysek,
“ezilmiş” de denmiyor.
En yüksek döneminde
3 milyon olan tiraj kapanmadan önce
1.5 milyonmuş. Yani 1 milyon 500 bin
adet tirajı olan dergi kapatılmış. 

Neden?
Çünkü Newsweek’i elektronik

ortamda takip edenlerin sayısı ayda 15
milyona ulaşmış. Kağıt Newsweek’i
satın alanların tam 10 katı…

Derginin Genel Yayın Yönetmeni
Tina Brown, durumu soğukkanlılıkla
değerlendiriyor. Özleyecekleri tek şeyin,
baskı öncesi koşuşturma olacağını

belirtiyor. 
Aslında durum

oldukça açık, reklam
gelirleri sürekli düşen ve
kağıda baskılı yayıncılıkta
ısrar eden herkes sorun
yaşamaya başladı ya da
başlayacak. Geçen yıl
Almanya’da da köklü
gazetelerden
“Frankfurter Rundschau”
ve “Financial Times
Deutschland”
konkordato ilan etmişti.

Geçenlerde İTO’da
gerçekleştirilen elektronik
yayıncılıkla ilgili
toplantıda sektöre

matbaa karşısında hattatların durumuna
düşmemeleri önerildi. Bu öneriyi dikkate
almakta ve elektronik yayıncılıkla ilgili
hazırlık yapmakta fayda var. Ne
matbaanın işsiz bıraktığı hattatlar, ne de
Sanayi Devrimi sırasındaki “makine
kırıcıları” olacak olanı durdurabildi. 

Netice-i kelam: Kitabı koklayarak
okumayı sevdiğini söyleyip, kağıt
gazete ve kitapların hep yaşayacağını
sananlar son Newsweek’i doya doya
koklasın, yeni sayısı çıkmayacak.

2012 y›l›n›n ‘merak’ muhasebesi…

Böcek ısırıkları
Hiçbir zaman “böcek” deyip geçmemek

gerekir. Halk arasında “alerji”, ”karaciğer
tepmesi”, “muz veya çikolata dokunması”
diye adlandırılan pek çok durum aslında
basit böcek ısırıklarıdır. Genellikle hastalar
tarafından pek beğenilmemekte ve
kendilerine yakıştırılmamaktadır.
İtiraz noktaları ise “Ay ben,
çok temizim, her gün
yıkanırım!” veya
“Hepimiz aynı
ortamdaydık, niye
yalnız bende (veya
onda, bunda, şunda)?”
şeklindedir. 

Yanıt ise şöyle
olmalıdır: “Her insan
böcekler tarafından
ısırılabilir, fakat
reaksiyonun şiddeti, yani
kızarıklık, kabartı, şişme ve
kaşıntının boyutları kişinin hassasiyet
derecesine göre değişmektedir ve özellikle
duyarlı çocuklarda daha fazla
görülmektedir.” 

EN YAYGIN SİVRİSİNEK
Günümüzde en sık rastlanan ısırıklar

sivrisinek ısırıklarıdır. Daha çok el, yüz,
kol, bacak gibi açık alanlarda
görülmektedir. Çok kaşıntılı, yaklaşık
olarak 0.5-1 cm çaplarında, kızarık, ortası
sivri ve ortasında bir su kabarcığı veya
minik kabuk olan, çok kaşıntılı ve 15 gün
kadar sürebilen belirtiler görülür. Hemen

hemen bütün ısırıklarda
(büyük, çok zehirli akrep veya

örümcek ısırıkları dışında) değişik boy
ve şiddetlerde olmak üzere benzer
belirtiler görülür. 

TAHTAKURUSU SONA ERDİ
Pire ısırıkları daha büyük, fakat daha az

sayıdadır. Hayvanlardan insana geçme söz
konusu olabilir, fakat insanda kalıcı
değillerdir. Arı sokmaları da eğer kişinin
alerjisi yoksa benzer şekilde görülebilir. 

Bir zamanlar yaklaşık 1 cm kadar
çapında şişler yapan, şiddetli kaşındıran
tahtakurusu denen yaratıklar vardı.
Döşemelerde, yataklarda, karyolaların
bağlantı yaylarının içinde yaşayan,

yuvarlak, şişman, siyah, yaklaşık 0.5 cm
çaplı yaratıklardı; gece ortalığa çıkıp
ısırırlardı. Rahmetli annem, karyola
yaylarına gaz döküp böcekleri yakardı.
Bugün bunları artık göremiyoruz. 

BULAŞICI HAYVAN UYUZU
Hayvan (kedi, köpek, at, koyun)

uyuzları da insanlara geçici olarak bulaşıp,
şiddetli kaşıntıyla birlikte aynı ısırık
görüntüsünü yaratırlar. 

Bizi bu kadar rahatsız etmelerine karşın
gariban böceklerin bizi ısırırken kötü bir
amaçları yoktur ve yalnızca karınlarını
doyurmaya çalışırlar. Bir kısmımız
kahvaltı, bir kısmımız akşam yemeği
olabiliriz. 

Rüzgarla harekete geçerler
BİR başka ısırık tipini, ilk

asistanlık yıllarımda bende
büyük hayranlık bırakan bir
şekilde rahmetli Faruk
Nemlioğlu Hocam’dan
öğrenmiştim. Kıdemdaşım olan
arkadaşımla poliklinikte
gördüğümüz ve her biri küçük
birer tipik ısırık olan

belirtilerden vücudunda
yüzlerce olan bir hasta gördük
ve bir anlam veremeyip, kıdem
sırasına göre hocalarımıza
göstermeye başladık. 

İki hocamız da net fikir
söyleyemedi, son merci olan
Faruk Hoca ise hastaya bakıp
“Evladım sizin evde güvercin

var mı bakayım?” dedi. Hasta
da şaşkınlıkla “Var hocam”
deyince, “Hah işte, güvercin
biti kardeşim bunlar” dedi.
“İşte” dedim, “Hoca dediğin de
böyle olur”. 

Ömür boyu da Faruk
Hocam’ın bilgisine, sezgisine
ulaşmaya çalıştım. Çok küçük

boyutta olan bu tür böcekler
özellikle kuş, tavuk vb.
kanatlılarda bulunup,
yüzlercesi rüzgarla pasif olarak
hareket ederler ve hayvanlarla
ilgisi olmayan kişilere de ulaşıp
onları da ısırabilirler. Ayrıca
yakalardan, paçalardan girip,
kapalı alanları da ısırabilirler. 

Kaşıntıyı 
önlemek 

yeterli
Böcek ısırıklarında tedavi
olarak kaşıntıyı önlemek
yeterlidir; 10-15 günde

kendiliğinden 
geçerler. 
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