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SOLDAN SAĞA:
1- TAI ve TÜBİTAK
tarafından tasarlanıp
geliştirilen, 18 Kasım
2012 tarihinde Çin’deki
Jiuquan Fırlatma
Üssü’nden uzaya
fırlatılan keşif uydusu…
Güneydoğu Anadolu
Projesi için kullanılan
kısaltma… 2- Kars’ta
bulunan ünlü harabeler…
Kobalt elementinin
simgesi… Ticaret malı…
3- Bir komisyonun
verdiği kararların
gerekçesini kaleme alıp
genel kurul karşısında
savunmakla
görevlendirilen üye… 4-
Arnavutluk’un internet kodu…
Ibiza, Cordoba, Toledo
markalarına sahip İspanyol
otomobil üreticisi… Dört ayak
üzerine düşmesiyle bilinen
hayvan… 5- Nikaragua’nın
plaka işareti… Trabzonspor’u
simgeleyen harfler… Yeni bir
buluş ortaya koyan, icat eden
kimse… 6- Toprak Mahsulleri
Ofisi’nin kısa adı… Bir günlük
çalışma karşılığı verilen ücret,
gündelik… 7- Londra
Bankalararası Para
Piyasası’nda, kredibilitesi
yüksek bankaların
birbirlerinden ABD doları
üzerinden mevduat kabul
etme işlemlerinde
uyguladıkları faiz oranı… 8-
Pelerinli bir çeşit palto…
Seryum elementinin
simgesi… Bir nota… 9- (Tersi)
Beyaz… Çamaşır makineleri
için kireç koruyucu
markalardan biri… 10- Bir
malın veya hisse senedinin
borsadaki değeri…
Ribonükleik asit anlamındaki

harfler… 11- Şart eki… Bir
haber ajansımızı simgeleyen
harfler… “Yaşa” anlamında
bir ünlem… 12- Birleşik Arap
Emirlikleri’nin internet kodu…
Olanak… Bir bağlaç.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Kredi kartlarından doğacak
her türlü borç ve
yükümlülükten, kart sahibi
olarak sorumluluğu bulunan
gerçek veya tüzel kişi…
Picanto ve Rio modellerini
üreten Güney Koreli otomotiv
firması… 2- Bir mülk kaça
satın alınmışsa o mülke o
para ile sahip olma… Çeşitli
renk ve büyüklükteki
karelerden oluşan desen veya
kumaş… 3- Gürmen Grup’un
erkek giyim markalarından
biri… Bir diş macunu markası
ile diş fırçası markasının ortak
adı… 4- Osmiyum
elementinin simgesi…
Vilayet… 5- Kiralanan veya
satın alınan bir şey için

ödenen para… Bazı
ağaçlardan elde edilen,
parfüm ve ilaç yapımında
kullanılan reçine… 6- Bir
birimde çalışan görevlilerin
düzenli bir biçimde başka
birimlere geçmesi… Tibet
öküzü… 7- Ötmek’ten bir
emir… Rütbesiz asker…
Kolombiya’nın plaka imi… 8-
Maldivler için internet kodu…
Fotoğraf makinesi, kamera ve
optik aletler üreten bir Japon
firması… 9- Pişirici, ısıtıcı ve
telekomünikasyon alanlarında
üretim yapan Kayseri merkezli
bir firma… 10- Çalışma sırası
geceye rastlayan görevli…
İsteklerini işverene kabul
ettirmek için işçilerin, işlerini
hep birden bırakması… 11-
Satrançta bir taş… İş
yerlerinde, apartmanlarda,
taksi duraklarında kısa süreli
karşılıklı konuşmayı sağlayan
araç… 12- İki ülke parasının
karşılıklı değeri… Deneyimli,
bilgili.

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT

ile ti sim@so rus hop.com

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

BULMACA

Uygarlık tarihi kabaca dört
döneme ayrılıyor. Avcı
toplayıcı toplum, tarım
toplumu, sanayi toplumu ve
bilgi toplumu. En uzun süren
dönem avcı toplayıcı toplum
dönemi… 5 bin yıl kadar önce
dünyanın çeşitli bölgelerinde
farklı topluluklar tarım
yapmaya başlayıp yerleşik
hayata geçmeye başlıyor.
Birkaç yüzyıl önce ise kitlesel
üretimi mümkün kılan sanayi
çağı başlıyor. Son olarak da
bilgi çağı…

Her çağın kendine has
özellikleri var. Üretim
biçimleri, toplumsal ilişkileri
farklı… Ticaretin yapılış biçimine bile
yansıyan büyük dönüşümler yaşanıyor.
İşte bu nedenle her çağın kendine has
“zengini”, “işadamı” veya “girişimci”
tipi var. 

★★★

Avcı toplayıcı dönemde bir
zenginlikten bahsetmek zor… Sadece
doğadan toplananlar var ve
“birikmiyor”. Değerli olan her şey ise
“temel ihtiyaç maddeleri”. Yani
yiyecek, içecek, giyecek ve güvenlikle
ilgili şeyler.

Tarım toplumunun zenginleri ise
kenti istilacılardan korumayı başaran
yerel yöneticiler ve canını tehlikeye atıp
kentler arasında kervanlarını yürüten
tacirler. Bu dönemde birikim başlıyor.

Takasın terkedilmeye başlaması,
altın ve gümüş paraların alışveriş için
kullanılmaya başlaması, zanaat ve
sanatın gelişmesi birikimi mümkün
kılıyor ve zenginlik artmaya başlıyor.
Altın ve gümüş madenlerinin sahipleri
bu dönemde zengin oluyor. Dönemin
yağmacıları ise “geçici zenginler” ve
tarım toplumuna zarar veren avcı

toplayıcı gruplar olarak
nitelendirilebilir. Kentlere saldırıp,
güçleri yeteni yağmalıyor ve “taş
üstünde taş, omuz üstünde baş”
bırakmıyorlar. 

Sanayi toplumunda işler değişiyor.
Kitlesel üretim yapabilen teknolojilerin
mucitlerinden oluşan bir müteşebbis sınıf
doğuyor. Aynı zamanda üretim araçları
için büyük sermaye gerektiğinden
“büyük sermayedarlar” doğuyor.

Aynı dönemin bir başka zengin tipi
ise üretim için gerekli olan hammadde
ve enerjinin sahipleri; önceleri sadece

demir ve kömür madenlerinin sahipleri,
sonra petrolcüler…

★★★

Tarihin son dönemi ise geçen yüzyıl
başlayan bilgi toplumu çağı…
Bilgisayar ve internetin 
kullanılmaya başlaması üretim ve
hizmet biçimlerini büyük oranda
dönüştürmeye başladı. Kitlesel
üretimde verimlilik olağanüstü 
oranda arttı.

Hizmet kalitesi hayallerin ötesine
geçti. Bilgi ve iletişim sektörü en büyük
sektör, aktörleri en zengin işadamları
haline geldi. 

Biz bu dönüm noktasının tam
ortasındayız ve henüz dönüşümün
tamamlanmadığı ortada.

Bulunduğumuz durumu daha fazla
analiz etmeye çalışmak, farklı yatırım
alanlarını gözden kaçırmamak çok
önemli. 

Geçenlerde İstanbul Ticaret
Odası’ndaki bir toplantıda kitap
yayıncılarına seslenen Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Develioğlu, “Dijital
kitaba arkanızı dönüp, matbaayı
önemsemeyen hattatların durumuna
düşmeyin” dedi. Yaşadığımız
dönüşüm, ancak bu kadar iyi ifade
edilebilir…

1332 – 1406 yılları arasında yaşamış,
modern tarihçiliğin, sosyolojinin ve
iktisadın öncülerinden kabul edilen,

filozof ve devlet adamı.

İbni Haldun 

Devlet vergi oranlarını
artırmakla vergi gelirlerini

artıramaz, çünkü vergi
artınca vatandaşların çalışma
ve kazanma arzuları azalır.
Bu yüzden vergiler artınca
pazara kesat gelir. Çünkü
çalışma hevesi bozulmuş,

teşebbüs şevki kaybolmuştur.
”

”

“Tarih tekerrürden ibarettir”
derler. 

İnsanoğlunun ders almaktan
uzak fıtratını, her kuşağın kendi
hatasını yaparak idrak etmesini
kısaca anlatan güzel bir
sözdür.

Aynı nedenle olmasa da tarih
boyunca sadece hatalar ve
olaylar değil, icatlar ve fikirler
de tekrar etmiştir.

İletişimin günümüzdeki kadar
güçlü olmaması dolayısıyla bazı
icatlar, mucidinin ölümüyle
yüzyıllar hatta bin yıllar
boyunca unutulmuş ve sonra
tekrar icat edilmiştir. 

Örneğin buhar gücünü, MS

50’li yıllarda ilk keşfedip
kullanan İskenderiyeli
Heron’dan 1700 yıl sonra İskoç
James Watt
mükemmelleştirmiştir.

Yine 1902 yılında Girit
açıklarında tesadüfen bulunan
MS 2. yüzyıla ait bir dişli
mekanizmanın işlevi 
hâlâ kesin olarak
çözülememiştir. Benzerleri
1500’lerde teknik olarak
mümkün olan dişli kutusunun
muhtemelen astronomik bir
takvim işlevi vardı. 

Gelelim fikirlere… 
Örneğin İbni Haldun’un

birçok fikri, kendisinden

yüzlerce yıl sonra Batı’da vücut
bulur.

Sadece farklı dönemlerde
değil, iletişimsizlik dolayısıyla
aynı dönemde bile aynı
konularda çalışıp, aynı
sonuçlara ulaşan bilim 
adamları vardır. 

Örneğin diferansiyel
denklemlerle ilgili çalışan 
İngiliz Isaac Newton ve 
Alman Gottfried Leibniz 
aynı sonuçlara ulaşmıştır. 
Tabii bu durum diferansiyel
denklemlerin aslında 
kime ait olduğuna dair
bitmeyen bir tartışmayı da
başlatmıştır. 

Fikirler ve icatlar da tekrar eder

Bir dönüm noktas›n›n tam ortas›nday›z…

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 
13 Eylül 1923 Akbaba Dergisi 

İttihatçının
“kanun”la
imtihanı…

İttihatçı Zevki:

– Çalgılardan en çok
hangisini seversin?

– “Kanun”dan başka
hepsini!

Uyuz
“Züğürt olup düşünmektense

uyuz olup kaşınmak daha iyidir”
mi acaba?

Her ne kadar atalarımız böyle
söylemişse de, söyleyenler
muhtemelen hiç uyuz olup
kaşınmamışlardır.
Züğürtlüğe yeğlenecek
tek tarafı,
günümüzde bile
zor ve uzun
süreli olmakla
birlikte bir
tedavisinin
olmasıdır
(Bildiğim
kadarıyla
züğürtlüğün
halen aşısı da
yok,
tedavisi de).

Halk arasında
“gidişik” adı verilen
hastalık, insan dostu bir
böceğin katkılarıyla ortaya
çıkmaktadır. Böcek insanları o
kadar sever ki, bizlersiz
yaşayamaz, insandan uzak günleri
zindan olur ve böyle zamanlarda
yaklaşık bir hafta içinde
üzüntüsünden ölür. Gözle
görülemeyecek kadar küçük olan
böcekler, insan derisinin içerisinde
bir tünel açarak yerleşir ve burada
barınma, beslenme, üreme vb. tüm

gereksinimlerini giderir. 

ŞİDDETLİ KAŞINTILI 
Şiddetli kaşıntılı olan hastalık,

insandan insana aynı yatakta
yatmak gibi uzun süreli temasla

veya ortak kullanılan ve
deriye uzun süre

temas eden çarşaf,
çamaşır gibi

ortak
kullanılan
eşyalarla da
bulaşabilir
(Ben
askerliğimi
yaparken
uyuz olan

erlere
tedavi süreci

için 3 gün
istirahat

verilirdi, bu erlerin
de uyuz bulaşığı olan

atletlerini uygun
karşılıklarla üçer gün istirahat için
diğer askerlere sattığı anlatılırdı).

TÜM AİLE TEDAVİ
EDİLMELİ 

Hastalığın yerleştiği alanlarda
yoğun kaşıntı izleri görülür. Seyrek
olarak da el parmak araları gibi
özel alanlarda böceğin kazdığı
tüneller ve su dolu minik

kabarcıklar
ortaya çıkabilir.
Aşırı kaşıntı
sonucu, deride
mikrop kapma
ve/veya yine
kronik kaşıntıya
bağlı ekzemalar
görülebilir. 

Tedavide en önemli kurallardan
biri, tüm ailenin tedavi
edilmesidir. Kaşıntı olmasa da
bulaşma olmuş olabileceği ve
kaşıntı günler sonra ortaya
çıkabileceği için bu uygulama
gereklidir. 

EŞYALARIN
DEZENFEKSİYONU

Eşyalar aracılığıyla bulaşmayı
önlemek için çarşaf, çamaşır
dezenfeksiyonu gerekir. Çamaşır
ve çarşaflar kaynatılabilir,
kaynayamayanlar kızgın ütüden
geçirilebilir veya kuru
temizlemeye gönderilebilir.
Bunların yapılamadığı
durumlarda eşyalar, metal veya
plastik bir kaba konarak bir hafta
kadar insandan uzak tutulursa
bizsiz yaşayamayan hayvancıklar
teker teker ölürler ve bulaşıcılık
özelliği kaybolur.

Uyuzsuz ve kaşıntısız günler
dilerim.

Kalabalık yerleşimlerde daha kolay bulaşır
KALABALIK

yerleşimlerde, yatılı
misafirliklerin sık olduğu
toplumlarda bulaşma
olasılığı daha fazladır. İlk
kez uyuz olanlarda
kaşıntı, bulaşmadan 20-30
gün sonra, daha önce

geçirmiş olanlarda çok
daha erken çıkar (kaşıntı
böceğin atıklarına bağlı bir
alerjik reaksiyon
sonucudur). 

Kaşıntının şiddeti,
yaygınlığı, gece artması ve
uykudan uyandırabilmesi

ve ailesel tutulum çok
tipiktir. El parmak araları,
dirsekler, karın ve kalça
en çok yerleştiği
bölgelerdir. 

Erişkinlerde derinin
kalın olduğu avuç içi,
ayak tabanı ve saçlı deri

tutulmaz, fakat bağışıklık
sistemi iyice zayıflamış
kişilerde tüm vücuda
yayılabilir ve tanıyı
yanıltabilir. Ayrıca
bebeklerde de ince derili
olan avuç ve tabanlara
yerleşim görülebilir. 

‘İçten kesici’ 
tedavisi yok

GÜNÜMÜZDEKİ tüm gelişmelere ve
uzun araştırmalara karşın halen

uyuzun haplı veya iğneli bir “içten
kesici” tedavisi yoktur. Bu nedenle

halen elimiz, deriye dışardan sürülen
ilaçlara mahkum durumdadır. Uyuz
böceğini öldüren ilaçlar, boyundan
aşağı, tüm vücuda sürülür ve ilacın

özelliğine göre 12 saat veya daha uzun
tutulur ve bu süre içerisinde 

yıkanan her yer yeniden
ilaçlanır. 

PROF. DR. 
ERTUĞRUL H.

AYDEMİR

ehaydemir@hotmail.com

Mansa Musa, Mali impara-
toru ve altın madenleriyle

tarım toplumunun en zengini.

Bill Gates, bilgi çağının en de-
ğerli ürününün hakimi, ‘yükte

hafif, pahada ağır’lığın zirvesi…

John Rockefeller, sanayi
çağının petrol zengini,
kara altının efendisi.
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