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1806 – 1873 yılları arasında yaşamış,
İngiliz devlet memuru, parlamenter,

ekonomist ve filozof. 

John Stuart
Mill

Bütün özgür toplumlar
diğer toplumlara ya da

kendilerinin özgür
olmadıkları zamanlara

göre daha az sosyal
adaletsizliğe ve suça

bulaşmışlardır. Ve daha
parlak bir zenginlik

elde etmişlerdir.”

”

SOLDAN SAĞA: 1- Ocak
ayında yapılan kabine
değişikliği ile 57. Sağlık
Bakanı olarak göreve
başlayan, Mehmet ön adlı
siyasetçi… 2- Kâğıt veya
zarf üstüne basılmış ad ve
adres… Hindistan’ın
internet harfleri… Adını
telefon sözünden alan
çamaşır deterjanı
markası… 3- Fildişi
Sahilleri’nin internet
kodu… Türkçe’de hiçbir
kelimenin başında yer
almayan harf… Merkezi
Kayseri’de bulunan Birlik
Mensucat’ın havlu, bornoz
ve ev tekstili ürünlerinde
kullandığı markası… 4-
Borçlarını ödeyemediği
mahkeme kararı ile tespit ve
ilân olunan tüccarın
durumu… 5- Bir nota… Belirli
bir yerleşim birimine veya bir
şehre verilen toplam elektrik,
su ve gazın ölçülmesi
amacıyla ana dağıtım boru
hattı başlangıcına tesis edilen
sayaç sistemi… 6- İnsanın,
makinenin ve çevrenin bir
arada uyumlu ve verimli bir
biçimde çalışmasını inceleyen
bilim dalı, iş bilimi… 7-
Toprak Mahsulleri Ofisi’ni
simgeleyen harfler…
Avrupa’da bir başkent…
İlave… 8- Bir haber ajansımızı
simgeleyen harfler… (Tersi)
Dünyanın en büyük kişisel
bilgisayar üreticilerinden olan
ABD merkezli bir firma…
Mali’nin plaka işareti… 9-
Gizlilik taşıyan belge… 10-
İspanya’da Bask kökenliler
için mücadele eden örgüt…
Alacaklının isteyebileceği ve
borçlunun yapmak zorunda
olduğu davranış… 11-
Herhangi bir işte, bir konuda
yapılan inceleme, araştırma
sonucunu, düşünceleri veya
tespit edilenleri bildiren
yazı… Faktör… 12- Alt alta
yazılmış şeylerin bütünü… Bir

çocuk şampuanı markası.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- 1991 yılında ‘Devlet
Sanatçısı’ unvanı alan,
“Tiyatronun Cadısı” adlı bir
anı kitabı bulunan, geçen
günlerde 91 yaşında
kaybettiğimiz tiyatro
sanatçımız… 2- Aynı işi
yapanların giydikleri, tüzükle
belirtilmiş, bir örnek giysi…
Kırmızı… 3- Meyvelerde
çekirdekle deri arasındaki
bölüm… Çin kökenli, tahta
üzerinde oynanan iki kişilik bir
strateji oyunu… Deri veya
postu kullanabilecek duruma
getirmek için uygulanan
işlemlerin tümü… 4- İnsanın
düşünme, akıl yürütme,
objektif gerçekleri algılama,
yargılama ve sonuç çıkarma
yeteneklerinin tamamı… Alın
veya boynuzla vuruş… 5-
(Tersi) Tanzanya’nın internet
harfleri… Banka tarafından
verilen bir karta bağlı olarak
çalışan, kişiye özel olarak
belirlenen ve değişebilen limit
içinde internet ortamında
alışveriş yapmayı sağlayan
şifreli kart… 6- 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… 7- Nikel
elementinin simgesi…
İstanbul’a çeşmeler
aracılığıyla içme suyu dağıtımı
için 1902 yılında 2.
Abdülhamit tarafından
kurulan su markası… 8- Bir
ağırlık ölçüsü birimi…
Mezar… Çad’ın internet
kodu… 9- Serbest meslek
adamlarını içinde toplayan
resmî birlik… Eczacıbaşı
Grubu’nun armatür 
markası… 10- Kırmızı renkli
değerli bir taş… “Evet”
anlamında bir edat…
Otomobilde tip… 11-
Bilginler… İlaç, merhem…
Kayınbirader… 12- Rey… Bir
kimsenin, satın aldığı hizmet
veya ürün karşılığında para
yerine verdiği ve karşılığı
banka hesabından ödenen
yazılı belge…
Türkmenistan’ın 
plaka imi.

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT
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BULMACA

Avcı toplayıcı dönemde av
hayvanının bol olduğu yerler
muteberdi. Savaşlar avlaklar için
yapılırdı. 

Tarım devrimi sonrası ise
tarıma uygun topraklar için.

Bugün kavganın merkezinde
bilgi var…

İspanyollar Amerika kıtasını
keşfettikten sonra altın ve gümüşü
olmayan bölgelere itibar
etmemişler, sadece “El Dorado”
peşinde koşmuşlar. 

Cengiz Han’ın oğullarından
birine Fransa Kralı tarafından elçi
olarak gönderilen Rahip
Caprino’ya en çok sorulan
Fransa’nın otlakları, koyun ve
sığırları olmuş. Yani Cengiz
Han’ın soyuna göre bir ülkenin
zenginliğini anlamak için
bilinmesi gerekeni öğrenmeye
çalışmışlar.

Bugünün değersizi, yarının
paha biçilmezi de olabilir.
İnsanların bin yıldan fazla “pis
yapışkan sıvı” dediği ve kısıtlı
alanlarda kullandığı petrol,
günümüz dünyasının
damarlarında akıyor. 

İnsanın neye ihtiyacı varsa, o
değerlidir. Shakespeare, III.
Richard oyununda, geçenlerde
kemikleri bir otoparkta bulunan
kahramanına boşuna “Bir at! Bir
ata krallığım” dedirtmez. 

K›rm›z› Bayrak Yasas›’ndan
sürücüsüz otomobile…

Geçenlerde İngiltere’de başlayan
sürücüsüz otomobil testlerinin bana ilk
hatırlattığı Kırmızı Bayrak Yasası oldu. 

Kırmızı Bayrak Yasası, otomobilin
emekleme döneminde İngiltere’de
uygulanan ilginç bir yasaydı.
Otomobilin İngiltere’de geç gelişmesinin
en önemli nedeni olarak kabul edilen bu
yasaya göre, hareket halinde bulunan
her otomobilin önünde, elinde kırmızı
bir bayrak taşıyan bir kişi yürüyerek
yoldaki süvarileri ve atlı araba
sürücülerini uyarmak zorundaydı. Yani
İngiltere’deki en hızlı otomobil bile en

çok bir yaya hızında gidebilirdi. 
Bu acayip yasaya karşı kurulan

otomobil derneklerinin sıkı çalışması
sonuç vermesiyle Kırmızı Bayrak Yasası
1876’da yürürlükten kaldırıldı. 

Sonra?
Sonrası, yasanın etkisiyle Avrupa

ve Amerika Birleşik Devletleri’ne
göre oldukça geri kalmış olan
otomobil endüstrisi İngiltere’de de
gelişmeye başladı. İrili ufaklı
otomobil üreticisi atölyelerin sayısı
150’yi aştı. I.  Dünya Savaşı ve
sonrasında sektörün öne çıkan

aktörleri ayakta kaldı ve üretici sayısı
20’lere geriledi. Artık pek kalmasa da
20. yüzyıl boyunca otomobilde bir
İngiliz tarzından söz edildi.

★★★

Bugün ise İngiltere yollarında içinde
sürücüsü bile bulunmayan bir araç
seyrediyor. Amerika Birleşik
Devletleri’nin Nevada eyaleti başta
olmak üzere bazı eyaletlerinde
kullanımı yasal hale gelen “sürücüsüz
otomobil” İngiltere’ye ulaştı. 

Sürücüsüz otomobilin Amerika’daki
örneği Google’ın navigasyon sistemiyle
çalışan Toyota Prius model araç, 224 bin
kilometrelik test sürüşü süresince sadece
küçük bir kazaya karıştı. 

İngiltere’de gerçekleştirilen test ise
Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği bir
sistemi taşıyor. Sistem uçaklardaki
otomatik pilot mantığıyla çalışıyor ve
basit bir tablet bilgisayar ile
kumandası mümkün. Bu arada
sistemin otomobil fiyatına getirdiği ek
maliyet ise 12 bin lira.

★★★

Birçok otomobil markası konuyla
ilgili çalışıyor ve muhtemelen bu
teknoloji birkaç yıl içinde seri üretimde
kullanılmaya başlayacak. Mercedes,
BMW, Volvo, Ford, Lexus gibi markalar
konuyla ilgili çalışmalarını
hızlandırıyorlar. 

Şimdilik bu araçların ortak özelliği,
sürücüsüz olarak yavaş seyredecek
olmaları. Ancak Çin’de yapılan bir
denemede iki Hongqi HQ3 model araç
yarıştırıldı. 

Sonuçta; zaten bir süredir bilimkurgu
tadında yaşadığımız dünyamız daha da
şenlenecek gibi…

‘Bir at! Bir ata
krallığım!’

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Bekçi – Bizim mahallede artık herkes kapıları
açık yatıyor.

Polis – Asayiş mükemmel olduğu için değil mi?
Bekçi – Yok… Çalına çalına eşya kalmadı da!

Asayiş
berheva…
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