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SOLDAN SAĞA: 1-
Akademisyen, yazar ve
çevirmen olup, 24 Ocak
2013 tarihinde yapılan
kabine değişikliği
sonucu Milli Eğitim
Bakanlığı görevine
getirilen siyasetçi… 2-
Sahiplik, mülkiyet…
Şube’nin kısa yazılışı…
Portekiz’in, Euro’dan
önceki para birimi… 3-
Yapı ve Kredi
Bankası’nın kredi kartı…
Astatin elementinin
simgesi… 4-
Estonya’nın internet
kodu… Ödenmesi
gerekli bir paranın
ödeme gününden evvel
verilen bir bölümü… 5-
Motorlu taşıt yapımıyla
uğraşan endüstri kolu…
Işın… 6- Ruleti ve salatası
vardır… Bir malın
mülkiyetini veya bir mal
üzerindeki hakkı bir
başkasına geçirme… Eski
dilde “su”… 7-
Tacikistan’ın plaka
işareti… Sulu boyada tek
renkle yapılan bir çalışma
tekniği… Utanma… 8-
Panama’nın internet
harfleri… Uzay… Bir
oyunda, bir filmde izleme
sırasında dinlenmek üzere
verilen kısa süre… 9-
Kırmızı… Rüşvet… Bir
nota… Aktinyum
elementinin simgesi… 10-
İşlenen bir suçun para
karşılığının devlete
ödenmesini öngören
ceza… 11- Öncesiz, eski…
Adını, Yunan
mitolojisindeki aşk
tanrısından alan iç çamaşırı
markası… 12-
Araştırmalarda, laboratuvar
deneylerinde yardımcı
olarak çalıştırılan kimse…
Bal yapan böcek.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-
Dünyanın en önemli ticaret

ve finans merkezlerinden
biri olup, Birleşmiş Milletler
Genel Konseyi binası ile
Wall Street caddesine ev
sahipliği yapan ABD
şehri… Anonim şirket gibi
sermaye şirketlerinde
ortakların, ödenmemiş
sermayeyi tamamlamaya
davet edilmeleri… 2- Adını
telefon sözünden alan
çamaşır deterjanı
markası… (Tersi) Mızrapla
çalınan bir çalgı… İş
merkezi… 3- Elektrik
akımının şiddetini azaltıp
çoğaltmaya yarayan
araç… “Rastgele erişimli
bellek” anlamındaki
bilgisayar teriminin kısa
yazılışı… 4- Nakit veya
menkul değerleri
kullanarak alım satım,
takas, borçlanma ve
benzeri piyasa hareketi…
(Tersi) “Türkiye’nin en
büyük şehir gazetesi”
sloganını benimseyen ve
Bursa’da yayımlanan
günlük gazete… 5-
Başkenti Washington olan
ülke… Od… Tan vakti… 6-

Belli olmayan bir süre
erteleme… 7- “İcra Kurulu
Başkanı” anlamındaki
İngilizce kelimelerin baş
harflerinden oluşan
kısaltma… Alacaklının
isteyebileceği ve borçlunun
yapmak zorunda olduğu
davranış… Sanı… 8-
Sahip, iye… Sabancı
Holding ile İngiliz sigorta
şirketi Aviva plc’nin ortak
yatırımı olarak 2007’de
kurulan, bireysel emeklilik
ve hayat sigortaları
sektörlerinde hizmet veren
kuruluş… 9- Bir kibrit
markası… (Tersi) İridyum
elementinin simgesi… Şart
eki… 10- 1974’te,
Bursa’nın Karacabey
ilçesinde kurulan süt ve
sütlü ürünler müstahsili…
Karakter… 11- Benzer
şeyleri ayırt etmek için her
birinin üzerine işaret olarak
yazılan sayı… Müstahkem
mevki… 12- Borsada kendi
adını kullanarak kişi, kurum
ve kuruluşlar hesabına alım
satım yapan kimse, borsa
komisyoncusu. 

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT

ile ti sim@so rus hop.com

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

BULMACA

Popular Mechanics dergisi, konusunun uzmanı bir
gruba dünyayı değiştiren 101 küçük aleti tespit ettirmiş.
Uzmanlar 101’den başa doğru ve önem sırasına göre bir
sıralama yapmış. Birinciliği kimselere kaptırmayan akıllı
telefon en önemlisi çıkmış. 

Çok kısa bir süre kullanımda bile müptelası olunan,
onsuz yapılamayan, hatta ondan önceki dönemlerde
nasıl yaşandığı anlaşılamayan bu muazzam aletin asıl
gücü işlevlerinde saklı. 

Aslında akıllı telefon, akıllı desen akıllı değil, telefon
desen telefon değil. O birçok küçük aletin, edavatın,
eşyanın ve sairenin toplamı. 

★★★

İşlevlerini bir düşünün… Sonra da bu işlevleri akıllı
telefondan önce yerine getiren küçüklü büyüklü aletleri
gözünüzün önüne getirmeye çalışın. 

Öncelikle tabii ki telefon…
Sonra fotoğraf makinesi…
Video kamera…
Ses kayıt cihazı…
Müzik çalar…
Video oynatıcı…
Radyo…
Televizyon…
Bilgisayar…
İnternet modemi…
Faks…
Alarmlı saat…
Navigasyon cihazı…
Ajanda…
Defter…
Hesap makinesi…
Pusula…

★★★

Bu listenin sonu gelmez. 
Gelmez; çünkü indirilebilir uygulamaları ve

işlevlerini sıralamaya başlarsak ne bu köşe, ne de
gazetenin sayfaları yeter. 

Örneğin; dün indirdiğim bir e-kitap uygulaması 2
milyon ücretsiz, yani telifi olmayan kitabı içeriyordu. 

Yani cebimde, yukarıda sıraladığım bir oda dolusu

eşyanın yanına sadece bir uygulama ile eklediğim 2
milyon kitabı da taşıyorum. Belki hiçbir zaman
tamamının kapaklarına bile bakmam mümkün
olmayacak. 

Ancak ilgilendiğim konudaki, istediğim yazarın,
aradığım kitabını birkaç saniyede bana sunabiliyor. 

★★★

İş uygulamaya geldi mi gerçek anlamda sınırsız bir
dünyaya adım atılıyor. Yereller dahil dünyanın hemen
tüm yayın organlarına ulaşmak mümkün. Gazeteler,
dergiler okunabiliyor, radyolar dinlenebiliyor,
televizyonlar izlenebiliyor. 

Dünyanın tüm dillerinde sözlükler indirilebiliyor.
Ansiklopedilere ulaşılabiliyor.
Adres sormak, tarif almak eskidendi. Navigasyon

vasfı emrinizde…
Hava durumunu dünyanın herhangi bir noktası için

öğrenebiliyoruz. Eğer o noktaya gitmek istiyorsak da
uçak biletini alabiliyoruz. 

Sadece uçak bileti mi? Sinema veya konser biletlerini
de bir uygulama indirerek almak mümkün. İstediğiniz
yere sipariş ettiğiniz buzdolabını veya pizzayı
getirtmeniz de mümkün, aldıklarınızın ödemesini
yapmanız da…

Yüz binlerce oyundan istediğiniz kadarını indirip
eğlenmek de akıllı telefonun sıradan yeteneklerinden…

Tek bir uygulama ile on binlerce yerli ve yabancı filmi
istediğiniz zaman izlemeniz de mümkün.

İstediğiniz konuda eğitim almanız da…
Çektiğiniz fotoğrafları mükemmelleştirmek ya da

videolarınızı montajlamak da basit birer uygulamaya
bakar…

★★★

Bitti mi?
Bitmedi…
Ve bitmeyecek…
Her gün eklenen binlerce yeni uygulama ile

yetenekleri sürekli artacak. 
Ve muhtemelen de hayatımıza her geçen gün daha

da nüfuz edecek, daha da vazgeçilmez olacak…

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Dirayetli garson…

13 Kanuni Evvel 1339 - 13 Aralık 1923
Akbaba Dergisi 

Bugünün
sorunları
dünün

çözümlerinden
kaynaklanır.”

”

Peter M.
Senge

1947 doğumlu,
MIT’de yaptığı

örgütsel
öğrenme

çalışmaları ve
Beşinci Disiplin

adlı kitabıyla
tanınan,
Örgütsel
Öğrenme
Topluluğu

Başkanı ABD’li
bilimadamı…

Müşteri – Garson
yağsız bir biftek!

Garson – Başka
bir arzunuz?

Müşteri – İyi
pişmiş bir
biftek, o kadar!

Garson – Baş
üstüne!

Müşteri – Bu
iki biftek ne?

Garson –
Yağsız bir
biftek, iyi
pişmiş bir
biftek!...

Şerefenin
fotoğraf

açısı

Şehir en çok
sanatıyla
sanatçısıyla kendini
kabul ettirir,
gösterir ve yerini

sağlamlaştırır. Bu çeşit bir
karakterini ortaya koyabilme şehre
çok şeyler katar. Doğal olan ve
kendi bağlamında merak
uyandıran sanattır. Bir şehrin
dolaylı yoldan gelip algıya oturan
görüntüler olmaksızın imajı
oluşmaz. İmaj her şeyden önce
görüntüyle başlar ve o görüntü
üzerinden soru-cevap-merak-
gerçek-imge süreçleri ortaya çıkar.

İstanbul Ticaret Odası
tarafından ‘Şerefeden
Seyriİstanbul’ isimli yeni bir
metinli fotoğraf albümü
yayınlandı. Fotoğraflar Hakan
Kurt’a, metinler Umut Onaran’a
ait. Hakan Kurt, sosyoloji eğitimi
almış ve Milli Eğitim’de çalışan bir
eğitimci. Ama hep kendini işin
tanıtım tarafında görmüş.
Üniversiteden de benim öğrencim.
Fotoğraf merakı; elektronik eğitimi
aldığı liseden bu yana var.
İstanbul’da çalışırken ciddi
gelişme göstermiş ve kendine bir
tema belirleyerek son derece geniş
bir açı sunan minarelerdeki
şerefiyelere yönelmiş ve oralardan
şehre bakmayı denemiş.

Şüphe yok ki, minarelere
çıkarak ve fotoğraf çekerek iyi
etmiş. Bütün meraklıların buraları
çekme şansının olmadığı
bilindiğine göre yararlı bir hizmet
olmuş. Tabii ki bu albümü
yayınlayarak fotoğraf dünyasına
katkı yapan İstanbul Ticaret Odası,
metinleri Türkçe-İngilizce yaparak

aynı zamanda İstanbul tanıtımı
yapmış. Bu da bu şehre ciddi bir
hizmet sayılır. İTO’nun başarılı ve
sevilen başkanı Murat Yalçıntaş’ın
iki dönem sonra veda kitabı gibi
olmuş.

Minare balkonunun mesajı

Fotoğraf sanatçısı açısından
şerefiye veya İngilizce’ye çevirisi
ile minare balkonu ne anlama
gelir, nasıl bir imkân sunar?
Kuşkusuz ki, buranın en önemli
özelliği sanatçıya geniş bir açı
sunmasıdır, şehre tepeden
bakabilmesidir. Şerefiyeler bu
imkânı sunmuştur. Tabii ki sadece
Tarihi Yarımada’dan. Bilindiği
üzere minareler tarihte şehre en
tepeden bakılan istisnai ve tek
yerlerdir. Bugün ise sadece tarihi
yerleşim mekânlarında olan
minareler aynı işlevi görür. O da
tarihin korunan kısmıdır dersek
doğruyu söylemiş oluruz.
Sözgelimi Sultanahmet bölgesinde
şehre tepeden bakmak için
minareye çıkmak kâfidir, ancak
Taksim’de aynı iş için yüksek
binaların tepesine çıkmak zorunda
kalırsınız. Zira minareler yüksek

yapılara göre aşağılarda kalırlar. 
Şerefiyeden İstanbul

fotoğrafları bize başka mesajlar da
verebilirdi, fakat sanatçımız
bunların içeriği negatif unsurlar
taşıdığından odaklanmamış.
Özellikle Tarihi Yarımada’nın en
önemli sorunlarından biri;
çatılardaki çirkinliktir. Minare
balkonundan bu çirkinlikler bütün
çıplaklığı ile rahatlıkla
görüntülenebilirdi. Ancak
sanatçımız Hakan Kurt
muhtemelen buradaki negatifliğin
bir tanıtım unsuru olmadığından
hareketle bu görüntülere
odaklanmamış. Aslında iyi de
etmiş. Ama bizim bu konuyu ifade
ederek ve gündeme getirmiş
olarak bu alandaki iyileştirme
sürecini hızlandırmaya katkı
yapmamızda yarar var. Tarihi
alanlarda çatılardan İstanbul ve
boğaza bakmak güzel de çatılara
bakmak çok çirkin.

Sanatçımıza bizden bir de soru.
Acaba şerefiyelerden İstanbul’a
ilişkin detay görmeye özellikle
çalışsaydık ne/neler görebilirdik?
Bu detaylar ayrı bir tema ve
dolayısıyla ayrı bir albüm ve
kazanım olmaz mıydı? 

‘Şerefeden Seyriİstanbul’ üzerine

PROF. DR.
AHMET EMRE

BİLGİLİ

Bir ak›ll›
telefon 
bin eflyaya
bedel…
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