
EVİNDE bulunan ikinci el
parçalardan dijital geniş açılı
fotoğraf makinesi yapan 25
yaşındaki öğrenci Greg Dash,

dünyanın dört bir
yanından yaklaşık 300
sipariş alarak internet
dünyasında popüler
olmayı başardı.
Minyatür kameranın eni
4, boyu 2 santimetre. 
Küçük kamera 12 megapixel çözünürlüğe sahip,
LCD ekranı olmasa da HD video çekebiliyor. Ev
yapımı minyatür makinenin fiyatı 65 sterlin.
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SOLDAN SAĞA: 1-
İngiltere’nin ilk kadın Başbakanı
olarak 1979-1990 yılları arasında
görev yapan, geçen günlerde 88
yaşında yaşamını yitiren
Margaret Thatcher’ın lakabı… 2-
Belirli bir konudan iyi anlayan ve
bir anlaşmazlığı çözümlemek için
kendisine başvurulan kimse,
uzman… Taşıtların uğrayacakları
kazadan doğacak zararların
tamamının karşılanması için
yapılan sigorta türü… 3- İtalya’da
bir nehir… Cep telefonu aracılığı
ile yazılan iletinin bir cep
telefonundan diğer bir cep
telefonuna gönderilmesi
anlamında kullanılan İngilizce
kısaltma… Eritre’nin internet
kodu… 4- Uygun bulunmak…
Varlıklı kişinin harcamalarını
yapan kimse… 5- Büyük balıkları
tutmakta kullanılan, küçük balık
biçiminde, ucu iğneli kurşun
parçası… Bir şeyin fiyatını
artırma… Boru sesi… 6- Dolaylı
olarak anlatma… Hisse
senetlerinin çok sayıda ve
önceden bilinmeyen yatırımcılara
çağrı ve ilan yoluyla satışı… 7-
Arnavutluk’un başkenti…
Tunus’un plaka imi… 8-
Genişlik… Adını, çok yumuşak ve
ince tüyleri olan küçük bir
hayvandan alan halı markası… 9-
Şehirlerarası çalışan motorlu
taşıtların yolcularını aldıkları ve
indirdikleri yer… Şehzadelerin
özel eğitmenleri… 10- (Tersi)
Bakır elementinin simgesi…
Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü’nü simgeleyen İngilizce
kısaltma… Kırmızı…11- Tavsiye
edildiği üzerinde yazılı olan kartı,
pusulayı taşıyan kimse… 12-
Birleşik Krallık internet kod
harfleri… Harç sıvama aracı…
Birinin yanında bulunan ve işini
yapan kimse.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-
Herhangi bir sorumluluk yerine
getirilmediğinde karşı tarafça el

konulacak olan para… Bir
yapıştırıcı markası… 2- İnsanların
yaşayabilmek için üretme,
ürettiklerini bölüşme biçimlerinin
ve bu faaliyetlerden doğan
ilişkilerin bütünü, iktisat… Yer
üstünde veya yer altında cevher
çıkarılan yer… 3- “Milattan
Sonra” anlamını taşıyan
kısaltma… Kiraya verilerek gelir
getiren mülk… 4- Procter &
Gamble’ın diş macunu markası…
Çok ortaklı bir şirket biçimi… 5-
Bir nota… Honduras’ın plaka
işareti… Resmî bir törenden
sonra yapılan büyük ve gösterişli
şölen… 6- Liberya’nın internet
kodu… Üye… Okul, meclis,
adliye gibi kuruluşların
çalışmasını durdurduğu veya
kapalı bulunduğu dönem… 7-
Genellikle ölçü aletlerinde
gösterge çizelgesi…
Turpgillerden kokulu bir bitki… 8-
Yüzde 63’lük hissesi Boyner
Holding tarafından satın alınan
giyim mağazaları zinciri…
Makedonya’nın plaka işareti… 9-
Zorunlu Deprem Sigortası’nı
yapmak ve yönetmek amacıyla
kurulan Doğal Afet Sigortaları
Kurumu’nu simgeleyen harfler…
Üzerinde çıkarıldığı yılın tarihi
bulunan, 7 gram ağırlığında,
cumhuriyet altınına göre daha
yayvan ve iri olan altın sikke…
10- Dumanın değdiği yerde
bıraktığı kara leke… Tayin
edilme… Çad’ın internet
harfleri… 11- Bir birimin
bölündüğü eşit parçalardan birini
veya birkaçını anlatan sayı…
Muğla’nın bir ilçesi… 12- Adını
bir denizcilik teriminden alan,
paketlenmiş zeytin
markalarından biri… İşlenen bir
suç karşılığı olarak suçlunun
malının bütünü veya bir bölümü
üstündeki mülkiyetine son
verilmesi ve bu mülkiyetin bir
başka kuruluşa devredilmesi,
müsadere.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

BULMACA

Son zamanlarda
altın fiyatlarında
dalgalanma var
ya… 

“Güvenli
liman” pek bir
revaçta…
Medyadaki iki
başlıktan birinde
“güvenli liman”
terimi kullanılıyor:

Altın da güvenli
liman değilse…

Güvenli liman
altının yıldızı
söndü…

Altın artık
güvenli liman değil…

Altın güvenli liman etkisini
kaybediyor…

Ve saire…
Altındaki sert çakılmadan

sonra hemen alımlar başlıyor
ve “çeyrek altın karaborsa”…

Sonra da yükselme başlıyor:
Altın yeniden güvenli

liman…
★★★

Aslında serbest piyasa
ortamında güvenli limandan

bahsetmek
“kuru su”,
“soğuk ateş”
gibi bir
paradoks. 

Her
“finansal
değer”
onlarca hatta
yüzlerce
etkileyenle
değerlenir ve
değer
kaybeder. Bu
kayıp ya da
kazancın ne

zaman
olacağını ise kimse bilemez. 

Çünkü tüm mevcut ve
muhtemel etkileyenlerin
tamamını bilmek mümkün
değildir.

Peki, kimsenin bilemediği bir
durumda nasıl kazanılır?

Örneğin altının önce
“güvenli liman” olduğu
söylenir.

Güvenli limanda kazanmak
isteyenlerce altına hücum
başlayıp fiyatı arttıktan sonra
da yükselen fiyattan satarsın.
Satanlar fazlalaştığında fiyatı
düşmeye başlar ve insanlar
altının güvenli liman
olmadığını “anlar”. Bu anlayış
altının daha da fazla
satılmasına neden olur ve
fiyatlar iyice düşer. 

Düşük fiyattan altın alma
fırsatını değerlendirmek
isteyenler satın almaya
başlayınca altın yeniden değer
kazanmaya başlar ve bir süre
sonra yeniden başlıklar
dönüşür: 

“Altın yeniden güvenli
liman...”

Nalan M. ALAKENT ile ti sim@so rus hop.com

19 Kanuni Sani 1339 - 19 Ocak 1923 Akbaba Dergisi 

Kad›n masraf›na misal

– Bu adam bana ayda üç yüz lira
kazandırıyor!

– Nasıl?..
– Kızına talip olmuştum, reddetti!..

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
Güvenli

liman yoktur Yani,
toplumsal çıkar
ve bireysel çıkar
arasında bir
seçim yapmak
durumunda
kalırsak
hangisini seçmek
doğrudur?

Ya da
ahlakidir…

Bu sorunun
cevabı kişiye,
yani bireye göre değiştiği
gibi, içinde bulunulan
topluma göre de değişir.
Tabii zamana göre de…

Türkiye’de bu soruya öyle
ya da böyle cevap verecek
kişilerin oranı günümüzde
farklıdır, 100 yıl önce de
farklıydı. Gelecekte de farklı
olacaktır şüphesiz.

★★★

Nalıncı keserini bilirsiniz,
hep kendine yontar… Böyle
bir atasözünden hareket
edersek, toplumsal çıkarı
öncelemek en azından
diğerlerinin haklarına saygı
göstermeyi gerektirir. 

Aristoteles’in 2 bin 300 yıl
öncesinden gelen sözüne
kulak verelim: 

“Herkes en fazla kendi
çıkarını, en az başkalarının
çıkarını düşünür.”

Yani mesele eski…
“Ötekini” düşünmek,

hakkını gözetmek, toplum
olmanın temellerinden biri…

19. yüzyılın Alman
filozoflarından Arthur
Schopenhauer’ın dediği gibi:

“Kendi çıkarımız hükmü
tamamıyla yanlış kılar.”

★★★

Peki, toplumsal çıkarlarla

çatışmayan, toplumun
zararına olmayan bireysel
çıkarlar…

“Amerikan Rüyası”nı
yaratan anlayışın hamurunu
karanlardan William James,
bireysel çıkara önem verir. 

Herkes kendini
düşünmeli. Herkes kendisini
ve çıkarlarını düşünürse,
düşünülmemiş kimse kalmaz
ve toplumsal ilerleme de
sağlanmış olur.

William James’e göre
“bilgi”, “düşünce” ve hatta
“kişilik” bile faydalılık,
verimlilik, pratiklik
ölçüsüyle 
değerlendirilir. 

Asıl olan teori değil
pratiktir. Yani iş ve
uygulamadır.

Gerçek olan, hayatta var
olan, uygulanabilen ve bir
etki oluşturan şeylerdir… 

1842 ile 1910 yılları
arasında yaşamış İrlanda
asıllı ABD’li filozof, 1907’de
yayınladığı Pragmatizm adlı
eseriyle, “Pratik 20.
Yüzyıl”ın habercisi
olmuştur.

Ve tabii aynı yüzyıl
sonunda bireye dayanan
toplumların, bireyi ihmal
eden toplumlara karşı
kazandıkları zaferin de…

Milletine hizmet etmek
istiyorsan bildiğin işten başla.”

”

‹smail Gasp›ral›
1851 – 1914 yılları arasında yaşamış, yayınladığı
Tercüman gazetesinde “dilde, fikirde, işte birlik”
sloganıyla Türk birliği fikrinin savunucusu olmuş,
eğitimci, yayıncı, politikacı ve meşhur “Türkçü”…

Toplumsal ç›kar m›, 
bireysel ç›kar m›? 

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

aysebasak@live.comAYŞE BAŞAK 

YENİ İŞ, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON web siteleri
aysebasak@live.comAYŞE BAŞAK 

İstanbul Ticaret’in takibinde

BU da ne böyle demeyin! İşlevi
ve görünümü enteresan olmakla
birlikte çalışma prensibi basit. Bu
dürbün benzeri aksesuar
iPhone’unuzdan 3D videoları
izleyebilmenizi sağlamak için
tasarlanmış. Kabul ediyoruz,
cebinize atıp taşımak, her an
yanınızda bulundurmak için fazla
büyük bir tasarımı var. Bu da ne
kadar yaygın olarak
kullanılabileceği hususunda
şüpheler yaratmıyor değil.
Kimileri boyutları yüzünden popüler
olmayacağını öngörüyor. Denemesi
bedava değil ama çok pahalı olduğu da
söylenemez. Çin’in Şanghay kentinden
tüm dünyaya hizmet veren web satış
sitesi Donya tarafından satışa sunuldu
ve sadece 20 dolara. 

YENİ aldığınız sörf tahtanız
ile dalgalar üzerinde
ilerlerken, aklınıza
blogunuzda paylaşacağınız
bir film çekmek geldi.
Arkadaşlarınızı aradınız ve
gelip sizi görüntülemelerini
istediniz. Fakat herkes bir
bahane bildirip size
yardımcı olamayacağını
söyledi. Kaldınız bir
başınıza… O zaman size
Soloshot’ı önerelim.
Hareket halindeki
videolarınızı çekmek için artık başkasına ihtiyacınız
yok. Sabit bir karede geniş görüntülere de muhtaç
değilsiniz. Soloshot için otomatik kameraman
diyebiliriz. Soloshot bir tripoda bağlanabilen tüm
kameralar ile rahatlıkla kullanılabiliyor. Kolunuza
takacağınız bir bileklik ile koordinasyon içinde
çalışıyor. Kolunuza takılı olan bilekliği takip ederek,
siz ne kadar hızlı hareket ederseniz edin,
kameranın objektifinin üzerinizden ayrılmamasını
sağlıyor. Soloshot ile çekilen videoları izlemek ve
satın almak için: http://soloshot.com

Otomatik kameraman

Ev yapımı minyatür kamera

Telefonda 3-D 
film izleyin

Her derde deva kalem 
NOTEMARK oldukça kullanışlı bir cihaza benziyor.
Bildiğimiz kalemden daha büyük veya daha kalın
değil. Lazer projeksiyonlu, yüksek çözünürlüklü bir
fotoğraf makinesi sayesinde istenen belgeyi anında
tarayarak dijital ortama aktarabiliyor. 5 megapiksel
ve otomatik odaklanma özellikli cihazı çalıştırmak
için yan tarafında bulunan düğme kullanılıyor. Jpeg
olarak kaydedilen dosyalar 1 GB büyüklüğündeki
hafızasında depolanıyor. Kaleminizi sadece belgeleri
taramak için değil, fotoğraf veya film çekmek için de
kullanabilirsiniz. Mikrofonu da mevcut. 

Photosynth 
artık Windows’ta
Photosynth yeni bir
uygulama değil aslında.
Panorama fotoğraflar elde
etmek için tercih edilen bir
uygulama. Hatta 2010’da 
İOS platformlarında favoriler
arasına girmişti. Onu bu
köşeye taşıyan ise Windows
Phone 7 ve 8’de hizmete
sunulmuş olması. Dünyada
‘nihayet’, ‘sonunda’ gibi
ifadelerle lanse edilen bu
gelişme Windows
kullanıcılarını memnun etti.
photosynth.net adresinden
maharetlerine bakabilir, 360
derecelik fotoğraflar
çekebilirsiniz.

Sosyal
televizyon 
ya da
facebook TV 
Socialstudios.tv sosyal
medya ‘olay’ını bir adım
daha öteye taşıyor. Öyle
ki, siz onayı verdikten
sonra facebook
gönderilerinizi görüntülü
hale getiriyor, adeta
kişisel bir televizyon
şovuna çeviriyor ve
yayınlıyor. Sosyal
medya gönderileriniz
görselleşiyor ve sizi
sosyal medyada daha
görünür ve dikkat çeker
hale getiriyor.

‘Ay’ın hareketlerini 
yakından 
takip edin! 
Gazetemizin yayın tarihinden hemen
bir gün önce, 25 Nisan’da kısmi bir
ay tutulması yaşandı. Avrupa’nın kimi
bölümlerinde, Afrika’da, Asya ve
Avustralya’da gözlemlenen bu ay
tutulması hakkında daha fazla bilgi
sahibi olmak ister misiniz? Cevabınız
evet ise Moongiant.com sayfasına
göz atabilirsiniz. Bu sayfa ayın
aktivitelerine ilgi duyan herkese açık
ve çok detaylı bilgi sağlıyor. Ay tutulması gibi zaman zaman
yaşanan göksel olaylar kadar ayın günlük ve yıllık tüm
hareketlerini takip etmek ve ayrıntılı olarak öğrenmek için bu
sayfayı bir kenara not etmekte fayda var. Olur da bir sonraki
tutulma esnasında hava çok sisli olursa onu da bu site
üzerinden online olarak izleyebileceğinizi belirtelim. 

ExamPal öğrenciler için geliştirilmiş akıllı telefon
uygulaması. Dünyadan topladığı bilgilerle
belirlenmiş sınav tarihlerini, eğitim yılı takvimlerini
öğrencilere ulaştırıyor ve onlara çalışmalarını
planlama imkanı sunuyor. Böylece farklı bir ülkeye
seyahati, başka bir üniversitede araştırma yapmaya
en elverişli dönemi öğrenmek de mümkün oluyor.  

Sınavı telefonla planlayın 
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