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Barış yapıcıyı icat edip
savaşı geliştiren adam

Bitmez bu komplo teorileri…
”

İsyan etmemiz
gereken yerde
susma günahını
insanlardan
korkanlar yaratır.

”

John Fitzgerald
Kennedy
1917 – 1963 yılları arasında
yaşamış, Teğmen rütbesiyle
Pasifik’te savaştığı II. Dünya
Savaşı’nda toplam 6
madalya almış bir asker ve
ABD’nin 35. Başkanı.

Philips’in piyasaya sürdüğü 20
yıl dayanan ampul beni
çocukluğuma döndürdü. İlk kez
çocukluğumda duymuştum:
Aslında 70 yıl dayanan bir ampul
icat edilmiş ama ampul fabrikaları
70 yılda bir mesai yapmamak için
dayanıksızlarını üretiyorlarmış.
Doğrusu o zamanlar oldukça
aklıma yatmış ve “olabilir”
demiştim; “yapar bunlar”…
Yıllar içinde bu ve buna benzer
birçok komplo teorisiyle
karşılaşmış, çoğuna da amiyane
tabirle “atlamış”, arkadaşlarıma
ballandıra ballandıra anlatmıştım.
★★★
1970’lerin petrol krizi sırasında
da, aslında güneş hatta su gibi
alternatif yakıtlarla çalışan
otomobillerin icat edilmiş

olduğunu
ancak
petrolün
bitmesinin
beklendiğini
öğrenmiştim.
1980’lere
geldiğimizde
piyasaya
“yeni” diye
sunulan her
ürünün
aslında yıllar,
hatta
yüzyıllar
öncesinde icat edildiğini, adım
adım piyasaya sürülerek her
adımda para kazanıldığı
söylenmeye başladı.
Bu teorileri artık pek ciddiye
almasak da iyi muhabbet konusu
olduklarından ilgimizi çekmeye

devam ediyordu.
★★★
Prof. Yalçın Küçük’ün
DPT maceraları,
söylenenlerin kısmen de olsa
doğru olabileceğini gösterdi.
Bir gazeteye verdiği
röportajda Yalçın Hoca,
DPT’de çalışırken ısrarlarıyla
renkli yerine siyah beyaz
televizyon için yatırım izni
verilmesini sağladığını
gururla söylüyor, memleketi
bir süreliğine de olsa renkli
televizyon illetinden kurtarmakla
övünüyordu.
Aslında renkli televizyon, siyah
beyaz televizyondan hemen sonra,
1920’li yıllarda geliştirilmişti.
Sadece Türkiye’ye gelişi uzun
sürmüştü. Siyah beyazı 40 yıl,

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
12 Mart 1339 – 12 Mart 1923 Akbaba Dergisi

Kabahat müşteride…

- Kabahat bende değil ki beyim… Bir haftadır size alınız diyorum!

★★★
Çünkü geçen yüzyıl, ülkeler
arasındaki sınırlar daha belirgindi
ve aşılması daha zordu. Siyaset gibi
ekonomi gibi teknoloji de ülke
sınırları içinde “kapalı” olarak
yaşayabiliyordu.
Bugün durum daha farklı.
Sınırlar giderek şeffaf ve geçirgen
hale geliyor. Ekonomi gibi teknoloji
de siyaset de küresel olarak
biçimleniyor.
Değişmeyen şeyler de var tabii…
Örneğin komplo teorileri. 20 yıl
dayanan ampul piyasaya çıktı ya
yakında yeni teoriyi duyarız: 200 yıl
dayanan ampul icat edilmiştir de
bir yerlerde bekletiliyordur kesin…

TARİHTE BU HAFTA
13 Temmuz
1938 yılında
bugün, Toprak
Mahsulleri Ofisi
kuruldu. TMO,
1940’ların kıtlık yıllarında
stoklanan tahıllardan sorumlu
olacaktı. 1985 yılında bugün,
Afrika’ya yardım amacıyla
İngiliz Müzisyen Bob Geldof
öncülüğünde Live Aid konseri
düzenlendi.
14
Temmuz
1969
yılında
bugün,
ABD’de
en büyük
banknot
olarak 100
dolar
kaldı. 500,
1000, 5000
ve 10000
dolar
değerindeki kâğıt paralar
resmen tedavülden kaldırıldı.

- Dün akşam verdiğin balıklar çok bayatmış!

renklisi 60 yıl gecikmeli olarak
sınırlarımızı aşabildi.

15 Temmuz
1799 yılında bugün,
Napolyon’un Mısır Seferi
sırasında bir Fransız askeri
tesadüfen yazılı bir taş buldu.
Taşın üstünde aynı metin,

Hiyeroglif dâhil üç dilde
yazılıydı. Daha sonra, Rosetta
Stone olarak anılan bu taş
sayesinde Mısır Hiyeroglif
yazısı çözülecekti. Sırrı, taştaki
Antik Yunanca ve Hiyeroglif
dışındaki bölümün Mısırlıların
kullandığı yerli Kıpti diline
benzediğini keşfeden JeanFrançois Champollion
aydınlattı.
16 Temmuz
1935 yılında
bugün,
dünyanın ilk
parkmetresi
çalışmaya
başladı. ABD
Oklahoma
City’deki bir
caddeye
yerleştirilen parkmetre
gazetelerin büyük ilgisini
çekmişti.
17 Temmuz
1955 yılında bugün, binlerce

yıllık panayır ve lunapark
eğlencesini endüstriyel hale
getirecek ilk Disneyland
Kaliforniya’da açıldı. ABD’li
animasyoncu, film yapımcısı
ve işadamı Walt Disney,
projesini her fırsatta ve
bizzat tanıtmaktan zevk
alıyordu.

18 Temmuz
1950 yılında bugün, okuldan
atılırken, lise öğretmeninin
“ya hapse girersin ya da
milyoner
olursun”
dediği, son
zamanlarda
uzay
turizmiyle
de ilgilenen
İngiliz milyarder Richard
Branson doğdu.
19 Temmuz
1814 yılında bugün
ABD’li silah sanayicisi Samuel
Colt doğdu.

Şehir, kültür ve dil uyumu veya FSM ne demek?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
bugünlerde şehrin ulaşımını
perişan ettiği için gündemde.
Hepimiz biliyoruz ki bu şehrin
trafik açısından sistemi etkileyici
en küçük bir müdahaleye
tahammülü yok. Ulaşım
sistemindeki küçük bir arıza
büyük problemlere yol
açabiliyor.
İstanbullular okulların
kapanması ile birlikte yaz
aylarında trafik açısından
rahatlamayı beklerlerken
eskiden daha kötü bir durumla
karşılaştılar. İki köprünün kısmi
bakımı trafiği felç etmeye yetti.
Yazımızın içeriği FSM Köprüsü
fakat şehrin geldiği bu nokta
yazı konumuz değil. Elbette
trafik sorunu ile de ilgili değil.
Tekrar başlığa dönelim.
Başlıktaki öneriyi yanlış
okumadınız. Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nün ismini
değiştirmeyi bu şehrin kültür
müdürü öneriyor. Aynı zamanda
sosyolog bir akademisyen olarak
öneriyor. Nerden mi çıktı bu
öneri. İşin öyküsü şöyle.
Vatandaşın yaklaşımı ve
problemi teşhisi
İstanbul’un Fethi kutlamaları
çerçevesinde Sultanbeyli
Belediyesi bir panel yapmıştı.
Konuşmacılardan ikisi ben ve
İlber Ortaylı hocamız idi.
Konuşmalarımızı bitirdikten
sonra soru cevap faslında
salondaki vatandaşlarımızdan
biri sorusunu yöneltmek üzere
mikrofonu aldı ve kendince
problemi ortaya koydu. Bana
hitaben; mademki bu şehrin
kültür müdürüsünüz o halde iki

PROF. DR.
AHMET EMRE
BİLGİLİ

sorum da size. Birincisi; Boğaz’a
yaptığımız köprünün ismini
Fatih Sultan Mehmet olarak
belirlemişsiniz neden tabelalarda
FSM Köprüsü yazıyor. İkincisi;
Beyoğlu’nda bir tabela var:
Asmalı Mescit Birahanesi.
Burada bir çelişki yok mu?
Neden müdahil olmuyorsunuz?
Vatandaş duyarlılığı ve irfan
böyle bir şey herhalde. Her gün
köprüden geçenler veya Asmalı
Mescit’ten yürüyenler bu
durumu fark edemiyoruz. Dil,
kültür ve şehir ilişkisinin tutarlı
olmasına ne güzel örnekler
bunlar. Teşekkürler irfan sahibi
vatandaşım.
Dil, kültür ve şehir uyumu
Şehirde dil ve kültür uyumu
son derece önem taşır. Bu şehir
İstanbul olunca bu uyum daha
bir önem kazanır. İkinci Boğaz
köprüsüne Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan
Mehmet
Köprüsü’nün
ismini
değiştirme
önerisi

ismini verenler
şüphesiz ki bu
şehirle en ilgili
kişinin ismini
verdiklerinin bilincinde
idiler. Bunda hiçbir
kuşkumuz yok. Fakat
Sultanbeylili vatandaşımızın
dikkati üzerine yaptığımız
gözlemler ve değerlendirmeler
geldiğimiz noktanın yanlış
olduğunu ortaya koyuyor.
Gittikçe küçülen bir dünyada,
dünyanın en önemli şehrinde
yaşıyoruz. Yaşadığımız çağda
insanlar her şeyi kısaltma
eğilimindeler. Gençlerin cep
telefonlarında kullandığı mesaj
metinlerine şöyle bir bakmak
yeter. Telefon konuşmalarımızda
önce selam sonra kelam geleneğini
bıraktık ve selamsız doğrudan
meseleye girer olduk. Bu
çerçevede çoğumuz köprüye
verilen bu yüce ismi
kullanmıyoruz. Devleti temsilen

Karayolları Genel
Müdürlüğümüz
de zaten bu
kısaltmayı çoktan
yapmış ve tabelalarda
köprünün ismi FSM
Köprüsü olmuş. Zaten bu
eğilimde olan bizler de yüce ismi
kullanmayarak FSM Köprüsü’nü
tercih eder olmuşuz.
Bu yazılanlardan sonra
önerimiz şudur: Karayolları
İstanbul Bölge Müdürlüğü Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü’nün
ismini değiştirsin. Bu şehir
açısından bu kadar önemli bir
isim benimsenemiyorsa ismin
uzunluğunu ortadan kaldırmak
gerekir. Köprünün ismini ‘Sultan
Fatih Köprüsü’ olarak
değiştirelim. Sultan Fatih ismi
kısaltılamaz ve insanlar bu ismi
rahatlıkla telaffuz edebilir.
Trafiği çözmese de kültürel bir
problemi çözme adına doğru bir
iş yapmış oluruz.

SOLDAN SAĞA: 1- Avrupa
Birliği’nin üç resmi kurumu;
Avrupa Mahkemesi, Avrupa
Adalet Divanı ve Avrupa
Yatırım Bankası’na ev
sahipliği yapan, ülkesiyle
aynı isme sahip başkent…
2- Vilayet… İşçinin, ek süre
içinde harcadığı ve
sonucunda artık değer
yarattığı, karşılığı
ödenmeyen emek… 3Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’nı simgeleyen
harfler… Borçlunun
alacaklıya karşı yapmak
veya ödemekle yükümlü
bulunduğu bir şeyi adli bir
kuruluş aracılığıyla yerine
getirme… 4- İstanbul
Elektrik Tramvay ve Tünel
için kullanılan kısaltma…
Frito Lay’ın patates cipsi
markası… Hindistan’ın
internet kodu… 5- Ülkemizin
plaka işareti… İri taneli
bezelye… İlave… 6- Beyaz…
Dalgası, devresi ve mesajı
vardır… Lityum elementinin
simgesi… 7- Siemens
Grubu’nun lamba ve ampul
markası… Bir borcun belli
zamanlarda ödenmesi
gerekli olan parçalarından
her biri… 8- Japonya
merkezli bir otomotiv
şirketi… Adını, Microsoft
Network kelimelerinin
kısaltılmış halinden alan;
Microsoft’un internet tabanlı
hizmetlerini yürüttüğü
kurumu… 9- Türk Ekonomi
Bankası için kullanılan
kısaltma… Verme, ödeme…
Panama’nın plaka işreti…
10- Sodyum elementinin
simgesi… Bir nota…
Anadolu Grubu ile yazım
gereçleri firması Alman
Faber-Castell’in ortaklığıyla
doğan kalem markası… 11Peyniriyle ünlü Çanakkale
ilçesi… Simgesi mavi yıldız
olan, katılımcı üye
işyerlerinde, kampanya ve
indirimlerde geçerli olan,
‘Aklınla bin kazan’ sloganıyla
tanıtılan indirim kartı… 12Madenî para… İşe yatkın,

Samuel Colt
1814 yılında ABD Hartford’da, bir tekstil
fabrikatörünün oğlu olarak doğan Samuel Colt,
dünya silah ve savaş tarihini değiştirecekti.
Geliştirdiği toplu tabanca sayesinde, her atış
sonrası doldurulması gereken tabancaların
sonunu hazırlayan Colt’un adıyla üretilen
silahlar, hâlâ güvenlik sektörünün gözdesi.
Aslında Samuel Colt toplu tabancayı icat
etmedi. Ondan önce de bazı benzer tabancalar
vardı ancak sorunlu ve “ticarileşmemiş”
silahlardı. Samuel Colt’un ürettiği revolver ise
çok başarılı oldu ve “elinde bulunduran barışı
tesis eder” mantığıyla “peacemaker” olarak
anıldı. Sonuçta, düşünülenin tersine herkesin
elinde bir “barış yapıcı” olunca savaş
kaçınılmaz olarak arttı.
İlköğrenimi sonrası babasının tekstil
fabrikasında çalışmaya başlayan Samuel Colt,
diğer birçok dönem mucidi gibi mekanik
aletlere ve makinelere büyük ilgi duyuyordu.
Colt, diğer mucitlerden farklı olarak patlayıcı ve
silahlarla da ilgileniyordu. Her seferinde
doldurmaya gerek kalmadan birden çok atış
yapabilecek bir “imkansız silah” yapmak için
çocukluğundan beri çabalıyordu.
Elisha Collier tarafından 1820’de patenti
alınmış bir revolveri inceledi ve geliştirmeye
çalıştı. Çabaları sonuç verdikten ve kullanışlı bir
“beş patlar” geliştirdikten sonra 1835’te patent
almak için başvurdu. Önce İngiltere sonra da
Amerika’da patent aldı. Babasının da desteğiyle
şirketini kurdu ve 36 kalibrelik bir “beş patlar”
üretmeye başladı. Makineleşmek için gerekli
yatırımı bulamadığı için maliyeti yüksek olan
silahları satamadı ve 1842’de iflas etti.
Bir süre değişik işlerde çalıştıktan sonra
imdadına Meksika savaşı yetişti. 1847 yılında
Colt’un tabancalarının hızlı ateş etme
kapasitesini beğenen Teksas Rangerleri 1000
adet silah sipariş etti. Yeni bir tasarımla silahı
daha da geliştiren Colt, siparişi kiraladığı bir
fabrikada tamamladı ve teslim ettikten sonra
doğduğu kent Hartford’da Colt silah fabrikasını
kurdu.
Samuel Colt, çok çalıştığı bir sırada; 1862’de,
Amerikan İç Savaşı sürerken öldü. Ancak şirketi
gelişmeyi sürdürdü. Colt bugün de toplu
tabancanın en önemli markalarından biri.

BULMACA

becerikli, mahir…
Giyeceklerde takım.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1Hem yatırım fonu almak hem
de istenildiği anda nakit
olarak kullanmak amacıyla
oluşturulan fon türü…
‘Hidroelektrik santrali’ için
kullanılan kısaltma… 2Rondo, Kalbim, İçim, Cafe
Crown gibi markaların
üreticisi olan gıda şirketi…
Tarih öncesinden günümüze
kadar değişik çağların ve
uygarlıkların kültür değerlerini
temsil eden eser veya
kalıntı… (Tersi) Bir şeyin
dokunmasıyla geride kalan
belirti… 3- (Tersi) ‘Takım’
anlamındaki kısaltma…
maden filizlerinde çok yaygın
bulunan, metal
görünümünde basit
element… 4- ‘Saat’ için
kullanılan kısaltma…
İMKB’de gerçekleştirilen alım
satım işlemlerinin menkul
kıymet ve nakit takasının
yerine getirilmesinden
sorumlu merkezi takas
kurumu… 5- Bir işi
yapabilme gücü, kudret…
Eski dilde ‘su’ Estonya’nın
internet kodu… 6- Malta’nın

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT
iletisim@sorushop.com

internet harfleri… Uzak
Doğu’da yetişen Amerikan
elmasından çıkan zamk…
Dünyanın en uzun nehri… 7Birine, ölen bir yakınından
kalan mal mülk, para veya
servet; miras… Bir
taşınmazın üstündeki
mülkiyet hakkını gösteren
belge… 8- Birleşik Krallık
internet kod harfleri… Yasa
koyma, yasa yapma… Çok
karşıtı… 9- Adını ‘küçük
tekne kaptanı’ndan alan
paketlenmiş kuru gıda
markası… Dingil… Utanma,
utanç duyma… 10Türkiye’de ‘Cemse’ olarak
telaffuz edilen, ABD merkezli
bir cip, kamyon ve kamyonet
markası… Kalay elementinin
simgesi… Ticaret mallarını
saklamak için rıhtımda
yapılan büyük depo…
11- Uludağ’ın suyunu
kullanan ve merkezi
Bursa’da bulunan şişe su
markalarından biri…
Peru’nun plaka kodu…
12- İstanbul’un Tuzla
ilçesinde faaliyet gösteren
özel bir üniversite… Başka
bir ülkeden mal getirme
veya satın alma, dış alım.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

