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O BİR İŞADAMI
Aktör, mucit ve
girişimci

Asl›nda Jetgiller’in dünyas›nda yaﬂ›yoruz…

”

Dünya değişimden
nefret eder, ama o
yine de gelişimi
sağlayan tek
şeydir.

Charles ”
Franklin
Kettering

1876 – 1958 yılları
arasında yaşamış, 186
patent sahibi bir mühendis,
mucit ve müteşebbis…

1970’lerde TRT televizyonunda
tanıştığımız Jetgiller çizgi dizisini
bilenler bilir. Bugün de Planet Çocuk
kanalında gösterimi sürüyor. Jetgiller
bulutların üstündeki yüksek
binalarda yaşar, mini telsiz telefonlar
ve uçan otomobiller kullanır, ev
işlerinde robotlardan yardım alır,
hazırlandığı 1960’ların modasını
yansıtan “uzay çağı” giysileri ile
yürüyen bantlar üzerinde
salınırlardı.
Yüksek binalardan cep telefonuna
kadar, Jetgiller’in dünyasındaki her teknolojik alet
aslında günümüzde var. Jetgiller’in kullandıkları
kadar kullanışlı ve pratik olmasalar da uçan
otomobillerimiz bile var. Henüz yaygınlaşmamış
da olsalar uçan otomobiller hızla gelişiyor.
Otomobil fuarlarında görücüye çıkıyor ve
havaalanları dışında da iniş kalkış yapabilmeleri
için çalışmalar sürüyor.
Bu arada otomobiller giderek akıllanıyor da…
Standart bir otomobilde onlarca bilgisayar
bulunuyor. Google sürücüsüz araç testlerini bir üst
seviyeye taşıdı. Sürücüsüz 500 bin km. yol kat
eden ve herhangi bir kaza yapmayan Toyota

Prius’un ardından, modifiye edilen Lexus RX450h,
kârlı, onarım-bakım yapılan ve çok sayıda uyarı
sinyalinin bulunduğu yollarda test edilecek.
California merkezli Aerofex adlı şirket,
geliştirdiği uçan motosikletin deneme sürüşlerinin
videolarını yayınladı. Her ne kadar araç, insansız
hava araçları geliştirmek için bir test ürünü olarak
kabul edilse de piyasaya sunulması halinde büyük
bir talep göreceği şüphesiz…
Kendi kendine park eden çeşitli otomobiller şu
anda satılıyor. Asıl hedef sürücüye hiç ihtiyaç
duymayan ve sürücüyle veya sürücüsüz kaza
yapması mümkün olmayan otomobiller…

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Sadece güneş enerjisiyle 6 bin
kilometre boyunca uçan Solar Impulse
isimli uçak, Maryland Üniversitesi’nde
tamamen insan gücüyle 50 saniye
boyunca havada kalan Gamera II modeli
helikopter, yüksek kalitede videolar
çekilmesini sağlayan Google’ın yeni nesil
gözlük konsepti Project Glass, bugün en
yüksek 40 megapixel çözünürlüğe
ulaşan fotoğraf makineleri
piyasadayken, Kuzey Carolina’daki
Duke Üniversitesi’nde geliştirilen 50
gigapixel çözünürlüğe ulaşan fotoğraflar
çekebilen kamera…
★★★

Tüm bunlar bilim kurgu değil, bugün itibarıyla
gerçekleşmiş gelişmeler… Teknoloji tarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar büyük bir hızla
gelişiyor. Çünkü bilgi tarihin hiçbir döneminde
olmadığı kadar açık ve bu bilgiye büyük bir hızla
ulaşılabiliyor…
Aslında teknolojik olarak Jetgiller’in
dünyasından pek bir eksiğimiz yok. Sadece tüm
bu yüksek teknolojik ürünler ve hayat tarzı
yaygınlaşmamış durumda.

TARİHTE BU HAFTA
sonra 1974’te aynı gün, Türkiye’de bir rüya
gerçekleşti ve Keban Barajı Hidroelektrik
Santralinde elektrik üretilmeye başlandı.
Anadolu’nun her ilçesinde bulunan
jeneratörlerin ve onları çalıştıran mazotlu
motorların bitmeyen homurtularının sonu
gelmişti.

19 Nisan 1339 – 19 Nisan 1923 Akbaba Dergisi

Şehremanetine ithaf…
24 Ağustos
1891 yılında bugün, mucit ve müteşebbis
Thomas Edison, hareketli görüntü kaydı
yapan bir kameranın patentini aldı. 41 yıl
sonra 1932’de aynı gün, pilot Amelia
Earhart, Los Angeles’tan New York’a
kesintisiz uçarak, ABD’yi uçakla geçen ilk
kadın oldu. 6 yıl sonra 1938’de aynı gün,
Etibank Murgul Bakır İşletmesini satın aldı.
20 yıl sonra 1958’de aynı gün, Bursa Kapalı
Çarşısı büyük bir yangınla harap oldu. 37 yıl
sonra 1995’te aynı gün, Microsoft Windows
95 işletim sistemini tanıttı.
25 Ağustos
1968 yılında bugün, Koç Grubu, Diners
Club kartı getirdi ve Türkiye’de kredi kartlı
hayat başladı. 2 yıl sonra 1970’te aynı gün
18 şeker fabrikasındaki 21 bin işçi greve
başladı. 1 yıl sonra 1971’de aynı
gün, özel yüksekokullar
devletleştirildi.
30 yıl sonra 2001’de aynı gün,
işadamı Üzeyir Garih bir
cinayete kurban gitti.

İstanbul’da şemsiyeler göğe değil yere açılır…

26 Ağustos
1071 yılında bugün, Alparslan
komutasındaki Türk ordusu, Bizans
ordularını Malazgirt Ovası’nda yendi ve
Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladı. 851
yıl sonra 1922’de aynı gün, Anadolu’da
kalmamızı sağlayacak Büyük Taarruz
başladı. Hakimiyet-i Milliye gazetesi

taarruzu “Dün sabahtan itibaren bütün
cephelerde kahraman ordumuz canî
düşmanla çarpışmaya başladı” manşetiyle
duyuruyordu.
27 Ağustos

1908 yılında bugün, Osmanlı’nın bayındırlık
faaliyetleriyle ilgili büyük çabasıyla bilinen II.
Abdülhamit’in büyük projelerinden Hicaz
Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul’dan
Medine’ye ilk tren kalktı. 37 yıl sonra
1945’te aynı gün, Sultan II. Abdülhamit’in
varisleri 400 milyon dolarlık miras davasını
kazandı.
28 Ağustos
1963 yılında bugün, insan hakları
savunucusu Martin Luther King
Washington’da 200 bin kişinin katıldığı
gösteride “bir hayalim var” sözüyle
başlayan ünlü konuşmasını yaptı. 11 yıl

Google sürücüsüz araçları 300 bin milde!
Geçtiğimiz hafta
internet ve
projeyle görevli Google
iş dünyası
mühendislerinden iki
önemli haber aldık:
1) Projenin sürücüsüz
iki aracının ortak mil
kadranı 300 bin mili
geçti.
2) Google
mühendisleri kendilerini
PROF. DR
ÇETİN KAYA KOÇ
sürücüsüz araç içinde o
koc@sehir.edu.tr
kadar çok güvende
hissediyorlar ki, artık
evle iş arasında bu araçların içinde
olmayı tercih ettiklerini
söylüyorlar.
ABD’de yaklaşık 250 milyon araç
var; yılda ortalama 10 milyon araç
kazası oluyor ve 30 binden fazla kişi
hayatını kaybediyor. Nüfusu ABD’nin
dörtte biri kadar olan ülkemizde araç
sayısı yirmide bir, ama 5 bine yakın
kişi hayatını kaybediyor. ABD veya
Türkiye diye bir karşılaştırma yapma
amacında değilim; sadece şunu
söyleyeceğim: İnsanlar çok iyi sürücü
değiller! Dünya yollarında her yıl 1.2
milyon insan araç kazalarında
hayatını kaybediyor.
“En iyi sürücüler kim” sorusunun
cevabı açık: Robotlar. Ancak robotları
en iyi karar verme programları ve en
detaylı harita bilgileri ile donatıp,
algılayıcıları ile sağında solunda,
ilerisinde veya gerisinde başka araç,
insan veya her türlü varlık veya engeli
fark etmelerini de sağlayarak, yolun
şartları ve bunun gibi birkaç ilave
bilgiye de ulaştıklarına emin
oluyorsak, insanların araç
kullanmasına gerek kalmaz.
Gazetenizi veya e-postanızı
okursunuz, telefonunuza cevap
verirsiniz ve üstelik bunları yaparken
eliniz direksiyonda aklınız başka bir
yerde olmaz; aracınızdaki ve
hayatınızı sizin reflekslerine bırakmak

zorunda kalmayacak olan diğer
yolcularla birlikte varacağınız noktaya
güvenle varırsınız.
İşte Google sürücüsüz araç projesi
2 sene önce ABD’nin en iyi birkaç
üniversitesi (Stanford, Carnegie
Mellon) ile birlikte çalışarak, otonom
araçlar konusunda en çok bilgi ve
1
tecrübeyi bir araya getirerek başladı.
Birer Toyota Prius ve Lexus RX450h
ile yollara düşen Google mühendisleri,
San Francisco’nun biraz güneyinden
(Mountain View şehri) Los Angeles’ın
ortasına kadar (Holywood Bulvarı)
olan bölge içinde 2 yıldır araç
içindeydiler. Şu ana kadar her araçta
iki kişi bulunuyordu; ancak Google
firması mühendislerine bundan sonra
solo kullanma izni vereceklerini
söylüyor. Araç içindeki şahıslar,
yazılımın yanlış bir kararına karşı
sürekli dikkat içindeler ve anında
müdahale edebiliyorlar.
Ancak, Google araçları mükemmel
değillermiş. Geçen yıl bir araca
arkadan çarptılar. Fakat kayıtlar o
anda aracın yazılım değil sürücü
kontrolünde olduğunu gösterdi.
Demek ki aslında mükemmelliklerine
henüz ciddi bir eleştiri yok!
Projenin bir amacı bizi (insanlığı)

araç sürme derdinden
kurtarmak. Proje
başladığında Google
mühendisleri, tamamıyla
ağlarla örtülmüş bir yol ve
otonom araç sisteminde,
toplam kazaların en az
yarıya inebileceğini ve
binlerce insanın hayatının
kurtarılabileceğini
düşünüyoruz diye
başladılar.
Ancak Google araçları
henüz karda kışta ve
yağmurda test edilmiş değil.
300 bin mil (480 bin
kilometre) çok önemli bir başarı ama
aşılacak daha birçok adım var. Üstelik
aracından ve saatte 120 kilometre
hızından vazgeçmeyi düşünmeyen
birçok kişi var aramızda.
Ancak ben kendi adıma, aracımın
direksiyonunu Google yazılımına
vermeye hazırım. Google algılayıcıları,
ağı ve yazılımı ile donatılmış bu
araçlardan ne zaman herkesin
kullanımına verilir, bilemiyorum,
ancak Nevada eyaleti 2 ay kadar önce
Google yazılımını araç sürücülüğü
testine tabi tuttu ve ehliyet verdi!
Dünyada ilk defa bir yazılım programı
araç kullanma ehliyetine sahip olmuş
oldu.
Bir yazılım için küçük bir adım ama
insanlık için hiç de
küçümsenemeyecek bir adım.
İlk buhar güçlü aracın 1769’da, ilk
elektrikli aracın 1881’de, ilk benzin
motorlu aracın 1885’te, ilk seri
üretimin 1902’de yapıldığı günlerden
beri, insanoğlunun bu dört tekerliye
olan (gereksiz ve tehlikeli) kişisel
tutkunluğu belki de bu yüzyılda sona
erecek.
1http://googleblog.blogspot.com/2010/1
0/what-were-driving-at.html

29 Ağustos
1855 yılında
bugün,
Washington,
D.C. ile
Baltimore
Maryland
arasındaki dünyanın ilk telgraf hattından ilk
mesaj iletildikten 11 yıl sonra, Osmanlı’da ilk
telgraf Şumnu’dan İstanbul’a gönderildi.
Telgrafta “Müttefik askerleri Sivastopol’e
girmişlerdir” mesajı vardı.
30 Ağustos
1922 yılında bugün, 4 gün
önce başlayan Büyük
Taarruz zaferle
sonuçlandı. Ertesi gün
savaş alanını gezen
Başkomutan Mustafa
Kemal Paşa, bir kolu
havada kasılmış ve
elindeki bayrağı
bırakmayan bir şehidin
na’şını görmüştü. Bu bayraktarın şahsında
tüm meçhul şehitlerin anısına bir anıt
dikilmesi kararlaştırıldı. 2 yıl sonra 1924 30
Ağustos’unda temeli atılan Meçhul Asker
Anıtı 1927 yılında tamamlanacak, 1964
yılında sökülecek, 1979’da şimdi
bulunduğu yere taşınacaktı.

SOLDAN SAĞA: 1Ülkemizde 10 yıldır internet
oscarları olarak anılan
web ödülleri
yarışmasının adı… 2Picanto ve Rio
modellerini üreten Güney
Koreli otomotiv firması…
Pamuğu, narenciyesi ve
kebabıyla ünlü güney
ilimiz… Uzaklık anlatan
bir söz… 3- Kalay
elementinin simgesi…
İlaç, merhem… Kredi
kartı ile satın alınan mal
veya hizmet karşılığında
bankanın yetki verdiği iş
yeri tarafından
düzenlenen, satın alanca
imzalanan, ödeme
taahhüdünü gösteren
belge… 4- Ekonomi
uzmanı, iktisatçı… İlgi eki…
5- Adını Yunan
mitolojisindeki bir
tanrıçadan alan ABD
merkezli spor ayakkabı
üreticisi… (Tersi) “İnsan
Kaynakları” anlamında
kullanılan kısaltma…
İlave… 6- İlgi çekici,
değişik kimse…
Kullanılması hemen
mümkün olan para, peşin
para, likit… 7- Merhale…
“Türkiye’nin en büyük şehir
gazetesi” sloganını
benimseyen ve Bursa’da
yayımlanan günlük
gazete… 8- Bir kış
meyvesi… İşletmek için bir
yere ödünç verilen paraya
karşılık alınan kâr, getiri…
Eskrimde bir oyun türü… 9Rus, Beyaz Rus, Sırp,
Hırvat ve Çek halklarına
dillerindeki yakınlık
dolayısıyla verilen ortak
ad… Eski bir tarihi
anlatmakta kullanılan deyim
sözü… Amerikyum
elementinin simgesi… 10Ruhsal ve bedensel olarak
sağlıklı, salim… Yapağı

Isaac Merritt
Singer
27 Ekim 1811 tarihinde Pittstown New
York’ta doğdu. Reisinger doğumlu Alman
kökenli bir değirmenci olan Adam Singer
ile Ruth Benson’un en küçük oğullarıydı.
Isaac 10 yaşındayken annesi ile babası
boşandı. Babası tekrar evlendikten sonra
üvey annesiyle geçinemeyen Isaac, 12
yaşında evden kaçtı ve ağabeyiyle
yaşamaya başladı.
Ağabeyinin bir torna atölyesi vardı ve
bu atölye Isaac’in kaderini belirleyecekti.
Ancak genç Isaac bunun farkında değildi
ve gözü aktörlükteydi. Bu konudaki
girişimleri dönemin eleştirmenleri
tarafından yeterince iyi bulunmayan
oyunculuğu dolayısıyla yarım kaldı.
1839 yılında geliştirdiği bir kaya delme
makinesinin patentini satarak 2.000 dolar
kazandı. Bu başarısının geliriyle yine
aktörlüğe döndü ve kurduğu kumpanya ile
beş yıl sürecek bir turneye çıktı.
1849 tarihinde bir ahşap ve metal oyma
makinesi geliştirerek patentini aldı. Ahşap
blok kesme makinesi pazarlamak
umuduyla New York’a döndü. Bu
konudaki girişimleri başarısız oldu. Bir
dikiş makinesi tamir atölyesinde çalışmaya
başladı. O dönem oldukça sorunlu,
kullanışsız ve bu nedenle yaygınlaşmamış
olan dikiş makinelerinin bu sorunlarını
çözecek çareler geliştirdi. 1850 yılında 40
dolar borçlanarak ilk düz dikiş makinesini
üretti. 12 Ağustos 1851 tarihinde patent
aldı. Bu patent kullanışlı ilk dikiş
makinesinin habercisiydi.
Avukat Edward B. Clark ile I. M. Singer
& Company’yi kurdu. 1853 yılında üretilen
ilk dikiş makinelerini 100 dolardan satmaya
başladılar. Yıllar süren patent ihlal
davalarından sonra üretimleri hızla artacak
ve 1856 yılında 2 bin 564 olan üretimleri
1860’ta 13 bine, 1863’te 20 bine ulaşacaktı.
Isaac Singer 1875’te ölünceye kadar
birçok yeniliğe imza attı. Onlarca patent
aldı. Bu süreçte teknik dehasının yanında
bir pazarlama dehası olduğunu da
ispatladı. Şirketin birçok “ilk”inden en
önemlisi taksitli satıştı.
1904 yılından beri Türkiye’de de faaliyet
gösteren Singer, halen tüm kıtalarda
milyonlarca kişinin tercihi olmayı
sürdürüyor.

BULMACA

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

hidrokarbonlara verilen
ad… 6- Ödemek işi,
tediye… Gösteri
sanatlarında belirli bir olayı
canlandırmak için
bilgisayar ortamında
hazırlanmış ses ya da
görüntü… 7- Kuru gıda
hali ve kışlasıyla ünlü
İstanbul semti… Hisse
senedi ve tahvil için,
üzerinde belirtilmiş
değer… 8- Şan, şöhret…
YUKARIDAN AŞAĞIYA: Genellikle ölçü aletlerinde
1- Poliçelerin üzerine
gösterge çizelgesi… 9“kabulümdür” biçiminde
Sakız rakısı… Uyarı,
yazılarak altı imzalanan
ihtar… 10- Kendisinin olan
açıklama, kabul…
bir şeyi, yasaya uygun
Yemek… 2- İnternet
olarak dilediği gibi
sayfalarında kullanıcının
kullanabilen kimse,
başka bir web sayfasına
sahip… Büdü’nün en
ya da uygulamaya
yakın arkadaşı… 11- Bir
yönlenmesini sağlayan
malın tür, miktar, fiyat gibi
bağlantı… Çalışılacak,
niteliklerini belirtmek için
kazanç sağlanacak dal… üzerine konulan küçük
3- Tantal elementinin
kâğıt… Ekmek yapmak
simgesi… Çok az para… için çeşitli tahılların yasaya
Utanç duyma… 4- Ansızın göre belirlenen gerekli
yapılan… Tarak ve diş
karışım oranı… 12fırçası markası… 5Rublenin yüzde biri
Sodyum elementinin
değerindeki para…
simgesi… Doymuş
İstenilen sonuç, verim…

veya keçi kılının
dokunmadan yalnızca
dövülmesiyle elde edilen
kaba kumaş… 11Anavatan Partisi’nin kısa
adı… Ticari kuruluşlarda
kasada oturarak para alıp
veren kimse… 12- Henüz
mayalanmamış üzüm
suyu… Türk Lirası
anlamındaki kısaltma…
Tokat’ın bir ilçesi…

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

