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Mucit, müteﬂebbis ve milyarder…

C

”

Bilim gibi akıl da karşılıklı
eleştiri ile büyür, o nedenle
aklın büyümesini planlamanın
tek mümkün yolu düşünce
özgürlüğünü koruyan
kurumları geliştirmektir.

Karl Popper ”

1902 – 1994 yılları arasında
yaşamış, son önemli bilim kuramı
kurucusu, Avusturya kökenli
İngiltereli filozof.

evat Fehmi Başkut’un meşhur oyunu
“Harput’ta Bir Amerikalı”nın baş kişisi
Abraham Moderus, Amerika’da
bozulan işlerini canlandırmak için
bir reklam hikayesi olması amacıyla
kardeşini aramaya Türkiye’ye gelir. Bir
süre önce babasıyla Harput’tan
Amerika Birleşik Devletleri’ne göçmüş
ve orada zengin olmuştur. Zengin
olma hikayesi de oldukça ilginçtir.
Amerika’da insanlar halıları yere
sermekten çok duvarlara asarlar. Halılar
çeşitli biçimlerde duvarlara asıldığı için
kısa sürede yıpranırlar. İşte Abraham
Moderus’un keskin zekası burada devreye
girer. Herkesin duvara baktığında sadece halı
görmesine rağmen o fırsat görür. Bir gün
yıpranmış halılara bakarken basit bir çözüm gelir
aklına: Halıları duvara “çıtçıt” ile tespit etmeyi
akıl eder ve bu sistem sayesinde zengin olur.
★★★

Abraham Moderus, bir oyun kahramanı,
dolayısıyla gerçek değil. Ancak gerçek hayatta
da benzeri ilham hikayelerine sık sık
rastlanabiliyor. Son örnek Nicholas Woodman…
2000’lerin başında “.com balonu”nun

spor tutkunları tarafından çok tutulan bu
kameraları üreten şirketin yüzde 51 hissesine
sahip olan Woodman, şirketin hisselerinin bir
kısmının Foxconn tarafından satın
alınmasıyla dünyanın en yeni milyarderi
oldu.
★★★

patlamasıyla iflas eden bir bilişim girişimcisi.
2002 yılında sörf yaparken aynı zamanda
fotoğraf çekmek istiyor ve bulduğu çözüm onu
dünyanın en son dolar milyarderi haline
getiriyor.
Nicholas Woodman, geliştirdiği ve GoPro
markasıyla piyasaya sunduğu kameralarla
müthiş bir zenginliğin kapısını açıyor. Extrem

İcatlarla ilgili sözlerden biri,
“ihtiyaç icatların anasıdır” derken,
diğeri “tembellik buluşların anasıdır”
der. Aslında her ikisi de doğrudur.
Mesele icadı gerçekleştirdikten sonra
olanlardadır.
Tembellikten hareketle, örneğin yürüyen
merdiveni bulabilirsiniz. Ancak sonrasında
tembellik etmemek, icadın patentini almak
gerekir. Tabii bu uğraşının sonucunda patenti
alınan icadın korunduğu bir hukuki ortam da
zorunlu. Aksi takdirde kimse icat için de patent
için de uğraşmaz.
Bu nedenle ülkelerin patent sayısıyla kişi
başına düşen gelirleri doğru orantılıdır. Bu
konuda doğal zenginlikleri fazla birkaç istisna
dışında rahatlıkla genelleme yapılabilir. Yani
patentin çoksa zenginsin, azsa fakir…
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün verilerine

göre, 1980 yılında Türkiye’deki patent başvurusu
661… Bu rakam 2011 yılında 4 bin 113’e ulaşmış.
Her ne kadar önemli bir artış olsa da 2011 yılında
ABD’de 503 bin 582, dünyada ise 2 milyon 140 bin
600 patent başvurusu yapılmış olması daha çok
eksik olduğumuzun açık bir göstergesi.
Her ülke ve iklimde mucit potansiyeli taşıyan
insanlar vardır. Mesele bu potansiyelin ortaya
çıkarılmasını sağlayacak ortamdadır. İyi eğitim,
serbest piyasa ve sağlam bir hukuki sistem mucit
potansiyeli olan insanların gelişmesi ve artması
için olmazsa olmazlardır. Nicholas Woodman
gibi mucitlerin çıkması, girişimcilikleriyle
başarılı ve zengin olmaları imkansız değil.
Üstelik bu, James Watt’ın Glasgow
Üniversitesi’nde buhar makinesini geliştirip
zengin olmasından bu yana mümkün…

GEÇMİŞTEKİ TEKNOLOJİ
GÖRSEL TARİH

Mükemmel
bir yang›n
alarm›

Eminönü’nden
Karaköy…

Bu haber de
Modern Mechanix
dergisinin 1935
Mayıs sayısından…
Yangını itfaiyeye
telefonla bildiriyor
ve üstelik yangın
yerini tarif ediyor.
Mekanizmadaki bir
termostat sayesinde
ısı artınca devreye
giren alarm, ilgili
telefonların
numarasını çeviriyor
ve devreye giren
pikap yangını haber
verip adres tarif
ediyor. Herhalde
kısa süre sonra daha
pratik bir yol
bulunup sistem terk
edildi…

Bu fotoğraf da II. Abdülhamit
tarafından saltanatı döneminde
çektirilen binlerce fotoğraftan biri.
Önceki hafta fotoğrafını
yayınladığımız Yeni Camii
tarafından çekilen bu fotoğrafta
köprünün durumu daha açık olarak
görülüyor. Gişeler ve birkaç bina
neredeyse köprünün üstünde.
Hava bulutlu ama gölgelerden
anlaşıldığı kadarıyla güneş açmış.
Şemsiyelerini açanların “şems”in
ışıklarından mı, az önce yağdığı
muhtemel yağmurdan mı
korunmayı amaçladıkları meçhul.
Köprünün hemen kenarına kadar
gelmiş olmalarına rağmen
arabaların köprüden geçişinin
yasak olması muhtemel; çünkü
köprü üstünde araba görünmüyor.

Tarihi mekânların kot yükselmesine yenik düşürülmesi
Tarihi şehirlerde bir
sorun olarak kot
yükselmesi
Sultanahmet
Meydanı’nın
düzenlenmesi esnasında
tam olarak Ayasofya’nın
önüne düşen meydanda
PROF. DR.
Osmanlı dönemine ait
AHMET
EMRE
üç gözlü bir çukur
BİLGİLİ
çeşmenin ortaya
çıktığını biliyoruz. Bu
çeşme Osmanlı döneminde yapılmış ve
kullanılmış fakat süreç içerisinde kot
yükselmelerine karşı mücadelede yenik
düşmüş ve yeraltında kalarak kaybolmuş
bir Osmanlı eseridir. Meydan
düzenlemeleri sırasında yapının tepesi
tesadüfen fark edilmiş ve şimdilerde gün
yüzüne çıkarılmak için proje çalışmaları
yürütülmektedir. Çözüm; ya sökülerek
yeniden inşa edilmek suretiyle gün
yüzüne çıkarılacak veya etrafı açılarak
görünür hale getirilecektir. Bizler de bir
cam örtü üzerinden yani tepeden onu
görmeye çalışacağız.
Kot yükselmeleri yine böyle giderse
yıllar sonra Sultanahmet Camii’ne
merdivenden çıkma yerine merdivenden
iner hale geleceğiz. Bugün Ayasofya’ya
meydandan basamaklarla indiğimiz gibi.
Bütün tarihi eserlerimize üstten bakacağız
ve bir çukur içerisinde göreceğiz. Bugün
Sultanahmet At Meydanı’nda bu alanı
gezerken çukurda kalmış birçok esere
tepeden baktığımız gibi.
Kot yükselmesi bir doğa olayı değil
Doğu Roma’daki adı ile Hipodrom,
Osmanlı dönemindeki adı ile At Meydanı
ve günümüzde kullandığımız ismi ile
Sultanahmet Meydanı’nda bu örnekleri
artırmak mümkün. Sadece burada değil,
İstanbul’un birçok yanında yarısı
yeraltında kalmış o kadar çok çeşme ve
tarihi eser görebilirsiniz ki, bu duruma
üzülmemek mümkün değil.
Bu gidişin bir sonu yok. Kot yükselmesi

kendiliğinden olan bir
doğa olayı da değil. Bir
meydanı veya yolu
yeniden düzenlerken
kolayımıza geldiği için
eskiyi kaldırmayıp
üzerine düzenleme
yapmamızdan
kaynaklanan bir
yükselme olayıdır. Yani
kendimizin kolayımıza
geldiği için yaptığı suni bir olaydır.
Bu gidişata mutlaka bir son vermemiz
gerekir. En azından yükselmenin
durdurulması bile bir başarı sayılır. Bunu
başaramaz isek şehirlerimizle beraber
sonumuz çukur olur. Dünyanın başka
şehirlerinde de benzer durumların
olduğuna dair gerekçeleri sıralamamız
bizi kurtarmaz. Aslında bunu başarmak
çok zor veya imkânsız değil.
Üsküdar’da Aziz Mahmut Efendi

Sokak’ta bu şekilde üç çeşmemiz var.
İstanbul’un tarihi mekânlarını bu gözle
dolaşırsak üzüleceğimiz çok sayıda
manzara ile karşılaşacağımız kesindir.
Bilmemiz gereken kot yükselmesinin
şehre bir şey kazandırmadığı aksine
kaybettirdiğidir. Başta büyükşehir ve ilçe
belediyelerimiz olmak üzere yol ve
meydan düzenleme çalışmalarında bu
konuda duyarlı olmak ve küçük
maliyetlerden kaçmamayı göze almaktır.

BULMACA
SOLDAN SAĞA: 1İslam ve tasavvuf
dünyasının etkin
isimlerinden biri ve
“Mesnevi”nin yazarı
olup, her yıl 17 Aralık’ta
Konya’da Şeb-i Arus
törenleriyle anılan şair ve
düşünce adamı…
Meyvelerde çekirdekle
deri arasındaki bölüm…
2- Küçük sermaye ve
zanaat sahibi…
Geçinmek için gerekli
olan şeylerin bütünü…
3- Slovakya’nın plaka
işareti… Aynı tür yük
taşıyan ticaret
gemilerinin veya kara
taşıtlarının bütünü… Bir
işte yetkili olan, bir işi
yapan, erbap… 4- 1974’te,
Bursa’nın Karacabey
ilçesinde kurulan süt ve
sütlü ürünler müstahsili…
Ürün gamı, içme suyundan
bebek mamasına, kahveden
süt ürünlerine kadar uzanan
İsviçre merkezli gıda
firması… 5- Yönetici… 6Klavyeli bir çalgı… İşaret…
ABD’li bir film yıldızı için
yaygın olarak kullanılan
kısaltma… 7- İstanbul
Elektrik Tramvay ve Tünel
için kullanılan kısaltma…
Ziylan Grubu’nun ayakkabı
markalarından biri… 8Futbol kulüplerinin 20 yaş
altı takımları için kullanılan
isim… 1876’da telgraf şirketi
olarak kurulan, 2000’li
yıllarda Sony ile sürdürdüğü
ortaklığı Şubat 2012’de
sonlandıran, dünyada en
çok satılan cep telefonu
markalarından biri olan İsveç
merkezli iletişim teknolojisi
şirketi… 9- Yolcu ve
turistlere geceleme imkânı
sağlamak, bunun yanında
yemek, eğlence gibi
hizmetleri sunmak amacıyla
kurulmuş işletme… İlkel bir

silah… Molibden
elementinin simgesi… 10Boru sesi… Ülker Gıda’nın
meyveli şeker markası… 11“Enstitü” için kullanılan
kısaltma… Kendisine
inanılan kimse… Özel
gezinti gemisi… 12- Bir
yerden bir yere yük veya
posta taşıyan şirket…
Paketlenmiş piliç
markalarından biri.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Barselona futbol
takımında forma giyen, Türk
Hava Yolları’nın yeni
reklam filminde basketbolcu
Kobe Bryant ile birlikte rol
alan Arjantinli futbolcu… Bir
borcun ödeneceğine
teminat olarak ödenince geri
alınmak şartıyla borçlunun
alacaklıya verdiği değerli
şey, rehin… 2- Portekiz’in,
Euro’dan önceki para
birimi… Avrupa’da bir
başkent… 3- Vietnam’ın
plaka imi… Fiyat gösteren
çizelge… Surinam’ın
internet kodu… 4-İnşaat
malzemeleri üretiminde

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

önde gelen bir Fransız
şirket… Sri Lanka’nın
internet harfleri… 5(Ekonomide) Açıklanmış…
Tellür elementinin simgesi…
Brezilya’nın karnavalıyla ünlü
kenti (… de Janeiro)… 6Kurucusunun soyadını
taşıyan, logosunda açılı
sembol kullanan Fransız
otomobil markası… 7- Çok
ortaklı bir şirket biçimi…
Askerlikte, geri hizmet… 8(Tersi) Orta Afrika
Cumhuriyeti’nin internet
kodu… Bir bağlaç… 9- Bir
basketbol takımı… 10Hükümdarlık makamı…
Osmiyum elementinin
simgesi… Kötü karşıtı…
11- Kayseri merkezli bir
mobilya firması… Elektrikte
iletkenin direnç birimi…
Satrançta bir taş… 12- Çelik
kapı, kasa ve kilit üretiminde
tanınan bir marka…
Fotoğraf makinesi, fotokopi,
projektör gibi aletler üreten;
2003 yılında Konica
şirketiyle birleşen Japon
firması.
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