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ARTIK PAYDOS: Mahmut Kiper 

Alanında bir ilk olan 'Tehlikeli Oyuncak' 
kitabının yazarı Prof. Dr. Selim Şeker'in 
'merakla beklenen' yeni kitabı çıktı. 
Cep Tehlikesi, cep telefonu, 3G, baz ve 
elektrikli cihazların insana, özellikle 
çocuklara ve çevreye verdiği onarılması 
güç zararları ele alıyor. Radyasyon 
denizinde yüzerken ruh ve beden 
sağlığımızı korumak için ne yapmamız 
gerektiğinin ipuçlarını veriyor.
Kitabın amacı insanları gerçeklerle 
uyarmak. Özellikle çocukları, gençleri, 
anne babaları uyarmak. Prof. Şeker, 
cep telefonu dışında infrared ısıtıcılar, 
bilgisayar, televizyon, mikrodalga fırın 
gibi elektrik enerjisiyle çalışan cihazlar 
hakkında da özet değerlendirmeler 
yapıyor, pratik korunma yöntemleri 
veriyor. Kitap hiçbir kişi ya da kuruluşu 
karalama amacı gütmeden bilimsel 
gerçekleri okuyucuya en objektif şekilde 
sunuyor.
Prof. Şeker okuyucuya kolaylık sağlaması 
açısından da meseleyi '10 soru, 10 cevap' 
formatında ele alıyor.
İşte o 10 kritik soru; hayat kurtaran 
cevaplar ise kitabın içinde:

1. Cep telefonu çılgınlığının sonu nereye 
gidiyor?
2. Cep telefonu güvenlik standartları 
yeterli midir?
3. Cep telefonuyla konuşmak gerçekten 
hasta eder mi?
4. Çocukların ceple konuşması ne kadar 
risklidir?
5. 3G teknolojisinin bilinmeyen tehlikeleri 
neler?
6. Cep ve baz istasyonları doğal çevre ve 
hayvanlar için de zararlı mı?
7. Cep telefonları dışında evimizdeki 
radyasyon yayan cihazlar hangileri?
8. Kendimizi ve çocuklarımızı korumak 
için ne yapmalıyız?
9. Elektromanyetik dalgalarla insan zihni 
kontrol edilebilir mi?
10. Evimizin yakınındaki sağlığımızı 
tehdit eden baz istasyonlarını nasıl 
kaldırtabiliriz?
Yukarıdaki ve benzeri soruları en yeni 
bilimsel araştırmalar ışığında yanıtlayan 
Prof. Dr. Selim Şeker, 'Sağlıklı bir gelecek 
düşleyen her insan, vicdanlı her anne 
baba bu kitabı okumalı' diyor.

Genç Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından yeni bir 
mücadeleye girişir. Bu kez hedef, geç kalınan sanayi devrimini yakalamak ve ileri 
medeniyetler seviyesine ulaşmaktır. Elde avuçta bir şey yokken, yine yoktan varları 
yaratmak gerekmektedir. 
Topyekun kalkınma için ülkenin tüm kaynakları seferber edilir, ülke insanı kendisi 
için yapılan bu çabalara içtenlikle, kıvançla ve büyük bir coşkuyla katılır. 
Tamamen bize özgü olan, bağımsızlığı, yurt kaynaklarını ve ülke insan gücünü 
esas alan bu kalkınma modeli, o gün pek çok ülke tarafından örnek alındığı gibi, 
şimdilerde örnek almaya çalıştığımız birçok ülke için de ilham kaynağı olur. 
Kurulan her işletme ya da yeni bir yere ulaşan demiryolu, kısa sürede o yörede 
bambaşka bir yaşam başlatır; kalkınmaya öncülük eder ... 
Bu öncüler o kadar çoktur ki; Sümerbank tesisleri, Şeker fabrikaları, Demir-Çelik 
işletmeleri, Uçak fabrikaları, Cer atölyeleri, ETiBANK kuruluşları ... Daha neler neler ... 
Tam sanayi devrimini yakalamaya ramak kalmışken, yoklardan var edilip ülkeye 
refahı getiren, memleketin birikimini yansıtan; kendi kendi¬mize başarabilme, 
kimseye baş eğmeden var olabilme gücümüz, inancımız olan, bağımsızlığımızın en 
büyük yapı taşlarına, bir yerlerden "artık paydos" denilir. 
Bu kitap, o ilk dönemlerdeki sanayi gelişiminin kahramanı kimi kuruluşları ya da 
onları yaratan bazı kişileri anmayı; unutanıara hatırlatmayı, o dönemleri bilmeyen 
gençlere de Cumhuriyet'in en heyecanlı ve coşkulu kalkınma çabalarından örnekler 
vermeyi amaçlamaktadır. 
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