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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 3 Şubat
1966 yılında bugün, ‘Hür ve

demokratik memleketlerin kalkınması
planla olmamıştır’ diyen Başbakan
Süleyman Demirel’e katılmadığını belirten
iktisatçı Prof. Dr. Besim Üstünel ‘Hür ülkelerin
kalkınması planla olmuştur’ dedi. Böylece en azından
‘hür ülke’ kavramında anlaşamadıkları anlaşıldı.

4 Şubat
1948 yılında bugün, ‘valilik’ ve belediye

başkanlığının ayrılmasına ilişkin kanun kabul edildi.
Böylece iki yıl önce başlayan çok partili hayatın
gereklerinden biri daha hayata geçti. 

5 Şubat
1956 yılında

bugün, ağır kış
şartları İstanbul’u felç
etti. Yeşilköy ve
Mecidiyeköy’e
kurtlar indi, İstanbul halkı ekmeksiz kaldı…

6 Şubat
2000 yılında bugün,

Sanayi Bakanlığı traktörlerin
kullanımıyla ilgili bir
genelge yayınladı.
Genelgeye göre traktöre
‘Avrupa Birliği

standartlarına göre’ binilmesi gerekiyordu. Traktör
çamurluğu üstüne oturulması ve vagonda insan
taşınması yasaklandı.

18 Şubat 1340 / 18 Şubat 1924 Akbaba Dergisi 

İnsanlar
bürokratların

planlamacılığından
değil barıştan,
endüstriden ve

özgürlükten dolayı
ticaret yapıp

zenginleşirler.

‘‘

”

1641 – 1691 yılları arasında
yaşamış, İstanbul ve İzmir’de de
bir süre yaşamış, Osmanlı ile
ticaret yapmış, İngiliz politikacı,
ekonomist, yazar ve tüccar…

Thomas John Watson, 1874 yılında New
York yakınlarındaki Campbell’de doğdu.
Küçük bir çiftliği olan ailenin dört kızı
sonrası doğan ilk erkek çocuğuydu. İlk
öğrenimi sonrası New York Addison
Akademisi’ne devam etti. Daha sonra bir yıl
sonra bırakacağı Elmira Miller Ticaret
Okulu’na başladı.

İlk işi Painted Post’taki Clarence Risley
Market’te muhasebecilikti. 1891 yılında
başladığı bu işinde haftada 6 dolar
kazanıyordu. Daha sonra gezici satıcılık ve
kasaplık günleri başladı. Birçok farklı iş
denedikten sonra, 1895 yılında yazarkasa
üreticisi NCR (National Cash Register)
şirketinde çalışmaya başladı. Kısa sürede
kendini gösterdi ve patronun yardımcısı
oldu. New York’a taşındı.

1914’te CTR’de genel müdür olarak
çalışmaya başladı. Computing Tabulating
Recording Company adlı şirketin bin 300
çalışanı ve 9 milyon dolar geliri vardı. 10 yıl
sonra, 1924’te şirketin adını IBM
(International Business Machines) olarak
değiştirecek ve olağanüstü başarılı bir
yönetimle şirketi efsaneye dönüştürecekti.
1956 yılında öldüğünde IBM’in 72 bin 500
çalışanı ve 897 milyon dolar geliri vardı.

Entelektüel sermayeye verdiği değer ve
‘düşün’ sloganıyla tanındı. Şirkete büyük
mali zarar veren bir hata yapan ve ‘herhalde
beni kovarsınız’ diyen bir çalışanına ‘şaka mı
yapıyorsun. Sen eğitimine servet
harcadığımız bir elamansın’ sözü de
unutulmazlar arasına girmiştir. 

1943 yılında ‘dünya bilgisayar pazarının,
en çok 5 adetlik olduğunu düşünüyorum’
sözünü ettiğine dair ise herhangi bir kanıt
yoktur. 

O BİR İŞADAMI

IBM’in düşünen
adamı 

Thomas J. Watson

Mutluluk efli€iniz mi yüksek? Üzülmeyin geçmez.
Amerika’da Stanford Üniversitesi’nin

yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre,
internette sosyal ağlara ‘takılan’ çocuklar,
diğerlerine göre daha mutsuz oluyorlarmış.
Mutsuzluğu doğuran en önemli nedenler;
çocukların yüz yüze iletişimi terk etmeleri,
arkadaşlarının sahip oldukları hayatı daha
güzel bulmaları ve ‘mutluluk eşiklerinin
yükselmesiymiş’.

Mutluluk eşiği, mutlu olmak için daha
çok şeye ihtiyaç duyma olarak özetlenebilir.
‘Daha fazlasını iste’ sloganını hatırlayın.

★★★

Fıtratımız böyle, elimizde olanları her
zaman az buluyoruz. 

İyi haber, bu durum daha fazlasını elde
etmemizi sağlıyor. 

Kötü haber, daha fazlası, çok daha
fazlasını istememizi engellemiyor. 

Tabii tüm bu süreç sürekli bir mutsuzluk
durumuna yol açabiliyor.

Sözü duymuşsunuzdur: 
“Refahımızı belirleyen elimizdekiler

değil, ihtiyaçlarımızdır.” 
Yani, bir oda ve bir de salona ihtiyacınız

varsa ve iki odalı bir eviniz varsa refah
seviyeniz yüksektir... Ancak 10 odalı bir
eviniz olduğu halde 11 odaya ihtiyacınız
olduğunu düşünüyorsanız refah seviyeniz
düşüktür.

★★★

1990’ların başında Sabah Gazetesi’nde
gece vardiyasında çalışıyordum. Gece
yarısı mesaim başlamadan ilk iş Çetin
Altan’ın köşe yazısını okurdum. Bir
yazısında refah seviyesinin insanların
mutluluğuna olan etkisinden bahsediyor ve

sonunda ‘tabii ki İsviçreli bir kadın
Pakistanlı bir kadına göre daha mutludur’
diyordu.

Yazının karşısında tek sütunluk, ülkelere
göre kadın intihar oranları hakkında bir
haber vardı: En yüksek kadın intihar oranı
İsviçre’de, en düşüğü de Pakistan’daydı. 

Belki de mutluluk eşiği konusunu
açıklamak için bundan iyi bir tesadüf
bulamayız. Pakistanlı kadının mutlu olması
için kocasının ona kötü davranmaması
yetebiliyordu. Zaten onun temel meselesi
hayatta kalmaktı, hayatı sorgulamak
değil…

★★★

Çocukluğunu 1970’lerde yaşamış
akranlarım, bizleri mutlu eden şeyleri bir
hatırlasınlar; birkaç misket, cephanesi bol
bir mantar tabancası, gıcır bir Zagor cildi…
Herhangi biriyle dünyalar bizim olurdu.
Şimdi durum farklı… Yüksek mutluluk
eşiği seviyeyi I-Pad 2’ye kadar çıkardı. 

Kötü mü oldu? Bilakis, bence iyi oldu. 
2010’ların mutsuzluğunu, 1970’lerin

mutluluğuna tercih ederim. 

TARİHTE BU HAFTA 

Sör Dudley
North

Yeniliğin anlamı…

BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAĞA: 1- Herhangi bir sosyal
güvencesi olmayanlara, Genel Sağlık
Sigortası kapsamında bedelsiz sağlık hizmeti
verilebilmesi için uygulanması gereken
işlem… 2- Türlü endüstri alanlarında
hammaddelerin işlenmesiyle elde edilen
şey… Sabancı Holding bünyesinde 1968
yılından beri oluklu mukavva sektöründe
faaliyet gösteren şirket… 3- Bankalararası
Kart Merkezi anlamındaki kısaltma…
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke…
Voleybolda maçın her bir bölümü… 4- Clio,
Kangoo, Mégane, Safrane modellerine sahip
Fransız otomobil üreticisi firma… Ticari
senetlerde, ödemeden sorumlu olanların
ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin
alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine
ilişkin verdiği güvence… 5- Galatasaray Spor
Kulübü başkanı Aysal’ın ilk adı…
Avusturya’nın internet kodu… Uzaklık
anlatan bir söz… 6- Çivi, kilit, menteşe gibi
yapı işlerinde kullanılan şeyleri satan kimse,
hırdavatçı… 7- Bir işte bir kimsenin üstüne
düşen görev… Çember ve demir tellerle
bağlanmış ticaret eşyası… 8- Dolaylı olarak
anlatma… Bir kimseye veya topluluğa belli
zamanlarda, belli yerlerden gelen para… 9-
Şube’nin kısa yazılışı… Türkiye’nin ilk özel
borsa kuruluşu olan Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası için kullanılan kısaltma…
Türk Telekom’un internet servis
sağlayıcısı… 10- Ticarethanelerde para alınıp
verilen yer… Çam, ardıç, sedir gibi ağaçların
yaprağı… Bizmut elementinin simgesi… 11-
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü
dokuma maddelerinden yapılan ince halat…
Unilever’in margarin markalarından biri…
12- Bir rengin koyuluk veya açıklık
derecesi… Esnek dokunmuş ipekli veya
yünlü bir kumaş.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Bir ülkeye
giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya
üzerinden alınan vergi… Türkiye’de
istihdamın artmasını sağlamak amacı ile
kurulan Türkiye İş Kurumu’nun kısa adı…
2- Eritre’nin plaka işareti… Genişlik… Eşya
taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık… 3-
Başkenti Beyrut olan Ortadoğu ülkesi…
Singapur’un internet harfleri… 4- 12. ve 16.

yüzyıllar arasında Güney Amerika’da hüküm
süren bir halk… Bir işi yerine getirmek için
verilen söz… 5- Sonuna getirildiği cümleye
veya kelimeye soru anlamı veren bir söz… Bir
kurum veya kuruluşun kendine seçtiği, bazı
ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten
veya satanı tanıtan özel işaret… Lirik Japon
dramı… 6- Tonga’nın plaka işareti… Adı
Çorum ile özdeşleşen kuru yemiş… 7- Sözcük
anlamı “seçkin” olan; ülkemizin ilk çikolata ve
şekerleme markalarından biri… Brezilya’nın
internet harfleri… 8- Cep telefonu aracılığı ile
yazılan iletinin bir cep telefonundan diğer bir
cep telefonuna gönderilmesi anlamında
kullanılan İngilizce kısaltma… Hisse senedi,
tahvil, yabancı para gibi değerli kâğıtları daha
kârlı görülen başka kâğıtlarla değiştirme işi…
9- (Tersi) Mızrapla çalınan bir çalgı… Astatin
elementinin simgesi… Eczacıbaşı Grubu’nun
armatür markası… 10- İstanbul Kültür Sanat
Vakfı için kullanılan kısaltma… Vilayet… 100
m2 değerinde yüzey ölçü birimi… 11- Ibiza,
Cordoba, Toledo markalarına sahip İspanyol
otomobil üreticisi… Üniversitelerde Yabancı
Diller Eğitimi Bölümü anlamında kullanılan
kısaltma… 12- Birdenbire gelişme, çoğalma…
Amerika merkezli haftalık bir haber dergisi.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

Mütekait – Bana
muhafazakâr
diyorlar,
teceddüde imkân
var mı?

Emeklinin derdi
de, karikatürcü
tarafından ele alınış
biçimi de bir asırdır
değişmemiş…

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerinden yapılan derlemeye göre,
ihracatın yüzde 18.5 artışla 134 milyar
954 milyon dolara, ithalatın ise yüzde
29.4 artışla 240 milyar 833 milyon 236
bin dolara ulaştığı 2011 yılında, enerji
faturası bir önceki yıla göre yüzde 40.56
oranında artarak 54 milyar 113 milyon
489 bin dolar oldu. 

Enerjinin toplam ithalattaki payı
yüzde 22.46 olurken, ithalat faturasının
beşte birden fazlasını enerji ürünleri
ithalatı oluşturdu.

Geçen sene bir önceki seneye göre
enerji ürünlerine 15 milyar 616 milyon
260 bin dolar daha fazla bedel ödeyen
Türkiye, ithal ettiği her 100 dolardan
22.46 dolarını enerji ürünlerine 

harcadı. 
Türkiye’nin ithal enerji faturası

küresel krizin etkisiyle ekonomide
ciddi bir daralma yaşanan 2009
yılındaki (29 milyar 905 milyon 305 bin
dolar) küçülmenin ardından, 
krizden çıkış yılı olan 2010’da hızla
büyümüş ve 38 milyar 497 milyon 229
bin dolara ulaşmıştı.

100 dolarl›k ithalat›n 22 dolar› enerjiye gitti

TÜRKİYE’nin, 2023 yılı için belirlediği 500 milyar
dolarlık ihracat hedefinde 2.5 milyar dolar
büyüklüğünde bir paya sahip olması planlanan
organik tarım ürünlerinin dış satımında hedeflerin
tutturulması için çalışmalar sürüyor. 

Türkiye’nin organik tarım ürünlerinde 2023 yılı
için belirlenen 2.5 milyar dolarlık ihracat hedefine
ulaşmasına katkı sağlamak için Türkiye-Almanya
işbirliğiyle yürütülecek, ‘Alman-Türk Ortak Organik
Tarım Projesi’nin tanıtım toplantısı, Ege İhracatçı
Birliklerinde (EİB) yapıldı. 

ETO Başkanı Atilla Ertem, Türkiye’nin 2011 yılı
toplam ihracatının 134 milyar dolar olduğunu, bu ihracat
içerisinde tarım ürünleri payının 17.9 milyar doları
bulduğunu, bunun 300 milyon dolarlık bölümünün de
organik ürünlerden sağlandığını söyledi. 

Organik tar›mda
Almanya ile
ortak proje
yürütülecek

7 Şubat
1983 yılında bugün, eski

bürokrat ve 24 Ocak
Kararlarının mimarı Turgut
Özal bir açıklama yaparak
siyasete gireceği sinyalini
verdi: “Artık yeniden
bürokrat olamam. İkinci,
üçüncü adam olarak belirli işleri yapmak mümkün
olmadığı için kendi programımı kendim yapıp parti
kuracağım.” Özal bu açıklamadan tam 9 ay sonra
kurduğu parti ile seçimleri kazanacak ve başbakan
olacaktı.

8 Şubat
1956 yılında bugün, gazetelerin sayfa sayıları 6 ile

sınırlandı, piyango ve ikramiyeler yasaklandı.

9 Şubat
1871 yılında bugün bir ilk

yaşandı ve Karl Mark’ın bir
makalesi Hakayık-ül Vakayi
gazetesinde yayınlandı.

1969 yılında
bugün

Cumhuriyetçi Köylü Millet
Partisi’nin adı Milliyetçi

Hareket Partisi olarak
değiştirilerek 

Genel Başkanlığına 
Alparslan Türkeş seçildi.
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