
} }1 7  Ş U B A T  2 0 1 2

SAYFA 11

EKO-MAGAZİN

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 
17 Şubat
1925 yılında bugün, genç

Türkiye Cumhuriyeti’nin en
önemli vergi kalemi olan Aşar
Vergisi kaldırıldı. Kısa süre
sonra dolaylı vergiler
kanalıyla vergi toplanmaya başlanacaktı.

1926 yılında bugün, İsviçre menşeli Medeni
Kanun kabul edildi.

18 Şubat
1856 yılında bugün, Sultan

Abdülmecid tarafından Islahat
Fermanı yayınlandı. Bu fermanla
Müslim ve Gayrimüslim
Osmanlılar eşit haklara sahip
olacaktı.

1937 yılında bugün, İstanbul’da nakliye amacıyla
eşeklerin kullanılması
yasaklandı.

19 Şubat
1932 yılında bugün, Afyon,

Ankara, Bolu, Bursa, Çanakkale,
Denizli, Diyarbakır, Eminönü,
Eskişehir, İzmir, Konya, Malatya
ve Samsun’da ilk Halkevleri
açıldı. Halkevlerinin amacıyla
ilgili dönemin CHP Genel Sekreteri Recep Peker şöyle
demişti: “Halkevlerinin gayesi ulusu katılaştırmak,
sınıfsız katı bir kitle haline getirmektir.”

20 Şubat
1914 yılında bugün,

Osmanlı’daki ilk
elektrikli tramvaylar
İstanbul’da hizmete
girdi.

21 Şubat
2001 yılında bugün, repo

faizleri yüzde 7500’ü buldu.
Hemen ardından Türkiye
tarihinin en büyük ekonomik
krizi başlayacaktı. 

22 Şubat
1972 yılında bugün,

Atatürk Havalimanı’nda
(o zamanki adıyla
Yeşilköy Havaalanı) yurtdışı yolcularının gümrüksüz
alışveriş yapabilecekleri ilk “freeshop” hizmete girdi.

23 Şubat
1994 yılında bugün, Türkiye’deki ilk cep telefonu

görüşmesi, Başbakan Tansu Çiller ile Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel arasında
gerçekleşti ve GSM iletişimi
başladı. Türkiye’deki cep
telefonu kullanımı tüm
öngörüleri aşarak “müthiş”
bir yaygınlığa ulaşacaktı.

10 Kanu-i Sani 1340 / 10 Ocak 1924 Akbaba Dergisi 

Gerçekten önemli ve
ilham verici her şey

özgürce çalışan birey
tarafından üretilir.
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1879 – 1955 yılları
arasında yaşamış, İsviçre
patent ofisinde çalışırken

yayınladığı dört makale ile
bilimde devrim yapmış,

300’den fazla makalesi olan
dahi bilim adamı.

1911 yılında İngiltere West Horsley’de,
İskoç bir baba ile İrlandalı bir annenin
çocuğu olarak hayata başladı. Çocukluğu
zor geçti. Genellikle burslu okudu. 1920’li
yılların sonlarına doğru büyük bunalımdan
etkilenen babasının işleri dolayısıyla
çalışmaya başlamak zorunda kaldı.
Aşçılıktan, kapıda-kapıya satıcılığa kadar
birçok iş yaptı. Özellikle satıcılıkta o kadar
başarılı oldu ki, diğer satıcılar için bir satış
kitabı yazdı: AGA Ocakları Satış Kuramı
ve Uygulamaları… Bu kitapçık yazıldıktan
30 yıl sonra Fortune dergisi tarafından,
tüm zamanların en iyi satış kılavuzu olarak
ilan edildi. 

Bu kitapçık sayesinde reklam sektörüne
geçti ve Mather & Crowther reklam
ajansının Londra ofisinde çalışmaya
başladı. 1938 yılında ABD’ye gitti ve
Gallup’ta çalıştı. İkinci Dünya Savaşı
boyunca Washington’daki İngiliz
elçiliğinde, İngiliz İstihbarat Servisi için
çalıştı. Tüketim alışkanlıklarında
milliyetçiliğin etkileri gibi ilginç konularda
raporlar hazırladı. 

Savaştan sonra “huzur” arayışıyla
Pensilvanya’da Amish’ler arasında çiftlik
hayatı yaşamayı denese de kısa süre sonra
Manhattan’a taşındı. 

Şef seviyesine yükselmiş bir aşçı, satışçı,
araştırmacı, istihbaratçı, çiftçi ve reklamcı
olarak çalıştıktan sonra kendi ajansını
kurmaya karar verdi ve 6 bin dolar
sermaye ile işe girişti. Kurduğu ajans kısa
süre içinde Shell ve American Express gibi
şirketler için çalışmaya başladı. O kadar
başarılı oldu ki ajansı, dünyanın ilk küresel
reklam ajanslarından biri haline geldi. 

1999’da öldüğünde ona “Reklamın
Babası” deniyordu.

O BİR İŞADAMI

Reklamcılığın
sihirbazı

David Ogilvy

K›r kafandaki zincirleri…
Geçenlerde Fatih Projesi kapsamında pilot

okullarda tablet dağıtımı yapıldı. Bu konuyu
haber yapan televizyonlar genellikle kitapların
bir tablet içine sığması ve çocukların da kitap
taşımaktan kurtulması temasını işlediler.

Öğrencilere mikrofonu uzatan muhabir
soruyor:

- Bu tabletler iyi oldu değil mi?
- Evet, iyi oldu…
- Kitap taşımaktan da kurtuldunuz değil mi?
- Evet, kitapları taşımak zor oluyordu…
Böyle uzayıp giden, “öldüren diyaloglar”…

Bir muhabir de uzmanına gidip, “Bu tabletlerin
eğitime etkisi ne olacak?” diye sormadı. Daha
doğrusu soranına ben rastlamadım. Ne işe
yarayabileceğine dair fikir yürütüp, yönlendiren
sorularla istediği cevapları almaya çalışırlarken,
projenin ana hedefiyle ilgili bilgi vermeye
yaklaşamadılar bile.

★★★

Oysa tabletler, kağıt kitapların kullanımını
azaltıyor ama ek birçok özelliği var. 

Öncelikle tabletler sürekli güncellenen kitaplar
kavramıyla tanıştırıyor eğitim sistemini. Yani
herhangi bir konuda gerçekleşen yenilikler,
kitapların hızla değişmesiyle öğrencilerin
bilgisine sunulacak. 

Yine tabletlerde okunan metinler ve

fotoğrafların yanında ses, müzik ve filmler de
eğitim araçları olarak kullanılabilecek. 

Tabletler sınıflardaki akıllı tahtalarla etkileşim
halinde çalışacaklar. Yani öğretmenin anlattıkları
ve tahta kullanımı tablet tarafından algılanacak. 

★★★

Bunlar gibi birçok yenilik getiren ve aslında
eğitimde devrim olarak kabul edilebilecek bir

sistemin, en basit yönünün öne 
çıkarılması niye? 

Garip ama bunun cevabı o muhabirlerin
yetiştikleri eğitim sisteminde. Öğrencilikleri
boyunca taşırken mağdur oldukları ağır çantalar,
işin özünü görmelerini engelliyor. Tabii bugün
kullandıkları ya da kullanamadıkları teknoloji de
bu bakış açısının belirleyenlerinden. Eğer bir
tablet bilgisayar kullanıyorsanız neler
yapabildiğini bilirsiniz ve daha doğru soruları
sorabilirsiniz.

★★★

Yıllar önce tipo sistem için hazırladığımız
gazeteyi ofset baskı için ve üstelik Machintosh
bilgisayarlarla hazırlamaya başladığımızda
yaşadıklarımız aklıma geldi. Aylarca bilgisayarın
kolaylıklarını bildiğimiz halde kullanmaktan
uzak durmuştuk. Çünkü kafamız tipo sisteme
uygun sorunlara, o sisteme uygun çözümler
üretiyordu. Bir gün artık bilgisayarla çalıştığımızı
şaşkınlıkla idrak etmiş ve ona göre çalışmaya
başlamıştık. O gün, bilgisayarları gerçekten
kullanmaya başlamıştık. 

Kafamızdaki zincirleri kırmamız uzun
sürmüştü. Mevcut sistemle ne kadar çok
çalışırsanız, yeni sisteme o kadar zor adapte
oluyorsunuz. Zincirleri kırmak o kadar zor
oluyor. 

TARİHTE BU HAFTA 

Albert
Einstein

Tohumluğu beklerken…

BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAĞA: 1- Türk Ticaret
Kanunu Tasarısı Hazırlama Komisyonu
Başkanı olan isim… 2- Bazı eşyadan ve
işlerden alınan vergi veya harç…
Üretimde gerekli malı elde etmek için
kullanılan yarı işlenmiş mal… 3-
Notada duraklama işareti… Ağırlık ve
uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş
yasal ölçü modeli… 4- Trinidad ve
Tobago’nun internet kodu… Satranç
oyununda şah ve kalelerle
gerçekleştirilen özel bir hamle… 5-
İleri düzeydeki toplumsal ve siyasi
gelişmeleri benimsemiş olan kimse…
Süvari… 6- Şişli’de bulunan bir otel…
Bir edebî anlatım biçimi… 7-
Liberya’nın internet harfleri… Avrupa
Birliği anlamındaki kısaltma…
Sodyum elementinin simgesi… 8-
Panama’nın plaka işareti…
İstatistiklere dayanarak sigorta
primlerini, risklerini hesaplayan kimse…
9- Tetanos hastalığı… Yabani
hayvanları yakalama işi… 10- Mesafe…
Bir makineyi oluşturan ve işlemesine
yardım eden parçalardan her biri…
Köpek ve sığırlara yedirilmek için un ve
kepekle hazırlanan yiyecek… 11- Türk
Telekom’un internet servis sağlayıcısı…
Türk Ekonomi Bankası için kullanılan
kısaltma… Başlıca içeceğimiz… 12-
Birleşik Arap Emirlikleri’nin internet
kodu… Ziylan Grubu’nun ayakkabı
markalarından biri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Üretimle
uğraşan kimse; tüketici karşıtı… Aslında
kendileri ekonomik olmayan ancak
ekonomi dünyasını dışarıdan kuşatan
veya çerçeveleyen, nüfus, teknik bilgi,
hukuk düzeni ve yönetim biçimi
öğelerinden her biri… 2- Ürün gamı,
içme suyundan bebek mamasına,
kahveden süt ürünlerine kadar uzanan
İsviçre merkezli gıda firması… Bir iş için
gereken para tutarı… 3- Arsenik
elementinin simgesi… Konut… Yüz
ölçümü… 4- Serbest ekonomiden yana
olan kimse… Genişlik… 5- “Türk Malı”
anlamındaki kısaltma… Bir ülkenin

ürettiği malları başka bir ülkeye veya
ülkelere satması, dış satım… 6- Bazı
yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp
işçi ile işveren arasında aracılık yapan
kimse… Bir alaşımdaki madenlerin erime
derecesi farkından yararlanarak bunları
birbirinden ayırma işlemi… 7- Apartman
dairesi… Gelir getiren mülk… Burçak ve
Topkek ürünlerine sahip bisküvi markası…
8- Başkenti Tahran olan ülke… Özel veya
resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce
herhangi bir durumla ilgili olarak süreli
veya süresiz yayımlanan duyuru… 9- Yük
hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın
şekline uygun demir parçası… Yemek…
Berilyum elementinin simgesi… 10-
Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan
ikramiye… Tren, tramvay gibi taşıtlarda
tekerleklerin üzerinde hareket ettiği
demirden yol… 11- Yapağıdan elde
edilen, eczacılıkta ve parfümeride
kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ… Ölen
bir kimsenin vasiyetini yerine getirmekle
yükümlü olan kimse… 12- Polonya’nın
plaka işareti… Elmas, zümrüt gibi değerli
taşların tartısında kullanılan ölçü birimi…
Unilever’in sabun markalarından biri.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

- Hemşeri
sabanı

bırakmışsın,
ne

bekliyorsun?
- Tohumluk
bekliyorum.

Mecliste
müzakere
olunuyor,

karar
verilecek,

satın alınacak,
bize verilecek,

biz de
ekeceğiz,
yetişecek,
biçeceğiz,
karnımız
doyacak!

Güneş ışınları ‘ben’ artışını hızlandırır mı? 
“Ben” sözcüğü, yaşamdaki en

önemli sözcüklerden
biridir. Bedensel
kimliğimizi ifade ettiği
gibi ruhsal
kimliğimizi,
dürtülerimizi,
megalomanilerimizi
de ifade eden, derin
anlamları olan,
psikiyatri biliminde ve
edebiyatta da çok
önemli yeri olan bir
sözcüktür.

Oysa deri
üzerindeki “ben”lerden söz
edildiğinde anlamı da, yerleşimi de
bu kadar derin değildir. Halk
arasında derideki pek çok oluşuma
“ben” adı verildiği halde bizim için
önemli olan benler, renk
hücrelerinin (melanosit) biraraya
gelerek oluşturduğu açık
kahverengiden-gri veya siyaha
kadar değişebilen renkteki
oluşumlardır. Bazen deri düzeyinde
bazen kabarık olabilirler. Bu benleri
önemli kılan deri üzerinde görülen
kanserlerin en habisi olan “malin
melanoma” adlı kansere
dönüşebilmesidir. Malin
melanomun yaklaşık üçte biri benler
üzerinden gelişmektedir. Bu
benlerin bir kısmı doğumsal iken,
bir kısmı da sonradan ortaya
çıkabilir. Halk arasında doğumsal
olanların emniyetli olduğuna dair
bir kanı varsa da bu tamamen
yanlıştır. Aynı tehlike doğumsal
olanlarda da vardır, hatta
bazılarında biraz daha fazladır.

Doğumsal olanların bir kısmı
büyük boyutlarda ve kabartılıdır
(dev nevus). Bunlarda kanserleşme
oranı daha fazladır ve çok dikkatle
izlenmelidir. Çarpma, vurma,

kesme ve benzeri zedelenmeler, her
türlü benin kanserleşme olasılığını
artırır. Sonradan oluşan benlerin
gelişiminde kalıtsal zeminin yanı
sıra en önemli etken güneş ışığıdır.
Özellikle kısa sürede alınan yüksek
doz güneş ışını ve oluşan güneş
yanıkları ben artışını hızlandırdığı
gibi kanserleşme olasılığını da
artırır. Her bir güneş yanığı
tehlikeyi daha çok artırır ve özellikle
çocukluk yaşlarındaki güneş
yanıkları daha tehlikelidir. 

Bu nedenle benlerin artış ve
kansere dönüşünü engellemek için
güneşten iyi korunmak gerekir.
Özellikle de ilk 10 yaştaki koruma
çok önemlidir. Genellikle 0.5 cm’in
üzerindeki benlerde tehlikenin
olduğu ve boyut büyüdükçe
tehlikenin arttığı kabul edilir.
Benlerin bir deri hastalıkları uzmanı
tarafından görülüp
değerlendirilmesi gerekir. Var olan
benler üzerindeki hızlı değişiklikler,

olumsuz bir değişimin habercisi
olabilir. Özellikle 1-2 ay içerisinde
olan hızlı değişiklikler önemlidir.
Hızlı büyüme, hızlı renk
değişiklikleri ve hızlı şekil
değişiklikleri ciddi uyarıcı
belirtilerdir. Ayrıca benin üzerinde
bir kanama, şişme, kızarma, şiddetli
kaşıntı da uyarıcı belirtilerdir. Bu tip
değişiklikler görüldüğünde hiç
vakit geçirmeden bir deri
hastalıkları uzmanına görünmek
gerekir. Şüpheli olan ben hemen
cerrahi olarak çıkarılıp tetkik
edilmelidir. 

Halk arasında çok yanlış bir
şekilde yerleşmiş olan bir kanıya
göre benlerin aldırılmasının tehlikeli
olduğu düşünülür. Tamamen yanlış
bir düşünce olup, çıkarılan benin
kişi için hiçbir tehlikesi olamaz.
Aksine, melanomların erken
yakalanması kişinin hayatını
kurtarabilir. “Ben”lerimize dikkat
edelim. 

PROF. DR.
ERTUĞRUL H.

AYDEMİR

ehaydemir2003@hotmail.com
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