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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 

16 Mart
1920 yılında

bugün, İtilaf
Devletleri,
İstanbul’u işgal
etti. İki gün sonra
Meclis-i Mebusan
çalışmalarına ara
verecek, dört gün sonra Mustafa Kemal Paşa’nın
yapacağı çağrı sonucu yeni meclis, çoğu yeni
üyelerle bir ay kadar sonra Ankara’da toplanacaktı.

17 Mart
1845 yılında bugün, İngiliz mucit

ve işadamı Stephen Perry, küçük
paketlerde kullanılmak üzere
tasarladığı “lastik bant”ın patentini
aldı.

18 Mart
1915 yılında

bugün, Çanakkale
Boğazı’nı geçmeye
çalışan İtilaf
Devletleri’nin Birleşik
Donanması ağır bir yenilgiye uğrayıp boğazdan
çekildi. Savaş karada sürecek ve çıkartmalarda da
başarısız olan İtilaf Devletleri, Birinci Dünya
Savaşı’ndaki en ağır yenilgisini alacaktı.

19 Mart
1883 yılında bugün, ABD’de ayakkabı ustası

Jan E. Matzeliger tarafından ayakkabı üretiminde

kullanılan bir makinenin
patenti alındı.
Matzeliger’in makinesi bir
ayakkabıyı tek seferde ve
bütünüyle imal ettiği için
ayakkabı sanayinde
büyük bir devrim
yapacaktı.

20 Mart
1918 yılında bugün, kadınlara çeşitli konularda

dersler ve konferanslar verilecek Türk Kadını
Dershanesi İstanbul’da
hizmete girdi.

21 Mart
1914 yılında bugün,

Kadınlık adlı haftalık dergi
İstanbul’da yayın hayatına
başladı.

1941 yılında bugün,
Ankara Radyosu Rumca
yayına tekrar başladı.

22 Mart
1982 yılında bugün, yurt dışına kaçışıyla aynı gün

70 banker ve banka
yöneticisine yurt dışına
çıkış yasağı getirildi. Kısa
süre sonra banka
reklamları da
yasaklanacak ve bu
yasak 3 yıl sürecekti. 

Spor birçok yönden iş
hayatına benzer. Diğerleri
kadar iyi ya da daha iyi
olmak isterseniz onlar kadar
zinde olmalısınız. Zinde ve
yetenekli olduğunuz zaman;
iyi oyuncu ile çok iyi oyuncu
arasındaki farkı belirleyen
ise kararlılıktır.

‘‘

”

1936 Dublin doğumlu,
İrlanda’nın uluslararası

rugby oyuncularından ve
ilk milyarder işadamı,

yayıncı…

Malum, tarihçiler, yazının icadına
kadar olan dönemleri “tarih öncesi”
olarak adlandırırlar. Yazının
kullanılmaya başlamasıyla “tarih”
de başlar… 

İlk yazı, Sümerler tarafından kil
tabletler “çivi” tabir edilen aletlerle
işaretlenerek uygulandığı için “çivi
yazısı” olarak adlandırılır. Yaklaşık
olarak günümüzden 5 bin yıl önce
ilk yazı örneklerine rastlanır.

Peki, bu yazılar ne ile ilgilidir?
İlk yazı örneklerinin hemen

tamamı ticari belgelerdir.

★★★

Milattan 3 bin 500 yıl önce, Fırat
ve Dicle Nehirleri arasında ortaya çıkan
Sümerler, yüzyıllar boyunca ilk tarım
toplumlarından birinin kurallarını
oluşturdu. Toprak ve hayvanlardan alınan
ürünlerin el değiştirmesiyle gelişmeye
başlayan ticaret, uzun zaman sözlü kurallar
ve hafızaya dayanarak yürütüldü.

Nihayet ürünler, hizmetler ve ticaret
karmaşık hale gelmeye başladı ve M.Ö.
3000’lerde ilk yazılı ticari kayıt örnekleri
ortaya çıktı. Bu ilk örnekler, birkaç

santimetrelik kil tabletler üzerinde
rakamlar, tarihler ve ticari metaların
resimlerinden oluşuyordu. 

Zamanla ürün resimleri sembolik hale
geldi ve ürünü bir sembol temsil etmeye
başladı. Örneğin daha önce bir başak resmi
ile yazılan buğday, zamanla daha az işaretle
sembolik bir buğday ile kile aktarıldı. 

Sonuçta bir kelimeyi temsil eden işaretler
oluştu ve yazı doğdu. 

Yazıyla da tarih başladı…

Ticaretin yazıyı, yazının tarihi doğurması
insanlığın en önemli kırılma noktalarından
biridir. 

Binlerce yıl boyunca tüccarlar, toplumlar
arasındaki ilişkiyi başlattılar ve geliştirdiler.
Tüccarlar sadece ürünleri değil; kültürleri,
zanaatları, bilgiyi ve bilimi toplumdan
topluma taşıdılar. Her toplumun, diğerinin
zenginliğiyle gelişmesini sağladılar.

Yani ticaret, tarihi başlatmakla kalmadı,
şekillendirdi de…

TARİHTE BU HAFTA 

Sir Anthony
Joseph Francis

O’Reilly

Tembelin duası…
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BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAĞA: 1- Beşiktaş
JK’nın eski başkanı olup
geçen günlerde Türkiye Futbol
Federasyonu’nun 41.
Başkanı olarak göreve
başlayan iş adamı (Ön adı
Yıldırım)… (Tersi)
Peru’nun internet
harfleri… 2- Bir işi
yapmaya hazır… Banka
şubesi… 3- Mililitre için
kullanılan kısaltma…
İlişkin, ilgili… 4- Bir
antlaşmada taraflardan
birinin sorumluluğu
üzerine alması,
güvence… Kayıran,
destekleyen… 5-
Beyaz… Çivi, kilit,
menteşe gibi yapı
işlerinde kullanılan şeyleri
satan kimse, hırdavatçı…
6- Taşıtların ön bölümünde
bulunan, kısa ve uzun
mesafeyi aydınlatmaya
yarayan ışık düzeneği… Bir
ülkede ithal edilecek mallar için
getirilen sınırlama… 7- Avrupa
Birliği’nin ortak para birimi
Euro’ya verilen diğer isim…
İnternet üzerinden alışveriş
yapmaya olanak sağlayan,
adını bir nehirden alan site…
8- Hükûmet işlerinden birini
yönetmek için, genellikle
milletvekilleri arasından,
başbakan tarafından seçilerek
cumhurbaşkanınca
onaylandıktan sonra işbaşına
getirilen yetkili… Muğla’nın bir
ilçesi… 9- Kül rengi…
Üzerinde çıkarıldığı yılın tarihi
bulunan, 7 gram ağırlığında,
cumhuriyet altınına göre daha
yayvan ve iri olan altın sikke…
10- İstanbul Elektrik Tramvay
ve Tünel için kullanılan
kısaltma… Lakin… Derviş
hırkası… 11- Avrupa Birliği
anlamındaki kısaltma… Tevfik
Fikret’in çocuklar için yazdığı
şiirlerden oluşan bir kitabı…
12- İstanbul’da sermaye
piyasasında faaliyet gösteren

banka ve aracı kurumlara
saklama ve takas hizmeti
veren kuruluş…
Kuyruğunda zehirli iğnesi
olan bir tür böcek.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-
Kişiler veya kuruluşlar arası
hukuki işlemlerin geçerliliğini
belgeleyen kâğıtlardan
alınan vergi… 2- Ev, arsa,
bahçe gibi taşınamayan mal
ve mülklerin ortak adı… Bir
nota… 3- Fas’ın plaka
işareti… Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu’nun kısa yazılışı…
4- Herhangi bir duruma
veya şeye alışkanlık
kazanma… Türkiye Barolar
Birliği’ni simgeleyen
harfler… 5- Renyum
elementinin simgesi…
Geçinmek için gerekli olan
şeylerin bütünü… 6- Bir
güçlüğü, bir engeli aşmak
üzere kullanılan kişi veya
araç… 7- Eski Mısır’da
güneş tanrısı… Alacak
verecek kalmadığını
gösteren belge… 8- Sözcük

anlamı “kraliçe” olan ajanda
markası… Antalya’da bir
kumsal… 9- “Hangi şey”
anlamındaki soru sözü…
Sabun ve kişisel bakım
ürünleriyle tanınan Evyap’ın
erkek bakım ürünlerinin
genel adı… Makedonya’nın
plaka kodu… 10- Turkcell’in
bir kampanyasına adı verilen
kış meyvesi…
Tanıtımlarında “Uç Türkiye
Uç” sloganını kullanan
İstanbul merkezli bir
havayolu şirketi… 11- Bir
malın tür, miktar, fiyat gibi
niteliklerini belirtmek için
üzerlerine konulan küçük
kâğıt… Sürülebilen
yumuşak bir peynir türü…
12- Türkçesi Hayvanlara
Etik Muamele İçin 
Mücadele Edenler olan, iki
milyonu aşkın üyesiyle
dünyanın en büyük hayvan
hakları grubu olan
organizasyonun yaygın kısa
adı… Alacağın veya 
borcun, faizin dışında olan
bölümü.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

- Yarabbi… Eğer bana bin altın ihsan edersen, muhakkak yarısını
fukaraya dağıtırım. Eğer sözüme inanmazsan, sen taksim et, beş
yüzünü onlara ver, beş yüzünü de bana… (Duvarda: Ya sabır)

O BİR İŞADAMI

Ödüllü 
çini ustası

David
Ohannesyan
1884

yılında
doğdu. Bazı
kaynaklar
doğum
yerini
“Doğu
Anadolu’da
bir köy”,
bazıları da
Kütahya
olarak
gösteriyor.
Fransa’da
öğrenim
gördü ve 1904 yılında Kütahya’da
çinicilik yapmaya başladı. Aldığı iyi
eğitimin de etkisiyle kısa sürede
kendini geliştirdi. Çalıştığı atölyenin
ortağı oldu. Ünlü çini üreticileri
Mehmet Emin Efendi ve Artin
Minasyan ile de ortaklıklar kurdu. 

Döneminin önemli mimarlarıyla
kolaylıkla iletişim kurması ve fuarlara
katılmaya başlaması işlerini daha da
geliştirdi. 1907 yılında katılmaya
başladığı Bursa Sergisi’nde 1910
yılında Altın Madalya kazandı. 

Birçok önemli binanın çini
bezemesini gerçekleştirdi. Eyüp Sultan
V. Mehmet Reşat Türbesi, Sirkeci’de
Büyük Postane, Beyoğlu’nda Çinili
Hamam, Kütahya Hükümet Konağı
cephesi, bezemesini gerçekleştirdiği
binalardan bazılarıdır. Yurt dışına
çıktıktan sonra ise Londra, Kahire ve
Kudüs gibi merkezlerde bazı binaların
çini bezemelerini yaptı.

1915’te padişah fermanıyla Halep’e
yerleşmesi sağlandı. 1919 yılında
Kudüs’e gitti ve bir atölye açtı. İngiliz
mandasının çekilmesine kadar
Kudüs’te kalan Ohannesyan, bir
müddet de Kahire’de yaşadı. 1948
yılında yerleştiği Beyrut’ta 1953
yılında öldü.

David Ohannesyan, Türk çini
sanatının önemli temsilcilerinden biri
olarak Anadolu’dan ayrıldıktan sonra
da Kütahya çini üslubuyla üretimini
sürdürdü ve dünyanın çeşitli
bölgelerinde eser bıraktı. Büyük bir
usta ve başarılı bir işadamıydı.

İSTANBUL’un özgün mimari
yapılarından biri olan olan ve
inşa edildiği tarihte batılılar
tarafından ‘doğunun kapısı’,
Osmanlı toplumu için ise
‘batıya açılan kapı olarak’
algılanan Sirkeci Garı’nın ve
demiryolunun yapım serüveni
Sultan Abdülaziz döneminde
başladı. Kitaba göre 1890 yılından önce Rumeli
demiryollarının Yedikule’ye kadar ulaşması ve bu
mevkinin de şehir merkezine uzak olması tren
yolunun Sirkeci’ye kadar uzatılması talebini
doğurdu. Ancak tren yolunun uzatılması için
Topkapı Sarayı’nın bahçesinden geçmesi gerekince
Sultan Abdülaziz, tren yolu ve garın yapımıyla ilgili

kamuoyundaki tartışmalara,
“Memleketime demiryolu yapılsın
da isterse sırtımdan geçsin,
razıyım” diyerek son noktayı
koydu ve demiryolu hattının
sarayın bahçesinden geçmesine
izin verdi. Demiryolu hattının
serüveni 2. Abdülhamid
döneminde de devam ederken,

İstanbul’dan Viyana’ya ilk tren seferi 12 Ağustos
1888 tarihinde gerçekleşti. Sirkeci Gar binasının
resmi açılışı 3 Kasım 1890 tarihinde devlet erkanının
katıldığı büyük bir tören ile yapıldı. Akşamları 300
gaz lambasıyla aydınlatılan gar binasının minareyi
andıran saat kulelerinin üzerindeki külahlar ise
günümüzde bulunmuyor. 

Demiryolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin…

Günümüzde
İstanbul Erkek
Lisesi tarafından
kullanılan bina, 2.
Abdülhamid
döneminde
Osmanlı borçlarının
ödenmesi için
kurulan Düyun-ı
Umumiye-i
Osmaniye İdaresi
için yapıldı. 

Dünya müzeleri arasında ilk 10’da
MÜZE-i Hümayun, müze ihtiyacının ortaya

çıkması üzerine Osman Hamdi Bey’in talebi
üzerine batı neoklasik tarzında inşa edildi.
Mimar Vallaury’nin eseri olan ve ilk başta tek
katlı tasarlanan bina daha sonra iki katlı olarak
yapıldı. Binanın resmi açılışı 13 Haziran
1891’de gerçekleştirildi. Bugün İstanbul
Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren ve
görkemli mimari tarzıyla dikkati çeken bina,
dünyada müze binası olarak tasarlanıp yapılan
8-10 müze binası arasında yerini aldı. 

Dilenciliğe çözüm Darülacaze
İMPARATORLUĞUN son yıllarında dilenciliğin
artması üzerine Sultan Abdülhamid’in girişimleri
ve tüm yurtta başlatılan seferberlikle 1896
yılında Darülaceze binası açıldı. Sermayesi de,
saraydaki kıymetli eşyaların bir sergi vesilesiyle
görücüye çıkması sonucu elde edildi.
İmparatorluk topraklarında dilenme belgesi
olarak adlandırılan ve dilenmeye izin veren ‘cer
kağıdı’ sahibi olanlar ile savaş sebebiyle
İstanbul’a göçmek zorunda olan çok sayıda
muhacir Darülaceze’de barındı. 

Tarih ticaretle bafllar…
İki ticari
kayıt. 

İlkinde
tarımsal
ürünler
resimle
ifade

edilmiş
(solda).

İkinci örnek
daha yeni ve

bir valinin
gümüş

kayıtlarını
gösteriyor. 

Kamu binalarında Sultan 
2. Abdülhamid’in izleri

SÜMEYRA YARIŞ

İSTANBUL’da Sultan 2. Abdülhamid
tarafından yaptırılan 13 kamu binasının
yapım serüveni ve bugünkü işlevinin
anlatıldığı ‘Sultan 2. Abdülhamid’in
Mirası, İstanbul’da Kamu Binaları’ adlı
kitap İstanbul Ticaret Odası (İTO)
tarafından yayınlandı. Yıldız Teknik
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Fatmagül Demirel tarafından hazırlanan kitapta,
Sultan 2. Abdülhamid döneminin kamu binalarının
tarihçesi, yapılış nedenleri ve günümüzdeki

durumları tüm detaylarıyla aktarılıyor.
Kitapta Sanayi-i Nefise Mektebi,

Sirkeci Garı, Müze-i Hümayun, Halkalı
Ziraat Mektebi, Ziraat Bankası,
Darülacaze, Düyun-ı Umumiye, Etfal
Hastanesi, Orman Maadin ve Ziraat
Nezareti, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane,
Haydarpaşa Garı, Defter-i Hakani
Nezareti ve Posta-Telgraf Nezareti
binalarının fotoğraflarına da yer veriliyor.

Ayrıca 2. Abdülhamid’in tıp, mühendislik, eğitim,
ulaşım ve devlet bürokrasisinin gelişmesi için
gerçekleştirdiği yeniliklerin serüveni anlatılıyor. 

Sanatta ilk resmi kurum
OSMANLI’da sanat alanında eğitim

veren ilk resmi kurum olan Sanayi-i Nefise
Mektebi’nin ismi Cumhuriyet döneminde
Güzel Sanatlar Akademisi olarak değiştirildi.
Mimarlığını Alexandre Vallaury’nin yaptığı
mektep, 10 ay gibi kısa bir sürede
tamamlanarak 3 Mart 1883 yılında açıldı.
Eğitimine günümüz İstanbul Arkeoloji
Müzesi bahçesinde bulunan binasında
başlayan mektepte, İmparatorluğun ilk sivil
mimar ve ressamları yetişti. 

Mimaride de büyük
hizmetler verdi

İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş,
medeniyetler şehri İstanbul’un zenginliğini
gösteren unsurlardan birisinin görkemli
yapıları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“İstanbul’un köklü imar hareketlerinden ilki
Fatih zamanında, ikincisi Sultan 2.
Abdülhamid döneminde gerçekleşmiştir.
Sultan Abdülhamid diplomasi ve devlet
yönetiminin yanı sıra mimaride de bu şehre
büyük hizmetler veren bir sultan olarak tarihe
geçmiştir. Bu kitapla biz kamu binalarının en
önemlilerini mercek altına aldık.” 
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