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”

Bugünün
işinin dünün
metotları ile
yapılabileceğine
inanmıyorum.

”

Nelson Jackson
1872 – 1955 yılları
arasında yaşamış,
hekimliğinden çok 1903
yılında ABD’yi
otomobille baştan başa
geçmesiyle tanınan kaşif
ve doktor…

}

İsmail
Şen
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telef oldu. Tabii kuş nüfusunda da azalma
görülmeye başlandı. Bir süre sonra kuşların
bazıları alüminyum kapakları gagalarıyla
delip kaymakları yemeyi sürdürdü. Ancak
nüfus değişimleri bilimcilerin anlamaya
çalıştığı konular arasına girmişti.
Kuşların nüfusundaki azalmayı tespit
etmek için yapılan araştırmalar yeni bir
muamma doğurur. Ardıç kuşlarının nüfusu
azalmıştır, ancak mavi baştankaralar

Kadınlar
lokantalara,
kıraathanelere
gidebilirler…

Gazeteler

20 Nisan
1924 yılında
bugün, 1960
yılının 27 Mayıs
günü
gerçekleşecek darbeye kadar
yürürlükte kalacak, Cumhuriyet
döneminin ilk anayasası yürürlüğe
girdi.
1926 yılında bugün, ABD’de
filmlerin sesli olarak izlenmesini
mümkün kılacak Vitaphone adlı
cihazın tanıtımı yapıldı. Cihaz Western
Electric ve Warner Bros şirketlerinin
ortak çalışmasıyla geliştirildi ve ilk kez
Don Juan filminde uygulandı.
21 Nisan
1952 yılında
bugün, Demokrat
Parti Hükümeti’nin
dışa açılım
çalışmaları
kapsamında Türkiye
ile Yunanistan
arasındaki vize formaliteleri kaldırıldı.
1946 yılında bugün, 1929 yılında
başlayan büyük krizin çözümünde
etkisi büyük olan İngiliz ekonomist
John Maynard Keynes öldü.

- Kız Safinaz,
biz mahalle
kahvesine
gidiyoruz, bey
gelirse
yemekleri
ısıtsın!...

azalmak bir yana çoğalmıştır. Bu
muammayı çözmek için yapılan
araştırmaların sonucu ise çok daha
ilginçti. Cevap, kuş türlerinin sosyal
davranışlarıyla doğrudan ilgiliydi.
Ardıç kuşları küçük aile grupları
olarak yaşıyor ve erkek ardıç kuşları
bölgelerine hiçbir yabancı kuşu
sokmuyordu. Ayrıca ardıç kuşları
yalnız besleniyorlardı. Mavi
baştankaralar ise geniş gruplar
halinde yaşıyor ve avlanıyordu.
Sonuçta içlerinden biri alüminyum
kapağı delmeyi başardığında
diğerleri de izliyor ve
“öğrenebiliyordu”…
Mavi baştankaralar birlikte
avlanmanın ve öğrendiklerini
paylaşmanın ödülü olarak çoğalmayı
sürdürürlerken, yalnız yaşayan ve
birbirlerinin davranışlarını izleyemeyen ardıç
kuşları, bilgiyi paylaşamadıkları için yavaş
yavaş azalmaya başlamışlardı.
İşletme biliminin “öğrenen örgüt”
kuramının ilham kaynağı bu olayın kıssadan
hissesi; eğer örgütlerde veya şirketlerde bilgi
paylaşılmıyorsa ölümcül bir sorun var
demektir.

TARİHTE BU HAFTA

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Kadınlar kıraathanede,
beyler sefalette…

O BİR İŞADAMI

Bilgiyi paylaﬂ, yoksa ölürsün…

Geçen yüzyılın başlarından itibaren,
neredeyse bir asırdır, İngiltere’de
sütlerin kapıya bırakılması sistemi
vardır. İlk zamanlar kapı önüne
bırakılan süt şişelerinin kapakları
yoktu. O dönem İngiltere’de bol
bulunan ardıç kuşları ve mavi
baştankaralar bir süre sonra bu
şişelerin üst kısmında biriken kaymağa
dadanırlar. Zaten küçük olan bu kuşlar
süt şişesinin geniş ağzından kolayca
soktukları başlarını uzatarak, kaymağı
afiyetle yemeye başlarlar. Bu zengin
besin kaynağı kuşlar için faydalı
olmakla birlikte, süt kaymağıyla
tanışmadan önce yedikleri besinlerle
kıyaslandığında oldukça kolay
yutulmaktaydı. Bu nedenle her iki kuş
türünün de zamanla beslenme alışkanlıkları
değişti.
Kuşlar tam yeni besinlerine alışmışlardı ki,
şişelerin devrilmesi, sütün kuşların
gagalarından bulaşan çöplerle kirlenmesi
gibi şikâyetlerin önüne geçmek isteyen
sütçüler şişeleri alüminyum kapaklarla
kapatmaya başladılar. Bu kapaklar kuşları bir
süre engelledi. Bu süre içinde kaymak
dışında besin almakta zorlanan birçok kuş
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22 Nisan
1924 yılında bugün,
Devlet Demiryolları
Genel Müdürlüğü
kuruldu ve Anadolu Demiryolları
devletleştirildi.
1947 yılında bugün, yabancı
sermayenin Türkiye’ye girişine izin
veren yasa kabul edildi.
23 Nisan
1920 yılında bugün, Heyet-i
Temsiliye
adına Mustafa
Kemal
imzasıyla iki
gün önce
açılacağı duyurulan Büyük Millet
Meclisi açıldı. Mustafa Kemal
Paşa’nın duyurusu “Cenâb-ı
Hak’kın lütfuyla Nisanın 23’üncü
Cuma günü, Cuma namazından
sonra Ankara’da Türkiye Büyük
Millet Meclisi açılacaktır” cümlesiyle
başlıyordu. Meclis, Milli
Mücadele’yi başlatacak ve başarıya
kavuşturacaktı.
24 Nisan
1800 yılında bugün, ABD Kongre

İstanbul’da ‘lale’nin kültür endüstrisine dönüşümü
Lalenin anavatanı değişiyor mu?
Hollanda ve lale ilişkisini
bilmeyenimiz yoktur. Aynı zamanda
bir devre ismini verecek kadar yoğun
olan Osmanlı ve İstanbul ilişkisini de
bilmeyenimiz yoktur. Uzun yıllardır
kendi kaderine terk edilen bu çok
boyutlu çiçek, yaklaşık 10 yıldır yine
artan yoğunlukta gündemde.
Emirgan’da her yıl yapılan Lale
PROF. DR.
AHMET EMRE
Festivali giderek uluslararası kabul
BİLGİLİ
görmeye başladı. Bu festival için yurt
içi ve yurt dışından ziyaretçi gelmeye
başlaması çok önemli bir sonuç.
Bugünlerde İstanbul’un neresine gitseniz
lalenin binlerce türü ile karşılaşıyorsunuz.
Aklınıza ne kadar renk getirebiliyorsanız hepsi
lalede kendini gösteriyor. Sadece Emirgan’da
ve Gülhane’de değil neredeyse şehrin her
tarafı lale bahçesine dönüşmüş durumda. Bu
mevsimde lale Hollanda ile yarışır vaziyete
geldi. Lalenin anavatanı değişiyor demek
yerine İstanbul bir lale merkezine dönüşüyor
demek daha doğru olacak.
güzelleşiyor. Şehir güzelleşince İstanbul’da
Bir çiçeğin boyutları
yaşayanlar bu güzellikleri görerek, gezerek
yararlanıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi laleyi eski
mutlulukları artıyor. Turistler şehrin güzelliği
ihtişamlı günlerine döndürme sürecini çok
karşısında adeta büyüleniyorlar. Fotoğraf
başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ciddi
çektiriyorlar, şehirden memnuniyetleri artıyor.
sayılabilecek bir bütçe ayırarak lale etrafında
İstanbul’da kalma ve harcamalarında artış
iktisadi bir döngü oluşturmayı başarmış
kaydediliyor.
durumda. Bu başarı aynı zamanda bir
Sanatçılar bu dönemde daha çok şehri
eleştiriyi de beraberinde getiriyor. Topu topu
geziyorlar.
Lale resimleri yapıyorlar, lale
15 gün dayanabilen bir çiçek için bu kadar
konulu
sergiler
açıyorlar. Şairler şiirler yazıyor
masraf yapmaya gerek var mı? Bu sade ve
masum cümle ilk bakışta haklı gibi görünüyor. ve okuyorlar. Konserler yapılıyor. Şehirde
kültür sanat etkinlikleri artış kaydediyor.
Ama ayrılan bütçenin nasıl bir iktisadi döngü
oluşturduğuna bakılırsa işin detayı kolaylıkla
Lale ne getirdi ne götürdü?
anlaşılıyor.
Çiçek deyip geçtik. Bir yığın masraf
Büyükşehir Belediyesi civar köyleri lale ve
yapılıyor, yazıktır dedik. Bunlar vatandaşın
çiçek yetiştirme alanları olarak belirlemiş.
cebinden çıkıyor dedik. Dedik ama işin
Onlar çalışıyor, üretiyor, kazanıyor. Belediye
kolayına kaçtık. Getirisi üzerine çok
de satın alarak tüm şehrin istifadesine
düşünmedik, hesap yapmadık. Köylünün
sunuyor. Böylece kendi etrafında iktisadi bir
çalışmasını ve kazancının artmasını
döngü oluşuyor. Belediyenin bu iş için
önemsemedik. Şehrin güzelliğinin sosyal ve
ayırdığı bütçe çok boyutlu bir kazanca
iktisadi kazanımlarını görmezlikten geldik.
dönüşüyor.
Şehirde yaşayanların mutluluğunu
Belediye harcıyor, peki kimler kazanıyor?
önemsemedik. Turistlerin şehir
Özellikle belirtmek gerekir ki, öncelikle şehir

memnuniyetinin çok ciddi bir tanıtım ve
kazanım olduğunu anlayamadık.
Hayır, hayır, biz bunların hepsini gördük,
yaşadık. Yaşadığımız şehirden aldığımız
mutluluğu önemsedik. Lale mevsimine özel
yerli ve yabancı turist geldiğini bildik.
Turistlerin memnuniyetinin şehrin tüm esnafı
açısından nasıl bir iktisadi kazanım olduğunu
anladık. Turist rehberlerinin konuklarını
gezdirirken bu durumdan nasıl memnun
kaldıklarına şahit olduk. Onların heyecanına
ortak olduk.
Teşekkürler sayın Başkan. Bütün bunlar
sizin işi tam olarak kavramanızla oldu.
İstanbul’u bir çiçek bahçesine çevirerek bizlere
çiçeği sevdirdiniz, onu korumayı ve en güzeli
canlı görmek olmasını öğrettiniz. Lale, kültür
endüstrisi içerisinde yer aldı. Hem bir güzellik
katarak hem de ilham kaynağı olarak. Bu
alandaki öncü gücünüz İhsan Bey ve ekibine
de ayrıca teşekkürler sayın Başkan.
Emirgan’da at ahırlarından kültür sanat
sergi mekanı üretmeyi başarabilen bir
seviyeye gelen devletimiz için de binlerce
teşekkürler.

Kütüphanesi,
Başkan John
Adams’ın tahsis ettiği 5 bin dolarla
kuruldu. 1812’de tamamen harap
olan kütüphane 1815’te Başkan
Thomas Jefferson’un 6487 kitaplık
özel kütüphanesini bağışlamasıyla
tekrar kuruldu. Bugün 30 milyon
civarında kitabı olan kütüphaneye
her gün 14 bin civarı yeni parça
ekleniyor.
25 Nisan
1901 yılında
bugün, New
York’ta otomobillere plaka
zorunluluğu getirildi.
1946 yılında bugün, İstanbul ile
Ankara arasında ilk kez yataklı tren
seferleri başladı.
26 Nisan
1900 yılında
bugün, her
depremde
soyadına aşina
olduğumuz ABD’li yerbilimci ve
mucit Charles Francis Richter
doğdu. En bilinen icadı depremin
şiddetini ölçen cihaz ve sistem olan
Richter, 1985 yılına kadar yaşadı.

SOLDAN SAĞA: 1Dünyanın en önemli ticaret
ve finans merkezlerinden biri
olup, Birleşmiş Milletler
Genel Konseyi binası,
Özgürlük Heykeli ve Wall
Street caddesine ev
sahipliği yapan ABD
şehri… Ticaret malı… 2Adını telefon sözünden
alan çamaşır deterjanı
markası… Toyota’nın
küçük sınıftaki temsilcisi
olan otomobil modeli…
Mısır’ın internet kodu… 3Gıda maddelerinin yanı
sıra ev eşyaları, elektronik
aletler ve medya ürünleri
de satan Almanya
merkezli bir perakende
marketler zinciri… Üye…
4- Kırmızı renkli değerli bir
taş… İkili ticaret anlaşması
çerçevesinde ülkeler
arasında dışalım ve
dışsatımdan doğan alacak ve
borçların döviz kullanılmadan
karşılıklı olarak
denkleştirilmesine dayalı dış
ticaret biçimi… 5- İçe dert
olan şey… Bir saç şampuanı
ile yatak markasının ortak
adı… Yabancı bir haber
ajansını simgeleyen harfler…
6- Norveç’in internet
harfleri… (Tersi) Klor
elementinin simgesi… Doğan
Haber Ajansı’nı simgeleyen
harfler… 7- 1996’da CibaGeigy ve Sandoz
Laboratories’in birleşmesiyle
oluşan İsviçre merkezli ilaç
şirketi… 8- Adını mitolojik bir
figürden alan halı markası…
Unilever’in şampuan
markalarından biri… 9- Eski,
sanat değeri olan eşyaları
satan kimse… 10- Bir rengin
koyuluk veya açıklık
derecesi… Arjantin’in plaka
işareti… Belirti, iz… 11Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için
kabul edilmiş yasal ölçü
modeli… Şili’nin internet
kodu… Kalsiyum elementinin
simgesi… 12- Genellikle tahıl
ölçmede kullanılan belirli
hacimdeki kap, ölçek…
Sarıya çalan açık kahverengi.

Tam bir mucit
müteşebbis
George Westinghouse

George Westinghouse, 1846 yılında New
York’ta doğdu. Babası bir makine satış
dükkanı işletiyordu. Bu sayede çocukluğu
boyunca makinelerle içli dışlı bir hayatı oldu
ve bu konudaki yeteneğini geliştirdi. 15
yaşında orduya katıldı. Amerikan iç
savaşında hem kara hem de deniz
kuvvetlerinde savaştı.
Savaştan sonra ilk çalışmaları sonucu bir
buhar makinesi geliştirdi ve patentini aldı.
Pek kullanışlı olmayan bu makinenin çalışma
ilkesini kullanarak yeni bir su sayacı
geliştirdi.
1865 yılında raydan çıkan lokomotifleri
tekrar raylara yerleştiren bir düzenek icat etti.
Bu icadı ile ilgilenmeye başladığı
demiryolları konusunda çalışmalarını
sürdürdü ve dört yıl sonra 1869 yılında ilk
büyük icadını yaptı: Trenler için havalı fren
sistemi…
Bu icadının satışını gerçekleştirmek için
Westinghouse Air Brake Company’yi kurdu.
1893 yılında kabul edilen Demiryolu
Güvenlik Aygıtları Yasası bu tip frenlerin
trenlerde kullanılmasını zorunlu kılınca işleri
açıldı.
Otomatik havalı frenlerin Avrupa’da
yaygınlaşmaya başlamasıyla farklı hatlarda
çalışan trenlerde aynı frenlerin kullanımı için
çalışmaya başladı ve standartlaşmanın
temellerini attı.
Havalı frenlerle ilgili birikimini güvenli
doğal gaz boru hatları için de uygulama
amacıyla yeni bir sistem geliştirdi. Bu
konuda iki yıl içinde 38 patent aldı.
Daha sonra farklı sektörlerde de yatırım
yapmaya başlayan Westinghouse, 1886’da
kurduğu Westinghouse Electric Company
şirketini geliştirmeye başladı. Nicola
Tesla’nın alternatif akım motoruna ilişkin
patentleri satın alarak Tesla’yı da işe aldı.
Alternatif akıma yönelik tüm eleştirilere
rağmen motoru geliştirerek başarı sağladılar.
Bugün dünyanın en büyük şirketlerinden
biri olan Westinghouse’un temellerini atan
George Westinghouse, 1907’deki borsa krizi
sırasında şirketinin denetimini kaybetti.
1911’de de tüm ilişkisini kesti. 1914 yılında
doğduğu kentte ölen Westinghouse, 100’den
fazla patenti olan bir mucit müteşebbisti…

BULMACA

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Taşıyıcı tarafından,
gemisinde taşınacak yük
için istenen ücret… Kâğıt
veya zarf üstüne basılmış
ad ve adres… 2- İskambil
oyunlarında oynama
sırası… Bir borca karşılık,
hesabı daha sonra
görülmek üzere yapılan
kısmi ödeme… Küçük
bitkilere verilen genel ad…
3- Yapı Kredi Bankası’nın
kredi kartı… İmkân… 4Evyap Grubu’nun sabun
markalarından biri… Lityum
elementinin simgesi… 51961 yılında kurulmuş olan,
TSK mensuplarının
yardımlaşma ve emeklilik
fonu… 1899’da İngiltere’de
kurulan, 2000’den beri BP
şirketler grubunun bir
parçası olan, birçok dalda
otomotiv yağları üreten bir
marka… 6- Yarışmacıların
otomobille belli yolları
izleyerek ve özel kurallara
uyarak belirli bir yere
ulaşmalarına dayanan
otomobil yarışı… Yardım
amacıyla toplanan para…
7- Kore Cumhuriyeti’nin

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

internet uzantısı… Bir
borcun ödeneceğine
teminat olarak ödenince
geri alınmak şartıyla
borçlunun alacaklıya verdiği
değerli şey… 8- Ölçü
aletleri, saat ve
göstergelerde sayı veya
işaret göstermeye yarayan
hareketli iğne… Ticari bir
amaçla geniş topluluklara
tanıtılmak istenen bir şeyi
basın ve yayım yoluyla
duyuran kimse… 9“Milattan Sonra” anlamını
taşıyan kısaltma… “İnsan
Kaynakları” anlamında
kullanılan harfler…
Görevlilerin meslek
yaşamlarındaki çalışma
durumları… 10- Lahza… İç
karşıtı… 11- Genellikle
dükkânlarda satıcıların
önündeki uzun masa…
Procter & Gamble’ın
çamaşır suyu markası… 12Cemal Gürsel’in lakabı…
Cezaevinden serbest
bırakılan suçlunun toplum
yaşantısına yeniden
uyabilmesini sağlamak
amacıyla yapılan yardım
çalışması.
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