
} }4  M A Y I S  2 0 1 2

SAYFA 11

EKO-MAGAZİN

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 

4 Mayıs
1904 yılında bugün, Büyük

Okyanus ve
Atlas
Okyanusu’nu
bağlayacak
Panama
Kanalı’nın
inşası başladı.

1932 yılında bugün, ciddi bir
suçlama yapılamadığı için lideri
olduğu suç örgütünü
serbestçe yönetmeyi sürdüren
Al Capone, önceleri kimsenin
önemsemediği muhasebeci bir
polisin çalışmaları sonucu
vergi kaçırma suçundan
Atlanta’da hapse girdi.

5 Mayıs
1835 yılında bugün, Kıta

Avrupası’nın ilk demiryolu hattı
Belçika’da hizmete girdi.
Dünyanın ve Avrupa’nın ilk
demiryolu hattı ise 1800’lerin
başında İngiltere’de çalışmaya
başlamıştı. 1865 yılında aynı
gün ABD Cincinnati
yakınlarında gerçekleşen ilk
tren soygunu ise “özel
güvenlik” sektörünün
doğuşunun yolunu açacaktı. 

6 Mayıs
1937 yılında

bugün, Almanya
Başbakanlarından
Hindenburg’un adını
taşıyan ve
zamanının en büyük
zeplini olan araç, ABD gezisinde
havalandıktan kısa süre sonra
alev aldı ve yanarak yere çakıldı.
36 kişinin öldüğü kazadan sonra
“havadan hafif” gazlarla uçan
araçlar dönemi kapanacaktı. 

7 Mayıs
1998 yılında

bugün, Apple, bir
süre şirketten
ayrı kalan Steve
Jobs’un
döndüğü gibi
tasarladığı Imac’i
piyasaya sundu.
Aynı gün,

Mercedes-Benz 40 milyar dolara
Chrysler’ı satın aldı ve
DaimlerChrysler doğdu.

8 Mayıs
1886 yılında

bugün, Atlantalı
bir kimyacı ve
eczacı olan John
S. Pemberton,
100 yıl sonra her
gün 1 milyar şişe
satılacak ve

dünyanın en ünlü
içeceği haline
gelecek Coca-
Cola’yı üretti. 

1914 yılında
bugün, sinema
dünyasına

damgasını vuracak
yapımcılardan Paramount
Pictures film yapım ve dağıtım
şirketi ABD’de kuruldu.

9 Mayıs
1950 yılında bugün, Fransa

Dışişleri Bakanı
Robert Schumann,
Avrupa’nın güvenliği
için birleşik Avrupa
fikrini ortaya attı.
Schumann
Deklerasyonu olarak
bilinen bu sunuş,
Avrupa Birliği’nin temellerini
atacaktı. 

10 Mayıs
1920 yılında

bugün, ABD
Komünist Partisi
kuruldu. Amacı
öncelikle ABD’yi
NATO’dan
çıkarmak olan
parti, akademisyen Sam Webb
liderliğinde ve 235 W. 23. Cadde
New York adresinde faaliyetlerini
bugün de sürdürüyor.

Bilmediğiniz şeyin size
zarar vermeyeceğini

büyük ihtimalle
duymuşsunuzdur,

ama iş hayatında verir.

”
1898 – 1963 yılları

arasında yaşamış, Narnia
Günlükleri gibi eserleri

Hollywood tarafından son
zamanlarda keşfedilmiş,
İrlandalı yazar ve öğretim

görevlisi. 

Vatikan’da Papa seçimi yaklaştığında
her aday için bir “Şeytanın Avukatı” tayin
edilir. Katolik kilisesi tarafından aziz ilan
edilecek kişiler için de uygulanan bu
yöntemde Şeytanın Avukatı, adayla ilgili
ayrıntılı bir çalışma yapar ve sadece
“olumsuz” yönlerini araştırır. Amaç, Papa
olmaya lâyık olmayan geçmişe sahip
adayların elenmesidir.

Bu kurumdan mülhem, herhangi bir
konunun olumsuz yönlerini sürekli
gündeme getirenlere “Şeytanın
Avukatlığını yapma” denir. 

★★★

Çizgi roman severler tanırlar, Kaptan
Swing’in yoldaşlarından biri Kızılderili
Gamlı Baykuş’tur. Gamlı Baykuş’un, adına
uygun bir biçimde olumsuz bir bakış açısı
vardır. Hiçbir durumdan memnun olmaz
ve sürekli şikayet eder. 

Yani yakınımızda bulunmasına
tahammül edemeyeceğimiz tiplerden…

Sıradan insanların tahammülünü

zorlayan bir başka insan tipi de
Pollyanna’dır. Çocuk edebiyatının
klasiklerinden Pollyanna, hayatın tüm
zorluklarına direnmek amacıyla, en kötü
durumda bile mutlu olabilecek bir yön
bulan küçük bir kızdır. Hiçbir zaman
mutsuz olmaz, yüz felci geçirmiş gibi
sürekli gülümser ve saire…

★★★

Bu iki insan tipi de gündelik

hayatımızda çekilmez
olabilirler, ancak şirketlerin
her ikisine de ihtiyacı
vardır. 

Sıradan insanlar,
herhangi bir konuda iyi ve
kötü yönleri dengeli bir
biçimde değerlendirirler.
Aşırı kötümser veya
iyimserlerden farklı olarak,
her iki yöne de “dengeli”
bir biçimde bakarken
“mutedildirler”… Yani

uçlara gitmezler. 
Sıradan insanlar için her swot analizi,

güçlü ve zayıf yönlerin, avantaj ve
dezavantajların değerlendirildiği rutin bir
işlemdir. 

Oysa aynı analizde Gamlı Baykuş
korkunç felaketler, Pollyanna kanatlanmış
şirketler görür. İşte bu nedenle her şirkete
bir Gamlı Baykuş, bir de Pollyanna
gerekir. Onlar küçücük ihtimalleri dev
tehditler veya fırsatlar olarak görebilirler…

Clive Staples
Lewis

28 Şubat 1340 – 28 Şubat 1924  Akbaba Dergisi 

BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAĞA: 1- Vehbi Koç
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
olan; 2011 yılı için tahakkuk
eden 33 milyon 622 bin
742 liralık vergisiyle,
Türkiye’nin vergi
rekortmeni olan iş kadını…
2- Sabancı Holding ile
İngiliz sigorta şirketi Aviva
plc’nin ortak yatırımı olarak
2007’de kurulan, bireysel
emeklilik ve hayat
sigortaları sektörlerinde
hizmet veren kuruluş…
Bankamatik olarak da
bilinen otomatik vezne
makinesi… 3- Ülkemizde
perakende satış
sektöründe faaliyet
gösteren marketler zinciri…
Philip Morris tarafından
üretilen; Red Label, Gold Pack,
Blue Ice gibi çeşitleri bulunan
sigara markası… 4- İtalya’nın
internet kodu… Ev, arsa, bahçe
gibi taşınamayan mal ve
mülklerin ortak adı… Bir
sözleşmede taraflardan birinin
öbürüne işten caymayacağını
belirtmek amacıyla önceden
verdiği güvence parası… 5-
Pulu yapıştırılmadan veya eksik
yapıştırılarak gönderilen
mektup için alıcının cezalı
olarak ödediği posta ücreti…
Fas’ın plaka işareti… 6-
Sudan’ın internet harfleri…
Nijerya’nın başkenti… 7-
Mevlevi tarikatında çile
doldurmuş olan dervişlere
verilen ünvan… (Tersi) Fiilden
isim üreten bir ek… Molibden
elementinin simgesi… 8-
İskambil kağıtlarında papaza
verilen isim… Birleşik Arap
Emirlikleri merkezli bir havayolu
şirketi… 9- Alacağın veya
borcun, faizin dışında olan
bölümü… Ticari senetlerde,
ödemeden sorumlu olanların
ödememesi durumunda
üçüncü bir kişinin alacaklılara
senet bedelini ödeyeceğine
ilişkin verdiği güvence… 10-

Yer üstünde veya yer altında
cevher çıkarılan yer… Lifleri
dokumacılıkta kullanılan bir
bitki… 11- Roma
rakamlarında M ile gösterilen
sayı… “Alain Delon”, “Acısa
da Öldürmez” ve “Kafa”
şarkılarının yorumcusu… 12-
Bir toplulukta çalışan
insanların her biri… Bir bilim,
sanat, meslek dalıyla veya bir
konu ile ilgili özel ve belirli bir
kavramı karşılayan kelime.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1- Döviz paritesinin alış ve
satış değerlerinin serbest
piyasa kurallarına göre
Merkez Bankası’nın
müdahalesiyle belirlenmesi…
Doğum işini yaptıran kadın…
2- Adını bir müzikalden alan
nevresim markası…
Ukrayna’nın plaka kodu…
Vilayet… 3- Sözsüz tiyatro
oyunu… Bir yoğurt
markası… 4- Yabani
hayvanları yakalama işi… Ev
ürünleri satışı yapan
mağazalar zinciri… Aktinyum
elementinin simgesi… 5- Bir

ürün elde edilmesinde
kullanılan temel bileşenlerin
işlenip elde edilmesinden
önceki durumu… Bir güreş
türü… 6- Esasla ilgili… Bir
işin yapılması için harcanan
beden ve kafa gücü… 7-
Balık yumurtası ile yapılan bir
meze türü… 8- Sri Lanka’nın
internet harfleri… Birine, ölen
bir yakınından kalan mal,
mülk, para veya servet… 9-
Tanrı… Sözleşme, kontrat…
10- Ücretlerde, serbest
meslek gelirlerinde ve
sonraki yıllara devredilen
taahhüt işlerinde ödemeler
sırasında bu ödemelerin
belirli bir kısmı ödemeyi
yapanlarca tutulduktan
sonra kişiler adına vergi
dairelerine yatırılan miktar…
(Eskiden) Postayı süren
kimse… 11- Altuğ, Kongar
ve Belözoğlu soyadlı
ünlülerimizin ilk adı…
Gündelikle çalışan işçi,
emekçi… 12- Tığ ile yapılan
ince dantel… Osmiyum
elementinin simgesi… Ad,
ün.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

O BİR İŞADAMI

Önce dikiş makinesi, 
sonra bisiklet üretti

Adam Opel

Aslında tam bir 19. yüzyıl insanıdır.
1837 ile 1895 yılları arasında yaşadı.
Almanya’da doğdu ve 20 yaşına kadar
babasıyla birlikte bu ülkede yaşadı.
Babasından ayrıldıktan sonra
Belçika’ya gitti ve Brüksel’de çilingir
çırağı olarak çalıştı. 

1858 yılı ortalarında Paris’e gitti.
Paris’te, bir çilingir olarak ilgisini
çeken makinelerin, o döneme göre
oldukça komplike olanlarından dikiş
makineleriyle ilgilenmeye başladı. Bir
yıl sonra bir dikiş makinesi ustası
olarak çalışıyordu. Kardeşi George da
aynı işi yapmak üzere Paris’e geldi. 

Adam, memlekete dönüp,
amcasının kullanılmayan inek ahırında
dikiş makinesi üretimi işine girdi. Kısa
süre sonra, 1863’te, Paris’te ustalaşan
kardeşi de yardıma geldi. Dört yıl
sonra fabrikayı genişletme kararı
almışlardı. 

1880 yılından sonra dikiş makinesi
işi büyük bir patlama yaşamaya
başladı. 1889’da 500 bin makine
üretimine ulaşmışlardı. 

Bu arada 1880’lerin ortasında
bisiklet üretimine girdiler. Adam Opel,
bisiklet üretimini görse de kurduğu
şirketin otomobil ürettiğini hiç
görmedi. Muhtemelen, Opel’in bir
otomobil devi olacağını hayal bile
etmedi. Şirket yüzyıl başında otomobil
işine girdi. Bisiklet üretimini tamamen
bırakması ise 1931 yılını bulacaktı.

Adam Opel aslında toprağa bir
tohum bırakmıştı. Tohumun büyüyüp
serpilmesini sağlayanlar, ikinci karısı
Sophie ve çocuklarıyla torunları
olacaktı. Adam’ın soyadı Opel, Alman
otomotiv efsanelerinden biri haline
gelecekti. 

Her flirkete bir Gaml› Baykufl bir de Pollyanna…

TARİHTE BU HAFTA 

”

Esnafın akıllısı…

E. SAHRA ÖZTÜRK

KÜÇÜK yaşlardan itibaren müzikle
ilgilenen, lise yıllarında gitar çalmaya
başlayan Emir Yeşil, aynı zamanda ses
mühendisi. Bilgi Üniversitesi’nde iki
sene vokal, daha sonra da ses
mühendisliği eğitimi aldı. Üniversite
yıllarında sahnelere adım atan, aynı
zamanda stüdyoda ses mühendisliği de
yapan Yeşil, profesyonel müzik
kariyerine Dolapdere Bing Gang grubu
ile başladı. 5 yıllık çalışmalarına üç
albüm sığdıran Yeşil, daha sonra solo
kariyerine ağırlık vermek için gruptan
ayrıldı. Bu senenin başında da tamamı
İngilizce “Back Home” adlı ilk solo
albümünü çıkardı.

Emir Yeşil ile yeni albümü üzerine
konuştuk…

● Yaptığınız global bir çalışma. Bu
doğrultuda hedef kitleniz sadece
Türkiye değil diyebilir miyiz?

Hedefimiz albümün dünya çapında
olması. Tabii ki pazar olarak ilk önce
Türkiye’de çıktık. Sonbaharda da
Avrupa piyasasına açılmanın planlarını
yapıyoruz. Albümün lisanslanıp yurt
dışında etnik müzik raflarında
durmasını istemiyoruz. Bu çok basit bir
şey zaten. Benim orada esas amacım,
albümün satışıyla beraber
promosyonunu da yapabilmek.
Dolayısıyla etnik raf müziğinden
çıkartıp işi tamamen onların popüler
kültürüne hitap eden pop müzik
raflarında yani Madonna, Justin
Timberlake gibi isimlerin albümlerinin
yanında Emir Yeşil albümü olarak yer

almak.
● Albümdeki

parçalardan ve tarzlarından
bahseder misiniz?

Genel olarak albümü pop
olarak yorumluyorum. Ama
albümdeki 10 parça da tarz
olarak birbirinden farklı. Pop,
rock, pop-rock, disco, R&B,
slow, kısaca 7’den 70’e bütün
yaş gruplarına hitap edecek
tarzları içinde barındırıyor.
Türkiye’de hiç yapılmamış
bir albüm; tamamı Batı
enstrümanlarıyla yapılan
vokal ağırlıklı bir albüm.
Albümün kayıt, mix ve
mastering’leri Babajim
stüdyolarında gerçekleşti.
Albümdeki parçaların ses ve
müziği hitquarters.com
tarafından besteleri sıklıkla
ayın bestesi seçilen İngiliz
şarkı yazarı David Flynn’e ait. Albümün
prodüktörlüğünü ben üstlendim.
Yardımcı prodüktörlüğünü de
Amerika’nın en önemli ses
mühendislerinden biri olan ve Christina
Aguilera, Vanessa Carlton, Mick Jagger
gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışmış
olan Michael C. Ross yaptı. 

● Sahne çalışmalarınız veya
konserleriniz olacak mı?

İstanbul’da ilk konserim 16 Mayıs’ta
Joly Joker’de olacak. Konserde albüm
parçalarımın yanı sıra hazırladığımız
cover repertuarımız da yer alacak.
Temmuz veya Eylül’de de altı ayaklı bir
İngiltere turnesi planlıyoruz. 

● Dinleyicilerinizden gelen
tepkiler nasıl? Albümünüzde hiç
Türkçe parça olmamasına nasıl
yorumlarda bulunuyorlar?

“Dinlediğimizde parçalar hoşumuza
gidiyor, yabancı bir şarkıcı daha
diyoruz ama isminizi gördüğümüzde
bizden biri olduğunuzu öğreniyoruz ve
şaşırıyoruz” tarzında yorumlar
alıyorum. Tamamı İngilizce albüm
denildiğinde dinleyiciler, “Bir Türk ne
kadar yapabilmiştir ki” diye
düşünebiliyorlar. Ama albümü
dinledikten ve benim de Türk
olduğumu öğrendikten sonra takdir
ediyorlar. 

Emir Yeşil ilk albümüyle
Avrupa’ya açılacak

Emir Yeşil, bu senenin başında çıkardığı tamamı İngilizce olan
“Back Home” adlı ilk solo albümüyle müzik piyasasında adından
söz ettiriyor. Sonbaharda Avrupa piyasasına açılmayı planlayan

Yeşil’in hedefi, albümünün dünya çapında ses getirmesi.  

ABD
vizesi 
için
tüyolar

ABD
Büyükelçiliği, vize
sürecini
kolaylaştıracak
ipuçlarını verdi.
ABD Büyükelçiliği
ile TOBB arasında
yapılan toplantıda,
vizeye başvuran iş
adamlarına
yöneltilen soruların
genel çerçevesi
şöyle çizildi:
ABD’ye seyahat
amacınız nedir?
Vize başvurusu
yapan kişinin
ünvanı nedir?
Hangi alanda ticari
faaliyette
bulunmaktasınız?
Yanınızda kaç kişi
çalıştırıyorsunuz?
ABD’de kiminle
görüşeceksiniz, ne
işle uğraşmaktadır?
Görüşeceğiniz 
kişi veya şirket
ABD’de hangi
adreste
bulunmaktadır?
Sizinle birlikte
kimler bu iş
gezisine katılacak?
Bu kişilerin ABD
vizesi var mı/yoksa
vize randevusu
aldılar mı? ABD’de
nerelere
gideceksiniz/ne
kadar süre
kalacaksınız?

– Balıkların
tazedir?

– Merak
etme, senin
kadar taze
madam!

– Eh, ver
şundan
bakalım iki
okka!
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