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”

Çalışma ve iş
yapma aşkı, vatan
ve özgürlük
aşkından aşağı
değildir.

”

Ahmet
Mithat

1844 – 1912 yılları arasında
yaşamış, her konuda kalem
oynatmasıyla meşhur,
gazeteci, yazar ve yayıncı…
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O BİR İŞADAMI

Bilmedi€ini bilmemek cehennemi…

bilmemekle birlikte, bu bilgiyi bilmediklerini de
bilirler. Yani öğrenme yolunda ilk adımı
atmışlardır. Ne bilmesi gerektiğini bilir ve
öğrenmek için gerekeni yaparak bilmediğini
öğrenebilir. Sonuçta gideceği yer yine bildiğini
bilmek olacaktır.

Dünyanın ilk yazılı metinleri sayılan
Mezopotamya kil tabletlerinde bile “bilinç”
meselesine dikkat çekilir. İnsanın, kendini,
çevresini, durumunu idrakinin önemine vurgu
yapılır.
Antik Yunan’a gelindiğinde ise bir okulun
kapısında “matematik bilmeyen giremez”
yazarken, diğer birinde “kendini bil”
yazıyordu.

★★★

Tüm bu durumların en iyisi, şüphesiz
bildiğini bilmek durumudur. Bazı uzmanlar bu
duruma “bilinçli farkındalık” diyorlar. Biri
herhangi bir konudaki uzmanlığının veya
bilgisinin farkındaysa bilinçli farkındalık
düzeyindedir. Tabii bu duruma uygun
davranır, uygun stratejiler oluşturup uygularsa
başarı şansını artırır. Dolayısıyla bilinç
düzeylerinin en tekâmül etmiş hali budur…
★★★

Uzmanlığının farkında olmayan, yani

“bildiğini bilmeyenler” grubu ilginçtir. Bu
gruptakiler ellerinin altındaki altın madeninin
farkında değillerdir. Bu nedenle atacakları
adımları planlarken hata yapma ihtimalleri
büyüktür. Ancak, bu durumdan kurtulmaları
çok zamanlarını almaz. Bir biçimde ne
bildiklerinin farkına varmaları, onları bir
adımda “bilinçli farkındalık” düzeyine
yükseltir.
★★★

İhtiyaçları olan bilgiyi bilmeyen, ama bunu
bilmediklerini bilenlerin işi de nispeten
kolaydır. Çünkü onlar muhtaç oldukları bilgiyi

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Gelelim en zor duruma. Yani bildiğini
bilmeme durumuna…
Bilmediğini bilmeyen, ne bilmesi gerektiğini
de bilmez. Ama en kötüsü bildiğini sanmasıdır.
Bildiğini sanan, bilmediğini bilmeyen, iflah
olmaz bir şuursuzluk cehenneminde sınırı
olmayan bir düşüş içindedir… Bu aşamadan
kurtuluş için sağlam darbelere ihtiyaç vardır;
yaralayacak kadar güçlü, ama öldürmeyecek
kadar hafif darbelere… Ömrü olan bu
darbelerle kendine gelir ve bilmediğinin
bilincine varır.
Aksi takdirde?
Aksi takdirde, sözkonusu olan bir insansa
sıfır bilinçle geldiği dünyada, düşük bilinçle
yaşar gider.
Yok, eğer sözkonusu olan bir şirketse durum
değişir. Şirketler bilmediğini bilmeme
düzeyiyle uzun yaşayamaz, ölür gider…

TARİHTE BU HAFTA

28 Şubat 1340 – 28 Şubat 1924 Akbaba Dergisi

Üç vasfı bir arada…
Hizmetçi
İdarehanesinde
– Çalışkan,
namuslu,
idareli bir
hizmetçi
istiyorum!
– Öyle ise üç
hizmetçi alınız!

18 Mayıs

20 Mayıs

22 Mayıs

1987 yılında bugün, İstanbul
Boğazı’nda ilk deniz otobüsü
seferleri Bostancı-Kabataş
arasında başladı. Bu seferlerle,
daha sonra dünyanın en büyük
yolcu taşıyan denizcilik şirketi
haline gelecek İDO’nun temelleri
atılmıştı.

1873 yılında
bugün,
ABD’de Levi
Strauss ve
Jacob Davis
adında iki
girişimci,
madenciler
için üretmeyi
düşündükleri,
bakır
perçinlerin
kullanıldığı bir
“iş pantolonunun” patentini
aldılar. Bu kaba iş pantolonu,
madenciler ve kovboylar
tarafından yoğun olarak
kullanılacak, daha sonra bir
gençlik ve Amerikan hayat tarzı
idolü haline gelecek Blue
Jean’di…

1990 yılında bugün, 1985 yılında
ilk versiyonu hazırlanan
Microsoft Windows işletim
sisteminin 3.0 versiyonu
piyasaya çıktı. İşletim sistemi, ilk
iki yıl 10 milyon adet satılarak
rekor kıracaktı.

19
Mayıs
1919
yılında
bugün,
üç
günlük
zorlu bir
yolculuk
sonrası
Mustafa
Kemal
Paşa ve beraberindeki
heyeti taşıyan Bandırma Vapuru
Samsun’a ulaştı. Bu olay,
daha sonra Milli Mücadele’nin
başlangıcı ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün “doğum günü”
kabul edilecek ve bayram ilan
edilecekti. Yanda,
Atatürk’ün, Samsun’a
çıkmadan bir gün önce
Rauf Bey için imzaladığı
fotoğraf.
1975 yılında bugün, Kıbrıs Barış
Harekâtı nedeniyle Türkiye’ye
uygulanmaya başlayan silah
ambargosu ABD Senatosu
tarafından kaldırıldı.

23 Mayıs
1938 yılında bugün, İstanbul
Elektrik Şirketi’nin
devletleşmesini sağlayan
sözleşme Ankara’da imzalandı.
1937 yılında bugün, “Rockefeller
gibi zengin” sözünün doğuşuna
neden olacak kadar zenginleşen
Amerikalı işadamı John D.
Rockefeller 98 yaşında öldü.
Mütevazı mezar taşının üstüne
hâlâ bırakılan bozukluklar dikkat
çekiyor.

21 Mayıs
1927 yılında bugün, Atlas
Okyanusu ilk kez uçakla aşıldı.
ABD’li havacı Charles Lindbergh,
Spirit of St. Louis adlı uçağıyla
New York’tan Paris’e uçtu ve bu
konuda bir ilk olmayı başardı.

24 Mayıs
1940 yılında bugün, öncü mucit
Igor Sikorsky, 1910’lardan beri
üstünde çalıştığı helikopter
konusunda yeni bir adım attı ve
ilk başarılı tek rotorlu helikopter
uçuşunu gerçekleştirdi.

Nevşehir’de dostluk kazandı
İSTANBUL Ticaret Odası Veteran Futbol
Takımı ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası
Veteran Futbol Takımı arasındaki maçı, İTO
takımı kazandı. 5-0’lık sonuçla biten maç,

Afrika enerji
potansiyelini
tartışıyor
TUNUS Elektrik ve Gaz Şirketi, 28–31 Mayıs 2012
tarihleri arasında, Tunus’un Yasmine Hammamet
kentinde enerji konulu bir kongre düzenliyor. 17.
Afrika Elektrik Enerjisi Yatırımları, Taşıyıcılar ve
Distribütörleri Birliği Kongresi’nin ana teması,
Afrika’da enerji potansiyeli ve sürdürülebilir
kalkınma olacak. Kongreye Afrika’daki elektrik
şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra
elektrik sektörü profesyonelleri, karar vericileri ve
donör ülkeler katılacak. Kongreye paralel olarak
yapılacak üç günlük sergide iş adamları
ürünlerini ve hizmetlerini sunacak, bu alandaki
tecrübelerini paylaşma fırsatı bulacaklar.
www.congres-updea2012.com

İTO’nun Nevşehir ziyareti kapsamında
gerçekleşti. İTO’nun golleri; Bülent Seyhan
(2), Mehmet Emin (1), Abdullah Karabatak (2)
tarafından kaydedildi. 18. Dönem İstanbul

Tunus Safakes
Uluslararası Fuarı
19 Haziran’da
başlıyor
TUNUS’ta düzenlenecek
Safakes Uluslararası Fuarı,
19 Haziran’da kapılarını
açıyor. Yerli ve yabancı
firmaları biraraya getirecek
olan fuar, Safakes kentinde
yapılacak. Safakes
Uluslararası Fuar Derneği
tarafından bu yıl 46. kez
organize edilen fuar 3
Temmuz 2012 tarihine
kadar açık kalacak.
Bilgi: 00 216 47 228 770
contact@foire-sfax.com.tn

Karl Benz

★★★

★★★

Kimi bilir, bildiğini bilmez…
Kimi bilmez, bilmediğini de bilmez…
Kimi bilmez, ama bilmediğini bilir…
Kimi bilir, bildiğini de bilir…

Dünyanın ilk
ehliyeti onun

Ticaret Odası Meclisi 7. Çalışma Toplantısı’nı
meclis üyelerinin katılımı ile Nevşehir’de
gerçekleştirdi ve kentte çeşitli resmi
temaslarda bulundu.

İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal
Aysal Tez Yarışması başlıyor
ÜNİVERSİTELERDE
gerçekleştirilen
doktora ve master tez
çalışmalarının
unutulup
kaybolmalarını
engellemek ve genç
beyinleri ödüllendirmek için
düzenlenen İktisadi
Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal
Ödüllendirmesi Tez
Değerlendirme Yarışması, bu
yıl 8’inci kez yapılacak. İktisadi
Araştırmalar Vakfı tarafından
organize edilen yarışmanın bu
yılki konusu, ‘2023
Perspektifinde Türkiye

Ekonomisinde Öncü
Sektörler: Türkiye Tarım
Sektöründe Yapısal
Dönüşüm Politikaları”
olarak belirlendi.
Ayrıca Vakfın kurucu
üyesi ve 38 yıl
başkanlığını yapan Prof. Dr. M.
Orhan Dikmen’in anısına da
bir yarışma düzenleniyor. Bu
yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek
yarışma, bilimsel araştırmalar
yapacak kişileri teşvik etmeyi,
yeni ve özgün çalıştırmaları
ödüllendirmeyi hedefliyor.
Yarışmaya başvuru süresi 28
Eylül’de sona erecek.

SOLDAN SAĞA: 1- İpek, Kilim,
Meysu, Soley, Kumtel,
Apikoğlu markalarına
evsahipliği yapan İç
Anadolu ilimiz… Başkenti
Konakri olan Afrika
ülkesi… 2- Marsa’nın sıvı
yağ markalarından biri…
Bir komisyonun verdiği
kararların gerekçesini
kaleme alıp genel kurul
karşısında savunmakla
görevlendirilen üye… 3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
anlamındaki harfler…
Fiilden isim türeten ek…
İthalatta bir malın bedeli,
sigortası ve navlun
giderleriyle birlikte olmak
üzere maliyeti… 4- Arada
ödenen olağan dışı bono…
İçinden su akıtmak için
toprağı kazarak yapılan açık
oluk… 5- Bir cetvel türü…
Eczacıbaşı Yapı Grubu’nun
Vitra-Artema markalı ürünlerinin
pazarlama çalışmalarını
yürütmek amacıyla 1978 yılında
faaliyete başlayan kuruluş… Bir
organımız… 6- (Tersi) İtalya’da
bir nehir… Norveç’in internet
kod harfleri… Henkel
tarafından üretilen yüzey
temizleyici sıvı markası… 7Kredi kartıyla alışveriş imkanı
sağlayan, cep telefonu
büyüklüğünde bir cihaz…
Tasarlanan ürünün tanıtım veya
deneme amacıyla üretilen ilk
örneği, prototip… 8- Adını bir
erkek isminden alan yerli
bisiklet markası… Silisyum
elementinin simgesi…
Namibya’nın internet harfleri…
9- Zanaatçılar için ünvan…
Çin’in para birimi… 10- Sade,
domatesli, biberli gibi çeşitlere
sahip, ülkemizin ilk üçgen
peynir markası… İlaç,
merhem… 11- Ortak bir amacı
veya işi gerçekleştirmek için bir
araya gelmiş kurumların veya
kişilerin oluşturduğu birlik,
teşekkül… Muğla’nın bir
ilçesi… 12- Dış karşıtı…
Seçmeli yemek; tabldot karşıtı.

Karl Benz, 1844 yılında modern
Almanya’nın bir parçası olan Baden
Karlsruhe’de doğdu. Lokomotif
sürücüsü babası Johann George Benz,
Karl iki yaşındayken bir tren
kazasında öldü. Babasının
ölümünden sonra yoksulluk içinde
yaşamalarına rağmen annesinin
çabalarıyla iyi bir eğitim aldı.
Okuma yazma öğrenilen yerel bir
gramer okulu sonrası 9 yaşındayken
bilimsel odaklı liseye başladı. Daha
sonra Teknikler Üniversitesi ve
Karlsruhe Üniversitesi’nde mekanik
mühendislik eğitimi aldı.
Bol bol bisiklet sürdüğü üniversite
yıllarında “atsız bir araba” hayal
etmeye başlamıştı. 20 yaşında bitirdiği
üniversite sonrası çalıştığı birçok
firmada da mesleki donanımını
artırdı. Terazi üreten bir fabrikadan
çelik konstrüksiyon fabrikasına kadar
farklı işlerde çalıştı.
“Atsız araba” yani otomobil için
yaptığı çalışmaların ilk ürününü 1878
yılında ortaya çıkardı. Bu yıl
tasarladığı ilk motorun patentini bir
yıl sonra almıştı.
1885 yılında, satış amacıyla üretilen
ve benzin motoruyla çalışan ilk
otomobil olan Motorwagen’i üretti.
Üç tekerlekli ve önden çekişli bu
araçta motor arkadaydı.
Kurduğu Benz Şirketi, DaimlerBenz, Mercedes-Benz ve
DaimlerChrysler şirketlerinin atasıdır.
Otomobil dünyasında birçok ilke
imza atan Karl Benz, dünyanın ilk
ehliyetli sürücüsüdür de.
1929 yılında öldüğünde, 1910’lu ve
1920’li yıllarda gerçekleşen otomobil
patlamasını görmüştü. Ancak
kurduğu şirketin ürettiği
otomobillerin kalitesi ve konforuyla
20. yüzyıla damga vuracağını belki de
hayal bile etmemişti.

BULMACA

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1Türkiye Şişe Cam Fabrikaları
A.Ş. Genel Müdürlüğü,
İstanbul Sanayi Odası Meclis
Başkan Vekilliği, TÜSİAD
Başkanlığı, Kurucu Meclis
Bakanlar Kurulu Üyeliği ile
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlıkları yapan, Nisan
ayında 96 yaşında
yitirdiğimiz, Şahap ön adlı
siyasetçi… Boru sesi… 2Gümrüklere gelen ticari
eşyanın konulduğu,
korunduğu yer… Güldürü
niteliğinde kısa oyun… 3Kalın kabuklu, çekirdekli bir
portakal türü… 1974’te,
Bursa’nın Karacabey
ilçesinde kurulan süt ve sütlü
ürünler müstahsili… 4- Roma
rakamlarında M ile gösterilen
sayı… Bir ticari malı,
herhangi bir nesneyi
tanıtmaya, benzerinden
ayırmaya yarayan özel ad
veya işaret… 5- İnsanın,
makinenin ve çevrenin bir
arada uyumlu ve verimli bir
biçimde çalışmasını
inceleyen bilim dalı, iş
bilimi… Kimyasal enerjiyi

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

elektrik enerjisine çeviren
araç… 6- Boks
karşılaşmalarında
devrelerden her biri… Küçük
bitkilere verilen genel ad…
Bir göz rengi… 7- İplik…
Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı’nı
simgeleyen İngilizce
kısaltma… Ekin biçme
zamanı… 8- Osmiyum
elementinin simgesi…
İspanya’nın internet kod
harfleri… Uzaklık anlatan bir
söz… 9- Bir renk… Hukuk ve
adalet işlerini gören devlet
kuruluşları… 10- Bir borcun
her yıl ödenen taksitlerle belli
bir zaman sonunda ödenmiş
olması… Ummaktan doğan
duygu, ümit… 11- (Tersi) Bir
şeyin esas tutulan yüzü… TV
reklamlarında Beren Saat’in
rol aldığı deodorant
markası… 12- Uludağ’ın
suyunu kullanan ve merkezi
Bursa’da bulunan şişe su
markalarından biri… Birinci
Dünya Savaşı sırasında
kurulan, Avustralya veya
Yeni Zelanda birliklerinin
ortak adı.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 6. SAYFADA

