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Savaşın kuralları vardır,
çamur güreşinin de…
Politikanın yoktur.

“

1930 yılında Teksas Texarkana’da bir pamuk
tüccarının oğlu olarak doğmuş, asker,
pazarlamacı, girişimci ve 1992 ile 1996 ABD
başkanlık seçimleri adaylarından, işadamı…

Sanayi Devrimi’ni başlatan “şey” nedir?
Buhar makinesi…
Mucidi kim? James Watt.
Peki, James Watt kim?
Sanıldığı gibi bir bilim adamı değil. Büyük bir
armatör olan babasının işlerinin
bozulmasıyla Londra’ya ölçüm aletleri
ustası olmaya gitmiş talihsiz bir zengin
çocuğu… Zanaatı öğrenir ama Londra’ya
döndüğünde Demirciler Loncası icrayı
sanat etmesini engeller. O da Glasgow
Üniversitesi’nde çalışmaya başlar.
Üniversitenin kendisine tahsis ettiği ve şu
anda müze olan fotoğraftaki atölyede
dünyanın o güne kadarki en büyük
dönüşümünü başlatacak icadını
gerçekleştirir:
Buhar makinesi…
Üstelik icat tam bir “üniversite – sanayi işbirliği”
eseridir…
Makinenin gelişmesi için sponsor aramaya başlayan
Watt, bir süre sonra Carron Demir İşleri şirketinin
kurucusu, sanayici John Roebuck ile anlaşır. Bu
desteğin zaman zaman yetmemesi nedeniyle James
Watt tam 8 yıl anketörlük yapar ve makineyi
geliştirmeyi sürdürür.
Roebuck iflas ettikten sonra Watt’la ortak olan
Matthew Boulton, hem makinenin
mükemmelleşmesini hem de ikisinin de zengin
olmasını sağlar. Boulton makinenin ileri geri
hareketinin dairesel olmasını akıl eder. Bu basit
değişiklikle makinenin gücü tam 5 kat artar.
Sonuçta 1765’te ilk örneği çalışan buhar makinesi
1776’da ticari kullanıma sunulabilir. 1794’te Boulton ve
Watts şirketi kurulur. Şirket sadece buhar makinesi

Hafta tatili artık
Cuma değil
1935 yılının 27 Mayıs günü toplanan TBMM’de alınan bir
kararla, o güne kadar Cuma günü olan hafta tatili Pazar
gününe alındı. Ertesi günü yayınlanan Cumhuriyet gazetesi,
dönemin henüz oturmamış yazım kurallarıyla, haberi şöyle
aktarır: “Dünkü Kamutayda (yani TBMM Genel
Kurulu’nun o zamanki adı) hafta tatili Pazar günü olarak
kabul edildi. Resmi daireler cumartesi öğleden sonra
pazartesi günü sabahına kadar 35 saat kapalı, dükkânlar
cumartesi akşamına kadar açık kalacaklardır.”
Haberde ilgili kanunun açıkladığı o dönemki bayramlar
ile ilgili de ayrıntılı bilgi var:
“Bu kanun layihasına nazaran, ulusal bayram yalnız
cumhuriyetin ilan edildiği 29 ilkteşrin günüdür. Türkiye
içinde ve dışında devlet adına yalnız o gün tören yapılır.
Bayram 28 ilk teşrin öğleden sonra başlamak üzere 29 ve 30
günleri devam eder. Genel tatil günleri de şunlardır: 30
ağustos zafer bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik bayramı, 1
mayıs bahar bayramı, üç gün şeker ve dört gün kurban
bayramları. İkinci kanunun birinci günü yılbaşı günüdür.
Hafta tatili Pazar günüdür.”

WEb SİTElErİ

Cuma tatili…
Tabelalarda: “Türk Helvacısı”, “Milli Bakkaliye”
Kepenklerde: “Dükkânımız bugün kapalıdır”, “Cuma
münasebetiyle…”
24 Ocak 1924 tarihli Akbaba dergisinde yayınlanan bu
karikatürden anlaşıldığına göre Cuma günleri yapılan hafta
tatiline ticaret erbabı tarafından pek uyulamıyormuş.
1935’ten 39 yıl sonra 30 Mayıs 1974’te ise Cumartesi günü
de tam gün tatil olacaktı…

İstanbul Ticaret’in takibinde
AYŞE BAŞAK

Dünyanın tüm
TV dizileri

aysebasak@live.com
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üretip satar. 1824 yılına kadar tam 1.164
makine satılır. Her girdiği madende ve
fabrikada buharın sihirli gücü verimi artırır,
maliyetleri düşürür, ürünlerin geniş kitlelere
ulaşmasını sağlar.
Böylece sadece iki mucit müteşebbis zengin olmaz,
bir ülkeyi de zenginleştirecek olaylar zincirini başlatır.
HHH
Burada önemli olan nokta üniversite ile iş
dünyasının işbirliğinin ilk örneklerinden biri ile
dünyanın değiştirilmesidir. Yani sanayi devrimini
başlatan aslında üniversite – sanayi işbirliğidir…
Neredeyse 300 yıldır sanayi toplumlarında
üniversite ile sanayi mükemmel bir uyumla
ticarileştirilebilir bilgi üretiyor.
Henüz sanayileşmemiş toplumlarda ise ulaşılmaz
bir ütopya gibi “üniversite – sanayi işbirliği”nin
sadece lafı ediliyor…
Tabii bu “lafta kalma” sorununu doğuran temel
engel üniversite ve sanayi arasındaki iletişim eksikliği.

Bundan birkaç on yıl geriye gittiğimizde özel
girişimcinin kurup yönettiği, rekabet ortamında
yaşayan sanayi tesisi bulmak bile mümkün değildi.
Üniversitelerin ise küresel bilgi ağına katkı
yapabilecek bilgi üretimi hâlâ yeterli seviyede değil.
HHH
Bir sanayi tesisi üniversiteye gidip niçin işbirliği
teklifinde bulunsun?
Bir üniversite geliştirdiği yeni ürün veya sistem ile
ilgilenebilecek sanayiciyi nasıl bulabilir?
Bunun ön şartı, tam rekabetin sürdüğü, hukuk
kurallarının işletilebildiği piyasa ekonomisidir.
Eğer rekabet yoksa zaten yeniliğe ihtiyaç
duyulmaz.
Yapılan her yenilik, ya “kim uğraşacak şimdi”
ya da “icat çıkarma” duvarlarına toslar. Çünkü
“ihtiyaç” yoktur.
Hukuk kuralları işlemiyorsa da yapılan yenilik taklit
edilir ve bu hırsızlığı yapanlar cezalandırılmaz.
Eh bu durumda da hakikaten uğraşmanın anlamı
olmaz.
HHH
Sonuçta bundan 250 yıl önce uygun şartların, yani
hukukun, özel girişimcinin ve üniversitenin
bulunduğu İngiltere’de sanayi devrimi gerçekleşir.
Üniversite imkânlarından yararlanan bir mucitmüteşebbis buhar makinesini geliştirir ve ticarileştirir.
İcadını patent ile korumaya aldıktan sonra yatırımcı
arayışına girer. 250 yıl sonra bugün sık sık
duyduğumuz “melek yatırımcılar” James Watt’ın
icadına yatırım yapar.
Üretime geçilir ve herkes kazanır.
Dünyanın kalan kısmı da bu sürecin takipçisi
olur…

İlki 1876’da mı, 1960’ta mı?

Yavaşlat
beni!
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Sanayi çağı üniversite–sanayi işbirliğiyle başladı

ismail.sen@ito.org.tr

Sesiniz yeter
Emotion SensebirAndroid
uygulaması.Oldukçatuhafaslında.
Siztelefonlakonuşurken,
bulunduğunuzortamdan,
geçtiğinizyerlerdenbilgitopluyor.
GPSüzerindentamkonumuzu
belirliyor,ortamdakiseslerialıyor,
nekadargürültülüolduğuna
bakıyor,kiminlekonuştuğunuzu
kaydediyor.Tümverileri
toparladıktansonrabunlarıelimine
edipsizineyinençokmutluettiğini
ortayakoyuyor.Yaniartık,sizi
neyinmutluettiğindenemin
olamıyorsanızceptelefonunuza
sorabilirsiniz!

Sizi en çok ne mutlu eder?
Cep telefonlarıiçinsesleyönlendirme
uygulamalarıhızlayayılıyor.Songünlerde
popülerolanuygulamalardanbirideMaluuba…
Sizetelefonunuzdakipekçokfonksiyonve
uygulamayıseslekontroletmeimkanısunuyor.
ŞuansadeceAndroidandWindowsPhone7.5
and8içingeliştirilmişmodellerimevcutve
tamamenücretsizolarakindirilebiliyor.

HafTanın TarİHİ

HafTalık

24 Mayıs 2013

1876 yılının 30 Mayıs
günü Osmanlı Padişahı
Sultan Abdülaziz’in cansız
bedeni bilekleri kesilmiş
olarak bulundu. Doktorların
verdiği rapor “intihar”
olduğu yönündeyse de, hâlâ
tartışılan bu olayda
Abdülaziz’in
öldürüldüğünü iddia
edenler de vardır.
Bu durumda 84 yıl sonra
gerçekleşecek 27 Mayıs
Darbesi değil, 1876’nın bu
meçhul olayı darbeler çağını
başlatmış demek mümkün
hale geliyor. Yani modern
tarihimizde darbelerin ilk
kurbanı pehlivanlığıyla
meşhur Padişah
Abdülaziz’miş…

Osmanlı toprakları dışına
savaş nedeni olmadan çıkan
ve Avrupa’yı doğrudan
gözlemleyen ilk padişah
olan Sultan Abdülaziz’in
1867 yılındaki İngiltere
seyahatinden bir karikatür.
20 Haziran 1867 tarihli
Punch dergisinde
yayınlanan karikatürde,
İngiltere’nin Sam Amcası
diyebileceğimiz Mr. Bull,
Sultan Abdülaziz’e Kırım
Savaşı’na teşvik için şöyle
sesleniyor:
“Sen hasta bir adamsın!
Ha! Ha! Kırım doktorlarım
seni tedavi eder. Bu ziyaret
senin için de tüm dünya için
de iyi olacak.”

UTESAV ‘teknoloji ve
değerler’i tartışacak
TEKNOLOJİ ve değerler,
Uluslararası Teknolojik,
Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Vakfı’nın
(UTESAV) düzenlediği
uluslararası sempozyumda
masaya yatırılacak.
UTESAV’ın bir süredir
düşünce fırtınası programlarıyla
hazırlığını yürüttüğü Uluslararası Teknoloji
ve Değerler Sempozyumu, 1 Haziran 2013
günü MÜSİAD’ın Sütlüce’deki Genel

NalanM.ALAKENT iletisim@sorushop.com

BULMACA

Merkezi’nde yapılacak. UTESAV
Genel Başkanı İsrafil Kuralay’ın açılış
konuşmasıyla başlayacak olan
Uluslararası Teknoloji ve Değerler
Sempozyumu’na Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Davut Kavranoğlu ile yurtiçinden ve
yurtdışından çok sayıda bilim adamı
katılacak. Sempozyumda teknoloji ve
değerler konusunda bilim adamları tebliğler
sunacak. Toplantı saat 9.30’da başlayacak.
Bilgi için: www.utesav.org.tr

SOlDan SaĞa: 1-Vehbi
Koç’unkızıve Koç
Holding yönetimkuruluüyesi
olup,Türkiye’nin2012vergi
rekortmeniolanişkadını…
2-Üreticininpiyasayamal
çıkarmasıvetüketicinin
piyasadanmalçekmesi
olayları…3-Bizmut
elementininsimgesi…Sıvıları
ölçmedekullanılan,bir
desimetreküphacmindeölçü
birimi…Tavladaüçsayısı…
4-Borçveyaödünçverme…
ZiylanGrubu’nunayakkabı
markalarındanbiri…BosnaHersek’ininternetkodu…5Paramızısimgeleyen
harfler…Borusesi…Pahalı
karşıtı…6-PicantoveRio
modelleriniüretenGüney
Koreliotomotivfirması…
Eskidilde“su”…Cet…7Hukukbakımındankarıve
kocanınmallarınınbirbütün
sayılması…8-BeyazRusya
veRusyaFederasyonu’nda
geçerliolanparabirimi…
Ezmek’tenbiremir…9GüneyAfrika’nınplaka
işareti…Açıkartırmaile
satış…10-Hacmevsimi
dışındaKâbe’yiveMekke’nin
öbürkutsalyerleriniziyaret
etme…Birsütmarkası…
Dingil…11-Gümüş
elementininsimgesi…Peru
parabirimi…Kesintisi
yapılmamış,kesintisizpara…
12-Unilever’inhazırçorba
markası…Yurdumuzdada
faaliyetgösteren,İsveç
kökenliuluslararasıbir
mobilyamağazası.
YUkarıDan aŞaĞıYa: 1Dövizparitesininalışvesatış

değerlerininserbestpiyasa
kurallarınagöreMerkez
Bankası’nınmüdahalesiyle
belirlenmesi…2-Uludağ’ın
suyunukullananvemerkezi
Bursa’dabulunanşişesu
markalarındanbiri…Bellibir
işte,bellibirkonudabilgi,
görüşvebecerisiçokolan
kimse…3-Mozambik’in
internetharfleri…Birmalın
serbestsürümünü
engellemekiçinkonulan
yasak…4-Adınımitolojikbir
figürdenalanhalımarkası…
Kırmızı…5-Birşeyiolan,
elindebulunduran,taşıyan…
Hayvanveyabitkilerin
bütünü…Surinam’ıninternet
kodu…6-Üstkarşıtı…
TürkiyeBankalarBirliği’ni
simgeleyenharfler…Yankı…
7-Derece,makam
bakımındanyükselme…
Yazarıbelirtilmiş…8Anonimortaklıklarda
sermayeartırımıiçinyapılan
ödemeçağrısı…Argon
elementininsimgesi…Yılın
onikibölümündenherbiri…
9-Serisonuveindirimli
ürünlersatanmağazalara
verilengenelad…
Belçika’nıninternetharfleri…
10-Bombası,farıvelambası
vardır…Yapılmasında
sakıncaolmayan…
Mesafe…11-Avrupa
YayınBirliğiiçinkullanılan
İngilizcekısaltma…
AvrupaBirliği’ninortakpara
birimiEuro’yaverilendiğer
isim…12-Birnota…Bir
dominooyunutürü…
“SivilToplumKuruluşu”
anlamındakullanılan
kısaltma.
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