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Uyan›n! Klima icad oldu...

‘‘Okulda ineklere
iyi davranın.
Muhtemelen
onlardan biri için
çalışacaksınız.

”

III. William
Henry Gates
Kısaca Bill Gates… 1955
doğumlu, her saniye
kazandığı 250 dolar ile
sürekli dünyanın en zengin
insanı seçilen, yaptığı
yardımlarla bu unvanı sürekli
kaybeden dahi işadamı.
Genç yaşında “Fırsatçı”
dergisine kapak olduğunda
“serveti yaşının ötesinde”
deniyordu. Artık orta yaşı
geçeli çok oldu, ama serveti
hala yaşından büyük.

Yunanistan’ın ikinci kurtarma
paketi konusunda nazlanan
Avrupa’yı uyaran Papandreu sert
konuşmuş; “Avrupa uyansa iyi olur!”
Yani Avrupa kendine gelip
Yunanistan’a yardım etmeliymiş.
Yoksa, itibarları her geçen gün daha
çok sorgulanan kredi derecelendirme
kurumlarına inanıp Yunanistan
kağıtlarıyla kasalarını dolduran
Avrupa bankaları için kötü olurmuş…
Şüphesiz “kötü olacak”… Ancak
Yunanistan’ı kurtardıklarında mı,
yoksa kurtarmadıklarında mı daha
kötü olacak, bunun hesabı
yapılmakta. Tabii sıradaki İtalya,
İspanya, Portekiz paradoksları da bu
hesabı zorlaştırmakta…
★★★
Yunanistan’dan başlayıp Fransa’ya
kadar uzanan “siesta sahili”nin işi zor.
Çünkü hala klimanın icat edildiğini
bilmiyorlar.
Haftalık çalışma saatini 36’ya
düşürdükleri yetmiyormuş gibi, yaz
aylarında 3-4 saatlik siesta tatilini
sürdürerek iş gününü bölüyorlar.
Hani, insanların sadece tarım yaptığı
dönemde ve sıcak ülkelerde, klima icat
edilmeden önce uygulanan öğle uykusu…

★★★
Evet, insanın fıtratında biraz hedonistlik
vardır. Az çalışmayı da severiz. Ama “zor”
her oyunu bozar…
Küresel rekabet, neredeyse köleler
tarafından yapılan üretimle Avrupa’nın
refah toplumu işçilerini aynı kefede
tartıyor.
Fabrikada yaşayan, orada yiyip içip
uyuyan işçilerin ürettikleri ürünler hangi
sosyal refah toplumunun işçisinin
ürettiklerini piyasaya gömmez ki?
★★★
Kazanılmış hakları geri almak çok

zordur.
Avrupa’da 36 saatlik iş haftası
nasıl 45 saate çıkarılır?
Haftalarca tatil yapmaya
alışmış işçinin bu hakkı nasıl
elinden alınır?
Bunlar sorun yaratacak, ama
sanırım kaçınılmaz
zorunluluklar.
Ama en azından şu
“siesta”dan vazgeçmekle işe
başlanabilir.
Öğle saatlerinde eve gidip
uyumak bu yüzyılın işi değil.
★★★
Geçen yaz hava sıcaklığı
mevsim normallerini aştığında Rusya’daki
tembeller de “siesta isterük” diye seslerini
yükseltmeye başlamıştı. Evet, Rusya’da; şu
kuzeydeki soğuk memlekette…
Beşerdir şaşar; daha az çalışarak daha
çok kazanmanın mümkün olduğunu
zanneder. Yöneticilere düşen popülizm
yapmadan, halkına acı gerçekleri anlatmak
acı reçeteleri içirmektir.
Bu nedenle Yunanistan Başbakanı,
Avrupa’yı uyandırmaya çalışacağına,
siesta mahmurluğundaki milletine dönmeli
ve seslenmeli:
“Uyanın millet: Klima icad oldu!”
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TİCARET TARİHİNDEN

24 Temmuz
1908’de bugün
Meşrutiyet ilan edildi.
Aynı gün gazeteler
sansür tarafından
denetlenmemeye başladı. Kısa süre sonra basında
denetim tekrar başlayacaktı. Yine de 1950 yılında aynı
gün Gazeteciler Cemiyeti bugünü Basın Bayramı ilan etti.
Kartpostalda Enver Bey ve bir slogan: “Yaşasın Vatan,
Yaşasın Millet, Yaşasın Hürriyet”
1923’te bugün Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
Anlaşmayla Hatay hariç Türkiye’nin bugünkü sınırları
belirlendi ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti uluslararası
alanda tanındı. Cumhuriyet birkaç ay sonra ilan edilecekti.
1991’de bugün Cumhurbaşkanı Turgut Özal,
Başbakan Mesut Yılmaz’ı eleştirdi. Yılmaz Hükümeti
kamu işçilerine yüzde 142 zam yapmıştı.
25 Temmuz
1931’de bugün Cumhuriyet döneminin
basın konusunda ilk yasası olan Matbuat
Kanunu kabul edildi. Gazeteci milletvekili Hakkı
Tarık (Us) Bey’in tek kişilik muhalefetine
rağmen çıkan kanun, basın üzerindeki denetimi artırıyor ve
Hükümete yayın durdurma yetkisi veriyordu.
1951’de bugün Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
Hakkında Kanun Meclis’te kabul edildi.
26 Temmuz
1927’de bugün, Gazi
Mustafa Kemal (Atatürk), Lozan
Antlaşması hakkında; “Türk
milleti için siyasi bir zafer teşkil eden bu antlaşmanın
Osmanlı tarihinde emsali yoktur” dedi.
27 Temmuz
1971’de bugün Türkiye ile Ortak Pazar (şimdiki Avrupa
Birliği) arasında Geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.
1979’da bugün Zonguldak ve Mersin’de yemeklik yağ
yokluğundan muzdarip
ev kadınları protesto
gösterileri yaptı. 12
Kasım’da 3. Ecevit
Hükümeti gidecek,
yerine kurulan 6.
Demirel Hükümeti de
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Ecnebi
Sermaye
Tehlikelidir
Muhtemelen, Lozan
Antlaşması ile muğlak
hale gelen Musul Meselesi
dolayısıyla
gerçekleşmeyen Chester
Projesine bir atıf.
1910’ların başından beri
dönem dönem gündeme
gelen Chester Projesi,
Türkiye topraklarındaki
madenler ile yapılacak
limanlar arasında bağlantı
kuracak demiryolları
hakkındaydı. Chester
Projesi, demiryollarının
geçtiği her yerdeki
madenlerin işletme
hakkını proje sahiplerine,
yani ABD’ye,
devredilmesini
öngörüyordu.
Üstte:
Ecnebi sermayenin
tehlikeleri
Altta:
Ecnebi demiryolları
nerelerden geçecek?

yokluklara çare bulamayacaktı. Demirel yokluk
eleştirilerine “gaz vardı da biz mi içtik, yağ vardı da biz mi
yedik?” cevabını verecekti.
28 Temmuz
1914’te bugün Birinci Dünya
Savaşı başladı. 11 Kasım 1918’de
sona erecek savaşın en önemli
sonuçlarından biri Osmanlı
İmparatorluğu’nun sonunu hazırlayan süreci
başlatmasıdır. Osmanlı’nın Savaşa girmesi ise Göben ve
Breslav’a çekilen birer Türk bayrağı ve “Alman
entrikası”na indirgenecekti.
1978’de bugün bitmeyen toprak reformu çabalarına
bir yenisi eklendi ve tarım alanlarının topraksız ve az
topraklı köylülere kiralanacağı açıklandı.
29 Temmuz
1953’te bugün Bina Yapımını Teşvik ve
İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun
Meclis’te kabul edildi. Gecekondu
sorununun başladığı tarihlerde çıkan kanun
sorunu engelleyemeyecekti.
Gecekonduların şehirleri olumsuz
etkilemekle birlikte sanat dünyamıza öngörülemeyen
katkıları da olmuştur. Keşanlı Ali Destanı gibi…
1975’te bugün Ankara’nın CHP’li Belediye Başkanı
Vedat Dalokay, ödeme zorluğu çektiği işçi maaşları
konusunda Adalet Partisi Hükümeti’nden yardım
alamadığı için açlık grevine başladı.
30 Temmuz
1908’de bugün Cibali Tütün
Fabrikası işçileri grev başlattı. 14
Ağustos’ta işçilerin istedikleri zammı
almalarıyla sona eren grev bir
başlangıç olacaktı. 1908
Ağustos’unda Dersaadet Limanı, Paşabahçe Şişe Cam
Fabrikası, İzmir Limanı, İzmir Çarmado Halı Fabrikası, İncir
Kutu İmalathanesi, İstanbul Tramvayları, Samsun Tütün
Ticarethaneleri, İstanbul gazete mürettipleri greve gittiler.
1953’te bugün Demiryolları devletleştirilerek, Devlet
Demiryolları oldu.
1973’de bugün Üniversiteye giriş sınavı, soruların
satıldığı belirlendiği için iptal edildi.

O BİR İŞADAMI

Rekortmen Yarışçı
Soichiro Honda
Annesi dokumacı, babası bisiklet tamircisi
olan Soichiro Honda, 17 Kasım 1906 günü
Japonya’nın Komyo kentinde doğdu.
Çocukluğunda hayranı olduğu Ford T Modeli
bekli de kaderini belirledi. Birinci Dünya
Savaşı’nın bitiminden 1923 yılına kadar
Tokyo’da bir garajda çırak olarak çalıştı.
1923 depreminden kurtulduktan sonra yarış
arabaları tasarlamaya başladı. Bu araçlarla
yarışlara da katılıyordu. 1936 yılı Japon Hız
Rallisi’nde bir kaza geçirdi ve yarış kariyeri
bitti. Yine de 120 kilometrelik ortalama hız
rekoru 20 yıl boyunca kırılamayacaktı.
1930’larda kurduğu, uçak piston halkası
üretimi işini 1942’de Toyoto’ya sattı. İkinci
Dünya Savaşı bittikten bir ay sonra, Ekim
1945’te kurduğu Honda Teknik Araştırmalar
Enstitüsü, zamanla Honda Motor Company’ye
dönüştü.
Dışa dönük, renkli giyisileri olan, kötü işçiliği
gördüğünde çalışanlarını ağır bir biçimde
azarlayan, uyumsuzluğun bir sanatçı veya
mucit için gerekli olduğunu savunan sıra dışı
bir işadamıydı.
65 yaşına kadar her Honda modelini test etti.
Hatta bireysel uçuş jetlerini bile… 1973 yılında
emekli oldu. 1991’de öldüğünde ABS fren
sistemi dahil 300’den fazla patenti vardı.
Honda’nın kurumsallaşması için çabasıyla
da meşhurdur. Tamirci, mucit, araba yarışçısı,
işadamı Soichiro Honda şöyle diyordu:
“Bir şirket, eski başkanı nadiren işe
karıştığında ve sadece ailesinden birinin
yerini almasını engellemek konusunda değil,
başkanlığın liyakat sahibine verilmesini
sağlamak konusunda da katı olduğunda
ilerler.”

BULMACA

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

*

‘Cidde’de Türk
Haftas› yapabiliriz’
YAHYA GÜL

SUUDİ Arabistan’da,
başkent Riyad’dan
sonraki ikinci büyük şehir
Cidde’nin Sanayi ve
Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Mazen M.
Batterjee, Başbakanlık
Tanıtım ve Yatırım
Ajansı Başkanı Mehmet
İlker Aycı ile
beraberindeki heyet,
İstanbul Ticaret Odası’nı
(İTO) ziyaret etti.
Heyeti kabul eden İTO
Yönetim Kurulu Üyesi
İsrafil Kuralay, öncelikle
İTO ve İstanbul
ekonomisi hakkında bilgi

verdi.
Kuralay, Cidde Sanayi
ve Ticaret Odası ile ticari
ilişkilerin gelişmesi için
her türlü desteği vermeye
İTO olarak hazır
olduklarını iletti.
Kuralaya, ekonomik
ilişkilerin daha da
gelişmesi açısından bu
tür heyet ziyaretlerinin
son derece önemli ve
faydalı olduğunu
vurguladı.
Cidde Sanayi ve
Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Mazen M.
Batterjee ise yılsonunda
TUSKON’un Cidde’de bir

organizasyonu olduğunu
hatırlatarak, İTO ile daha
büyük organizasyonlara
imza atabileceklerini
söyledi.
Türkiye’yi ve İTO’yu
dost ülkenin dost
kurumu olarak
gördüklerini ifade eden
Batterjee, İTO’yu
ülkelerinde ağırlamaktan
büyük memnuniyet
duyacaklarını dile getirdi.
Toplantı sonrasında,
iki kurumun ortaklaşa
‘Türk Haftası’ benzeri bir
organizasyona Cidde’de
imza atabileceği
konuşuldu.

SOLDAN SAĞA: 1- 61. hükümette Gümrük ve Ticaret
Bakanı olarak görev yapan isim… 2- Yabancı bir haber
ajansını simgeleyen harfler… İtalya’nın Euro’dan önceki
para birimi… Bir işte başta gelen kimse… 3- Bir diş fırçası
markası… Otomasyon, enerji, ulaşım, medikal, bilişim ve
aydınlatma sektörlerinde etkinlik gösteren Almanya
merkezli teknoloji holdingi… 4- 1956 yılında Nihat
Alacalar’ın kurduğu firma tarafından üretilen ayakkabı
markası… (Tersi) Bir ilimiz… 5- Unilever tarafından 1950
yılından itibaren üretilen margarin markası… Vilayet… Çok
karşıtı… 6- Bardak, Malta, mürdüm gibi çeşitleri olan
meyve… ‘Doğal olarak büyüten lezzet’ sloganını kullanan
meyveli taze peynir markası… 7- Görevden çıkarılma…
Matematikte sabit bir sayı… Avuç içi… 8- Birleşmiş
Milletler anlamındaki kısaltma… Ticarethanelerde para
alınıp verilen yer… Bursa merkezli bir süt ve peynir
üreticisi… 9- Eski Mısır’da güneş tanrısı… Meyvelerde
çekirdekle deri arasındaki bölüm… Türk Lirası
anlamındaki kısaltma… 10- Bursa merkezli şişe su ve
maden suyu markası… Bir peygamber adı… 11- Bir işi
yerine getirmek için verilen söz… Hayat arkadaşı… Belli,
açık… 12- Mal ve değerlere ait döküm… Bir tembih sözü.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Banka veya postane
aracılığıyla gönderilen para… Belli bir eğitimden sonra
uçak kullanabilecek veya paraşütle atlayabilecek duruma
gelmiş kimselere verilen yeterlik belgesi… 2- Anonim
ortaklıklarda sermaye artırımı için yapılan ödeme çağrısı…
Davulu, pidesi ve topu vardır… 3- Bir mal varlığı üstünde
etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve
yükümlülüklerin toplamı… Bir kibrit markası… 4- Bir
hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal gibi
şeyler… Cet… 5- Boru sesi… Lahza… Panama’nın plaka
işareti… 6- Kalıtım… Bir borç ve hak doğurmak veya bir
borcu ya da hakkı kanıtlamak amacıyla oluşturulan,
borçlunun imzasını içeren belge… 7- Umutsuzluktan
doğan karamsarlık… Bir elçiliğe bağlı uzman… 8- Gümüş
balığı… 9- Üretimde bir mal elde edilinceye değin
harcanan değerlerin toplamı… 10- İlave… Taşıma
ücreti… 11- O çıkmayınca huy çıkmaz… Angola’nın
internet kodu… Çölde esen rüzgâr… 12- Tenha… Giysi
tasarımları ve parfümleriyle dünyaca ünlü Giorgio ön adlı
İtalyan modacı.
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