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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 

1874 – 1936 yılları arasında
yaşamış, “paradoks prensi”

olarak da adlandırılan,
filozof, yazar, şair,

münazaracı, hatip, sanat
eleştirmeni ve gazeteci. 

2012 yılı Yaz Olimpiyatları Londra’da
sürüyor. Olimpiyatlar olağanüstü
bütçeleri olan ve yapıldığı şehri ve ülkeyi
abat ettiği, zenginleştirdiği söylenen dev
organizasyonlar. Olimpiyatlar dünyanın
en büyük spor etkinlikleri. Ancak
olimpiyat sporcuları “amatör”. Bildiğiniz
amatör. Olimpiyat ruhunu korumak
adına profesyonel sporcular
olimpiyatlara katılamıyor.

Peki, bu dünyanın en güçlü, en hızlı,
kısaca alanında en iyi sporcuları gelirleri olmayan,
bir yerde sigortalı gösterilen “gariban” sporcular
mı? Pek sayılmaz. Olimpiyat başarısı ülkeler için
önemli bir prestij olduğu için devletler ve şirketler
bu sporcuları destekliyor. Ancak özellikle
şampiyonların sponsorluklardan elde ettikleri
gelirler “amatör” olarak nitelenemeyecek
boyutlarda. 

Forbes dergisinin en çok kazanan sporcular
listesindeki ilk 10 olimpik sporcunun ortalama
yıllık geliri 31 milyon dolardan fazla. Listenin
başında yer alan İsviçreli tenisçi Roger Federer’in
yıllık geliri 54.3 milyon dolar. 

Bir atlet ne kazanabilir ki diye düşünenler için;
Jamaikalı atlet Usain Bolt’un yıllık geliri 20.3
milyon dolar ve listede 7. sırada… 

★★★

Amatör olimpiyatların milyarlarca dolarla ölçülen
televizyon yayın hakları, sponsorluklar, organizasyon
gelirleri, yıllar sonra bile gerçekleştirildikleri şehre
yaptıkları katkılar gerçekten profesyonelce… Yeni bir
durgunluğa giren İngiltere umudunu olimpiyatlara
bağlamışken, krizden bir türlü çıkamayan Yunanistan
ise yaşadıkları krizin en büyük sorumlusu olarak

2004 yılında yapılan Atina Olimpiyatları’nı
gösteriyor. Bu nedenle olimpiyatların ülkelere
ekonomik katkısı tartışılıyor. Ancak
Yunanistan’ın olağanüstü hesapsız harcamaları
olimpiyatlardan beklediklerini
bulamamalarının nedeni sayılabilir.
Yunanistan’da 2.5 milyar Euro olarak
öngörülen olimpiyat yatırımları 15 milyar Euro
sınırını aşmıştı. Öte yandan yüz milyarlarca
Euro’luk bir sorunun kaynağı için oldukça
küçük bir rakam olduğunu da görmek gerek.

★★★

Kısacası Antik Yunan’da başlayan ve modernize
edilerek 1896’dan beri her dört yılda bir
gerçekleşen olimpiyatların amatör ruhu
ekonominin bedenine doping etkisi yapabiliyor.
Örneğin 2012 yılı Londra Olimpiyatları’nın
İngiltere ekonomisine katkısının 26 milyar dolar
civarında olması bekleniyor. Tabii bu rakamın
İngiltere’nin gayri safi milli hasılasının neredeyse
yüzde 1’i civarında olduğunu hatırlatmalı. Yani
İngiltere’nin durgunluktan çıkmak için bundan
fazlasına ihtiyacı var… 

Gilbert K.
Chesterton

19 Nisan 1339 – 19 Nisan 1923 Akbaba Dergisi 

BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAĞA: 1- 2000
yılında Moskova’da kurulan,
Eylül 2011’de İstanbul’da
açtığı ofisle Türkiye
pazarına giren,
günümüzde Rusya’nın en
büyük arama motorunun
sahibi ve birçok internet
tabanlı ürün ve servis
geliştiriciye sahip bilişim
teknolojisi şirketi… Sayı
veya gol pası… 2- Yıldız
Holding Bilişim Grubu
tarafından üretilen
bilgisayar markası…
Çarşılarda veya alışveriş
bölgelerinde aynı işi yapan
esnafın bir arada
bulunduğu bölüm… 3-
Almanya’nın internet
kodu… Etkisiz… Satranç
oyununda taraflardan birinin
yenilgisi… 4- İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin
otopark hizmeti veren
iştiraki… Sanat ve siyasette
belli bir akımı adlandırmak
için kullanılan son ek… 5-
Emek sonucu ortaya konan
ürün, yapıt… Bir ticaret işinin
kurulması, yürütülmesi için
gereken anapara ve paraya
çevrilebilir malların bütünü,
sermaye… 6- Devletçe
verginin kesildiğini gösteren
etiket… 7- Procter &
Gamble’ın diş macunu
markası… Bir nota… İlkel bir
silah… 8- Bankalardan
peşin para almak veya para
çekmek için kullanılan kart…
9- Rusya’da bir nehir… Yurt
dışına mal satma… 10-
Fenerbahçe Spor Kulübü’ne
mali kaynak sağlamak
amacı ile oluşturulan
perakende mağazalar
zinciri… Çekirdeği, çiçeği ve
çöreği vardır… 11- “Limited
Şirket” anlamındaki
kısaltma… Savaş
düzenindeki ordunun iki
kanadından her biri… (Tersi)
Şarık Tara ve Sadi Gülçelik
tarafından 1957 yılında
kurulan şirket… 12- Bursa

merkezli bir meyve suyu
markası… “İnsan
Kaynakları” anlamında
kullanılan kısaltma.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Birden çok kişi arasında
hukuki durumu çekişmeli
olan bir malın, çekişme
sonuçlanıncaya kadar
emanet olarak bırakıldığı
kimse… Ziylan Grubu’nun
ayakkabı markalarından
biri… 2- Akbank kredi
kartı… Sanayide çeşitli
amaçlarla kullanılan yayvan
ve geniş levha… 3-
Nepal’in internet harfleri…
Malların teker teker veya
birkaç parça durumunda
azar azar satılmasına
dayanan satış biçimi;
toptan karşıtı… 4-
Makedonya’nın para
birimi… Torunu olan
kadın… 5- Hatalı basılmış
pul… En küçük topçu
birliği… 6- “Takım”
anlamındaki kısaltma…
Gram altın, altın analizi ve
maden analizi konularında
çalışan İstanbul Altın
Rafinerisi’nin kısa adı… 7-

Utanma… Hatırlama…
Paketlenmiş ekmek
markalarından biri… 8- 100
metrekare değerinde yüzey
ölçü birimi… Fiyatta yapılan
değer düşürümü, iskonto…
9- Suudi Arabistan’ın plaka
işareti… Tavlada kullanılan
küp şeklindeki oyun aracı…
Tayland’ın internet
harfleri… Bir haber
ajansımızı simgeleyen
harfler… 10- İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası için
kullanılan kısaltma…
Komşu bir ülke… 11-
Serbest Ticaret Anlaşması
anlamındaki harfler…
Telefon sözü… Para olarak
değil, madde olarak
verilen… 12- Okul, meclis,
adliye gibi kuruluşların
çalışmasını durdurduğu
veya kapalı bulunduğu
dönem… Kişilerin liderlik
veya yöneticilik özelliklerini,
becerilerini geliştirmeye
yönelik, belli bir amacı
hedefleyerek daha etkili
sonuçlara ulaşmasını
sağlamak için çalışan
kimse… İlave. 

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

O BİR İŞADAMI

1898 yılında doğduğu İtalya’nın
Modena kasabasına uygun hayalleri
olan bir çocuktu. Opera sanatçısı olmak
istiyordu, ancak yeteneği yoktu. İkinci
düşündüğü meslek olan spor
muhabirliği için yeterli çabayı
göstermedi; çünkü otomobil
yarışçılığına tutkusu çok güçlüydü. Bu
tutku çağdaş dünyanın ikonik
markalarından birini doğurdu.

1916’da askerde bulunan Enzo
Ferrari’nin babası ve ağabeyi, Birinci
Dünya Savaşı’nda 18 milyon kişinin
ölümüne yol açan İspanyol gribinin
kurbanı oldular. Bu ölümler sonrası
okulu bırakan Ferrari orduya alındı.
Ferrari, cephe arkasında katır nalladı.
1918’de o da gribe yakalandı ama atlattı. 

Savaştan sonra dul annesine de
bakmak zorunda olan Enzo Ferrari,
önce Fiat’a iş için başvurdu, ancak işe
alınmadı. Bir süre sonra Vespa için test
sürüşleri yapmaya başladı ve bazı
yarışlara katılarak dikkat çekmeyi
başardı. Bu sayede 1920 yılında Alfa
Romeo için çalışmaya başladı. İtalya
adına elde ettiği başarılar sayesinde
Mussolini’nin takdirini kazandı ve
şövalye ünvanı aldı.

1920’lerde bir süre yarışlara ara
verdi. 1927’de tekrar yarışmaya başladı
ve 1932’de oğlu doğuncaya kadar yarış
kariyerini sürdürdü. 1941’e kadar Alfa
Romeo’da idari görevlerde çalıştı ve
kendi otomobilini tasarlamak amacıyla
buradan ayrıldı. Kurduğu küçük
fabrikada savaş nedeniyle silah üretti. 

Savaştan sonra 1946 yılında kendi
adını taşıyan ilk otomobili tasarladı.
Büyük sükse yapan Ferrari otomobiller
1950’ler boyunca şirketin büyümesine
yol açtı. 1960’lardaki kriz sonrası
şirketin yüzde 90’ını Fiat’a sattı. Yine de
şirketin kontrolünü, öldüğü 1988 yılına
kadar elinde tutan Enzo Ferrari, opera
sanatçısı olmak isteyen bir askeri
nalbant olarak olağanüstü şeyler
başardı ve tasarladığı otomobille, spora,
konfora, hıza ve kırmızıya yeni
anlamlar yüklemeyi başardı. 

Amatör olimpiyat, profesyonel kazanç…

TARİHTE BU HAFTA 

”

Bitmeyen oruç…

Enzo Ferrari
Neden açıldığını

bilmediğiniz bir kapıyı
sakın kapatmayın.

”

10 Ağustos
1519 yılında

bugün, dünyanın
çevresini ilk kez
dolaşacak ve
çoğunun isimleri
bilinmeyen 18 kişinin de
içinde bulunduğu 237 kişi Macellan
önderliğinde Seville’den yelken açtı.
Ferdinand Macellan yolculuğunu
tamamlayamadan Filipinler’de öldürüldü.

1990 yılında bugün, Macellan uzay
sondası, Venüs’e ulaştı.

1994 yılında bugün, Türkiye’nin ilk
uydusu Türksat 1B’nin uzaya
fırlatılmasıyla Türkiye, uzayda uydusu
olan 18 ülke arasına girdi.

11 Ağustos
1929 yılında bugün, yerli malı kullanımı

konusundaki artan duyarlılığın bir
yansıması olarak Galatasaray Lisesi’nde
Türk Yerli Mallar
Sergisi açıldı.

1961 yılında
bugün, İstanbul’un
92 yıldır hizmet
veren tramvayları
hizmetten
kaldırıldı.

12 Ağustos
1851 yılında

bugün Isaac
Singer, dikiş
makinesinin
patentini aldı.

1908 yılında bugün, bant üretiminin
başarılı bir biçimde uygulanarak
otomobilin herkes tarafından alınabilecek

bir ürün
olmasını
sağlayacak
Ford T
modelinin seri
üretimine
başlandı.

1981
yılında bugün, 1950’lerdeki genel
müdürünce yaygınlaşmasının mümkün
olmadığı öngörüsünde bulunulan
bilgisayarın kişisel hali PC, IBM tarafından
piyasaya sürüldü.

13 Ağustos
1888 yılında bugün, 1926 yılında

televizyonu icat edecek ve 1946 yılında
ölecek, İskoç mühendis, mucit ve
müteşebbis John
Logie Baird doğdu. 

1889 yılında
bugün, Alman mucit
Ferdinand von
Zeppelin, kendi adını
vereceği sevk ve
idare edilebilir
balonunun patentini
aldı.

14 Ağustos
1893 yılında bugün, otomobil tarihinin

ilklerinden biri Fransa’da gerçekleşti ve
otomobillere plaka takıldı.

1951 yılında bugün, 1863 doğumlu,
basının bir sanayi olmasını
sağlayanlardan, ABD’li medya patronu ve
siyasetçi William Randolph Hearst öldü.
Cinayet ve skandal haberlerini öne
çıkararak gazetelerinin tirajını artırmakla
suçlanan Hearst, 1906 yılında yayınlanan

bir karikatüründe Oz Büyücüsüne
benzetilmiş.

1988 yılında bugün, efsane otomobil
Ferrari’nin üreticisi, 1898 doğumlu Enzo
Ferrari öldü.

15 Ağustos
1869 yılında bugün, Akdeniz ile

Kızıldeniz’i birbirine bağlayarak Avrupa’yı
Hint Okyanusu’na yaklaştıran Süveyş
Kanalı açıldı. 

1914 yılında bugün, 1880’lerin son
çeyreğinde yapımına başlanan ve Atlantik
ve Pasifik
Okyanuslarını
birbirine
bağlayan
Panama
Kanalı açıldı.
77
kilometrelik
kanalın yapımı boyunca çeşitli hastalık ve
kazalar sonucu 27 bin 500 çalışan
hayatını kaybetti. 1914 yılında basılmış bir
ABD Deniz Kuvvetleri posta kartında
kanaldan geçen bir savaş gemisi
görülüyor.

16 Ağustos
1858 yılında

bugün,
okyanus aşırı
ilk telgraf
görüşmesi
ABD Başkanı
James
Buchanan ile
İngiltere Kraliçesi Victoria arasında
gerçekleşti. Özel olarak basılan yandaki
kartta iki liderin mesajları yer alıyor.

- Vah evlat vah, bir günde oruç seni zayıflatmış!
- Ne diyorsun hocam, bir günlük değil, on senelik oruç!

Sporun, konforun, hızın 
ve kırmızının babası

1912
yılında

başlayan
Balkan
Savaşı

sonrası açlık
ve yoksulluk
memleketin
yakasını hiç
bırakmadı.

Balkan
Savaşı
sonrası

Birinci Dünya
Savaşı, o

bitince de
Milli

Mücadele…
Bu uzun

savaş yılları
boyunca
topraklar
yeterince

ekilemediği
için hep kıtlık

vardı.

Dünya şehirleri ve İstanbul, Londra toplantısının stratejik önemi
Projenin öyküsü

Londra, New York, Paris,
Berlin, Johannesburg,
Mumbai, Sao Paulo, Şangay,
Singapur, Sidney, Tokyo ve
İstanbul. Bu şehirler isimleri
belki de hangi ülkeye ait
olduklarından daha çok
bilinirliğe sahip. Dünyanın
bu 12 önemli şehrinin kültür
direktörleri, kültürü merkeze alan bir
yaklaşımla biraraya gelerek ciddi bir
işbirliği başlatmış oldular. Projenin
öyküsünü kısaca anlatmamızda yarar
var:

Londra Belediyesi 2008 yılında
Londra Şehri Kültür Raporu hazırlamış,
daha sonra bu raporu dünyanın önemli
şehirleri için yapabilir miyiz sorusunu
sormuşlar ve 2012 yılında bu raporu
hazırlamak için çalışma başlatmışlar. Bu
çalışmalardan Manchester Üniversitesi’ndeki
Türk akademisyen Dr. İsmail Ertürk aracılığı
ile haberdar olduk. Ve Kültür Turizm İl
Müdürlüğü olarak iletişime geçerek
çalışmalara katılım sağladık. Nisan 2012
yılında Şangay’da yapılan hazırlık
toplantısına katılarak İstanbul’un kültürel
konumu hakkında diğer şehir katılımcılarını
bilgilendirdik. Ardından yoğun bir çalışma ile
İstanbul’un raporu ile ilgili bilgileri
hazırlayarak Londra’ya gönderdik. 12 şehrin
çalışması hazır hale gelince de bu raporu 1
Ağustos’ta Londra’da dünya kamuoyuna
sunmak için üç günlük bir zirve yapmaya
karar verdik ve 12 şehrin kültür direktörleri
Londra’da biraraya geldik.

1 Ağustos sabahı Londra’nın en prestijli
mekanlarından biri olan medya merkezinde
gazetecilerin katılımı ile basın toplantısı
yapıldı. Bütün şehir direktörleri orada
konuşmalar yaptı ve gazetecilerin sorularını
cevaplandırdı. Öğleden sonra ise Londra
Belediyesi’nin salonunda Londra’nın kültür
yöneticileri, kültür ve sanatla ilgili yazarların

katılımı ile yemekli bir toplantı yapıldı.
Burada da şehir temsilcileri konuşmalar
yaparak sorulara cevaplar verdi. Bu iki
toplantıda da hazırlanan raporun tanıtımı
yapıldı ve kültür merkezli işbirliği ve bunun
önemi vurgulandı. 

İşbirliğinin hedefi 

Şehir ve kültür ilişkisini daha ileri noktalara
götürecek bu işbirliğinin temel amaçları ve
somut çıktıları şu şekildedir. Şimdilik
kaydıyla bu 12 şehrin kültür direktörleri yılda
bir kez dönüşümlü olarak biraraya gelecekler
ve görüş alışverişinde bulunacaklar. 3 yılda
bir de hazırlanan ortak rapor güncellenecek
ve işbirliği daha ileri noktalara çıkarılacak.
Daha sonra yeni üye kriterleri belirlenerek en
fazla 25 şehirle sınırlandırılacak. Seçim
yapılırken hem coğrafi temsiliyet hem de
küresel şehir kriterleri gözönünde tutuldu ve
tutulacak. 

Buradan şehir ve kültür ilişkisini her şehir
için geliştirecek, raporlar hazırlayacak,
işbirliği zemini oluşturacak resmi bir
yapılanma da hedefleniyor. 

Dünya Şehirleri Kültür Raporu’nda dikkat
çekici birçok bilgi var. Dünya şehirlerinin

kültür göstergeleri ilk kez aynı
raporda biraraya geldi.
Şehirlerin enleri çıkarılırken de
İstanbul en çok tescilli yapıya
sahip şehir olarak ortaya
çıkmıştır. Bunun anlamı şudur:
İstanbul’un tarihi yapı
potansiyeli çok yüksektir.
Bunun yanında yapılar tescil
edilmiştir. Bunun anlamı da
yapıları koruma konusundaki
tavrın net ve başarılı olmasıdır.

Projenin İstanbul açısından
önemi nedir?

Proje ile dünyanın en önemli
şehirleri ilk defa kültür

merkezli bir işbirliğine gidiyorlar. Ve bu
işbirliği şehirler düzeyinde yürütülüyor. Bu
işbirliği hem bütün dünya şehirleri açısından
hem de kültür merkezli olma açısından büyük
önem taşıyor. İstanbul’un dünyanın küresel
şehirleri ile birlikte bu tür bir yapılanma
içerisine baştan itibaren girmiş olması bir
başarıdır. Genellikle bu tür uluslararası
oluşumlara sonradan girdiğimiz için politika
oluşumunda doğrudan müdahil
olunamamaktadır. Bunda ise baştan bu
oluşumun içerisindeyiz ve bunu avantaja
dönüştürmemiz gerekiyor.

Bu çalışmanın içerisinde baştan yer almak
sureti ile İstanbul önemli bir başarı elde
etmiştir. Projenin bundan sonrası için aktif bir
strateji izleyerek hem şehir seçimlerinde hem
de hazırlanacak projelerde rol alabilir. Şehir
hayatında kültürün nitelikli rolüne vurgu
yapmak sureti ile kültür endüstrisine canlılık
kazandırabilir.

Şehir ve kültür ilişkisi ne kadar sağlıklı
kurulabilirse şehir yaşamı o kadar nitelikli
hale gelmektedir. Öncelikle küresel
şehirlerimizin bu alanda öncü bir rol
oynamasında büyük yarar bulunmaktadır.
Şehirlerin geleceği bu rolün başarı ile
oynanmasındadır.

PROF. DR.
AHMET EMRE

BİLGİLİ
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