
Zaman zaman Amazon
Ormanları’nın
derinliklerinde, dünyadan
izole, Taş Devri’ni yaşayan
topluluklar bulunuyor. 

Bilim insanları topluluk
üyeleriyle dikkatle iletişim
kurup, “alıştıra alıştıra”
dışarıdaki dünyayı
anlatıyorlar. 

Bu süreç, ne kadar yavaş
olursa olsun sonuçta bir şoka
neden oluyor. Hatta ilk neslin
dünyayı anlaması mümkün
değil. 

Çünkü onlar başka
dünyanın insanları… 

Elveda Lenin filminde,
komaya girip 8 ay sonra
uyandığında komünizm
sonrası dünyaya uyum
sağlayamayan Sosyalizme
“iman etmiş” anne gibi.
Sadece bir insan hayatı
boyunca dünyanın yaşadığı gelişmelere
uyum sağlamak zorken, binlerce yıllık
değişimi algılamanın ve alışmanın
zorluğunu siz düşünün…

★★★

Ancak konumuz meselenin bu kısmı
değil. 

Bazı topluluklar binlerce yıl nasıl aynı
hayat biçimi veya seviyesinde
yaşayabiliyorlar?

Bunun en temel nedeni, “öteki” ile

tanışmamış olmak. 
Yani diğer topluluklar ve kültürlerle

ilişki kuramamış olmak.
Toplumlar diğer toplumlarla tanıştıkça,

onların bilgi ve birikimlerini
kendilerininkine kattıkça gelişiyor,
zenginleşiyorlar. 

★★★

Toplumlar arasındaki ilişkiyi sağlayıp
onların birbirleriyle tanışmasını,
farklılıklarını birbirine aktarıp
zenginleşmelerini, teknolojik gelişmeleri

bir noktadan alıp diğerine
taşıyarak gelişmelerini sağlayan
kim dersiniz?

Tüccar!
Tek başına ve yalnızca o…
Her köşe başında pusu kurmuş

eşkiyaya, her an gemisini
yağmalamak için denizleri kolaçan
eden korsanlara, insafsız vergiler
koyan krallara, tahmin edilemeyen
hava şartlarına, günde sadece 30
kilometre yol alabilen kervanlara
rağmen tüccar, inatla dünyayı
değiştirmiştir.

★★★

Eski Yunan’dan beri bilinen
buhar enerjisi onun elinde üretime
katkı sağlamış ve Sanayi
Devrimi’ni başlatmıştır. 

Tüm keşifleri onun yeni pazarlar
bulma tutkusu doğurmuştur.

Tüccarlar icat edilen ürünleri
satmaya başlayınca mucitlik

muteber olmuştur.
Demir ağlar tüccarın ürününü taşımak

için dünyayı sarmıştır. 
Kitle iletişim araçları tüccarın ürünlerini

tanıttığı için kaynak sorunu yaşamaz.
★★★

Hülasa, bugünkü dünya, ne “tarih
tekebbürden ibarettir” dedirten liderlerin,
ne halkların eseri…

Bugünün dünyası ticaretin ve tüccarın
eseri…
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SOLDAN SAĞA: 1- 61. Hükümette Gençlik ve Spor
Bakanlığı’na getirilen ve görevdeki kabinenin en genç bakanı
olan isim… Eski dilde su… 2- Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu’nu simgeleyen harfler… 1951 yılında Çanakkale’de
kurulan, Türkiye’nin ilk salça fabrikası… 3- İş yeri, büro…
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen kimse… 4-
Bir veya birden fazla yere yönelik olarak düzenlenen ulaşım,
konaklama gibi gereksinimleri kapsayan tur… İlgi çekici,
değişik kimse… 5- Tibet Kimya tarafından piyasaya sürülen
kötü koku giderici ürün markası… Bir ayakkabı markası… 6-
Seçiciler kurulu… İnanoğlu ve Aksum soyadlı aktörlerin ortak
adı… 7- Bir akü markası… Osmiyum elementinin simgesi…
8- İsveç’in internet kodu… Kayseri merkezli bir yatak ve
kanepe üreticisi… (Tersi) Gözü doymaz, haris… 9- Adını
mitolojik bir figürden alan halı markası… Tunceli iline bağlı
ilçelerden biri… 10- Çin halkından veya bu halkın soyundan
olan kimse… Bir kadın adı… 11- ABD’li bir film yıldızı için
kullanılan kısaltma… Altınbaş Holding’in sahibi olduğu
akaryakıt satış ve dağıtım zinciri… Özel gezinti gemisi… 12-
Ankara Ticaret Odası için kullanılan kısaltma… Sözleşme
yapılırken, taraflardan birinin diğerine işten caymayacağını
belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- 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… Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü
boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi… 2- Şanlıurfa’nın
kısa adı… Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya
hizmet meydana getirme… 3- Otogaz sektörünün önde gelen
firmalarından biri ve “Arka Sokaklar” TV dizisinin de sponsoru
olan şirket… (Tersi) Hollanda’nın plaka işareti… 4- Bir fabrika
veya atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim
tipi… 5- Kazakistan’ın plaka işareti… Tunus’un internet
kodu… Tahılların korunduğu, saklandığı veya depolandığı,
genellikle silindir biçiminde ambar… 6- Otel sahibi kimse… 7-
Kol gücünü geliştirmek için kullanılan, gürgenden jimnastik
aracı… Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri
alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey,
rehin… 8- Tümör… Adını bir müzikalden alan nevresim
markası… 9- Rus imparatorlarına verilen ünvan… Bankacılıkta
bir varlığın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafından
kullanılamaması durumu… 10- 1970’li yıllarda ülkemizde de
yayımlanan bir çizgi roman serisi… Yerli ortopedik sandalet ve
terlik markalarından biri… 11- Bağışlama… (Tersi) Bir bisküvi
markası… İstanbul’un Yeşilköy semtinde bulunan, adını bir
ağaç türünden alan otel… 12- Ülkemizin ilk pastörize bal
markası… Uzaklık anlatan bir söz.
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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 21 Ağustos 
1971 yılında bugün,

olağanüstü dönemin Başbakan’ı
Nihat Erim, 204 işadamıyla
yaptığı toplantıda, “Özel kazanca
hırsızlık diyen zihniyete karşıyız”
dedi. Aynı toplantıda işadamları
hükümete iki ayrı muhtıra verdi.

1978 yılında bugün Avrupa
Ekonomik Topluluğu (bugün Avrupa Birliği), Türk
tekstil ürünlerine yine ambargo koydu.

22 Ağustos
1971 yılında bugün işçilerle biraraya gelen

Başbakan Nihat Erim, “Emek, sermaye ve
teşebbüs arasında denge sağlanırsa kalkınma
devam eder” dedi.

1993 yılında bugün,
1960’ların başında idama
mahkum edilip affedilen,
1986’da 103 yaşında ölen,
1920-1921 yıllarında Türkiye
Komünist Fırkası’nın,
1938’de CHP’nin, 1946-
1950 arasında Demokrat
Parti’nin genel başkanlığını
yapmış, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 3.
Cumhurbaşkanı ve aynı

zamanda 3. Başbakanı Celal Bayar’ın anıt 
mezarı törenle açıldı. 

23 Ağustos
1948 yılında bugün, “köylü” vatandaşlara okul

yapımında 20 gün çalışma zorunluluğu getirildi.
Zorla çalıştırma (angarya) 1839 Tanzimat
Fermanı, 1856 Islahat Fermanı ve 1876 Kanuni
Esasi’sinde yasaklanmış, ama uygulanamamıştı.
1982 Anayasası’nın 18. maddesinde “angarya
yasaktır” denir ve eklenir: “Olağanüstü hallerde
vatandaşlardan istenecek hizmetler zorla

çalıştırma sayılmaz…” Bu aslında
tam olarak angaryanın tanımıdır. 

24 Ağustos
1991 yılında bugün, 5 yıl önce

Komünist Partisi Genel Sekreteri
olduğunda, Time dergisinin
“Moskova’nın yeni patronu” olarak
selamladığı Gorbaçov, partisinin
feshedilmesini istedi ve Sovyetler Birliği’nin dağılma
sürecini başlatarak, tarihçiler açısından 20. yüzyılı
kapattı.

25 Ağustos
1928’de bugün, Galatasaray

Lisesi mezunu ve bir rivayete göre
de Vakit gazetesi muhabirlerinden
Ahmet Zogo, Arnavutluk’ta krallığını
ilan etti. 1924’ten beri Arnavutluk
Cumhurbaşkanı olan Zogo’nun
krallığı, Mussolini 1939’da ülkeyi
işgal edinceye kadar sürdü.

26 Ağustos
1969’da bugün, 1938-1950 yılları

arasında Cumhurbaşkanlığı, 1923-
1965 yılları arasında 10 kez
Başbakanlık yapmış, 85 yaşındaki
İsmet İnönü, “Sıhhatim size hizmet
edecek kadar verimlidir” dedi ve
seçim kampanyasını başlattı. 

27 Ağustos
1859 yılında bugün,

dünyanın ilk petrol kuyusu
ABD’nin Pensilvanya
eyaletinde açıldı. Bu kuyunun
açılışından kısa süre sonra
petrol, dünya ekonomisinin de
siyasetinin de damarlarında
dolaşan kan haline geldi.

TARİHTE BU HAFTA 

21 Şubat 1340 / 21 Şubat 1924 Akbaba Dergisi 

Ticaret, saygı
duyulması gereken bir
savaş gibidir. Ana
strateji doğruysa
yapılacak sayısız taktik
hata bile başarıyı
engelleyemez.

‘‘

”
Robert E.

Wood
1879-1969 yılları

arasında yaşamış,
Amerikan ordusunda
West Point mezunu bir
general olmuş, iş
hayatında büyük
mağazacılık ve katalog
satışı yenilikleriyle
devrim yapmış
işadamı…

İlk dış borcunu 1854
yılında alan Osmanlı

İmparatorluğu, bugünün
bazı Avrupa ülkeleri gibi
yanlış maliye politikaları

neticesinde borcunu
ödeyemez hale

düşmüştü. Bu nedenle
vergilerin toplanması ve

gelirin alacaklılara
ödenmesi için Duyunu

Umumiye (genel borçlar
idaresi) kuruldu. Bu idare
de borçların ödenmesini

sağlayamayacak ve
Türkiye Cumhuriyeti’ne

devreden Osmanlı
İmparatorluğu’nun

borçlarının son taksiti, ilk
borcun alınmasından tam

bir asır, bu karikatürün
yayınlanmasından 30 yıl

sonra 1954’te
ödenecekti. 

Üstte: “Duyunu Umumiye komiserinin bin liradan yüz elli liraya tenzil edildi.” Gazeteler

Bugünün dünyas› ticaretin eseri

“Obur”un
Karnında:

Duyunu
Umumiye

Altta: Hâlâ karnını doyuramadığımız bir obur.

Bir Asırlık Borç Sarmalı

Binlerce yıl boyunca tüccar, usanmadan mal topladı (1). Denizde ve karada sınırsız
tehlikelere göğüs gerdi, bilinmeyen yerlere kervan sürdü (2), dünyanın sınırına yelken açtı

(3). Sonuçta esrarlı memleketlerin ürünüyle birlikte, kültürünü, dilini, müziğini
müşterisinin kapısına kadar getirdi; dünyayı küçülttü (4).

Zengin doğdu, yine zengin ama sefalet
içinde öldü. 

Howard Hughes, Hughes Tool
Company’nin kurucusu, milyoner Howard
Robard Hughes’in oğlu olarak 1905’te
Teksas’ta doğdu.

İşadamı, havacı, film yapımcısı ve
yönetmeni, son olarak da takıntılı bir
münzevi olarak tanımlanabilir.

Henüz 19 yaşındayken babasının ölümü
üzerine kendisine kalan petrol delgi
makineleri yapan fabrikanın başına geçti.
Kısa sürede işi büyütüp farklı sektörlere
yöneldi. 

1930’da girdiği sinema sektöründe
“anlayışı” değiştiren filmler yaptı.
Cehennem Melekleri filmini o dönem için
çok büyük bir servet sayılan 3.5 milyon
dolara çekti. 

Yaralı Yüz filmine 250 bin dolarlık ürün
yerleştirme alarak, sinema sektörü için yeni
bir kazanç kapısı açtı. 

Sinema sektöründen sonra havacılığa
yöneldi. Havacılığa işadamlığının önüne
geçecek kadar tutkuyla bağlandı. Nitekim
Leonardo DiCaprio’nun başrolünü
oynadığı, Hughes’in hayatını anlatan filmin
adı Aviator (havacı) olacaktı…

Dünyanın bugüne kadar yapılmış en
büyük uçağını inşa ettirdi. Bir kez de olsa
havalanan H-4 Hercules’i bizzat uçurdu.
Kanat açıklığı 97 metre 54 santim olan ve
ladin ağacından yapılan bu efsane uçağın
diğer adı “Ladin Kaz”dır.

Howard Hughes, 1938’de özel olarak
tasarlattığı bir uçakla dünyanın çevresini 3
gün 19 saatte dolaşır.

1950’li yıllarda sağlık sektörüne girer.
Hayatının son yıllarında saplantıları artar,
sosyal ilişkileri bozulur ve münzevi hale
gelir.

Yaşadığı dönemde dünyanın en zengin
insanı bile seçilen Hughes, 1976’da zengin
ama sefil bir biçimde öldü. 1.93’lük boyuna
rağmen öldüğünde sadece 41 kiloydu.
Ölüm nedeni yetersiz beslenmeden
kaynaklanan böbrek yetmezliği olarak
açıklandı. 

O BİR İŞADAMI

Havacı
Howard Hughes

Birmingham,
İngiltere’nin West
Midlands bölgesinde,
Londra’nın 160 km
kuzey doğusunda yer
alır. 18. yüzyılda
başlayan
sanayileşmenin ilk
yaşandığı şehir olan
Birmingham, 1
milyonun üzerinde
nüfusu ile de ülkenin
Londra’dan sonra ikinci büyük
kentidir. 

Şehir Pakistan, Hindistan,
Bangladeş, Çin ve birçok ülkeden
gelen etnik yapısıyla göze çarpar.
Ulaşım ağı ve şehrin coğrafik konumu
bakımından Londra’yı kuzey
şehirlerine bağlaması nedeniyle geçiş
merkezi olarak tanımlanması da
isabetli bir yaklaşım olarak
değerlendirilebilir. 

Birmingham kentinin sanayi
açısından önemli olmasının bir nedeni
ise İngiltere’nin merkezinde ve ulaşım
yollarının odağında bulunmasıdır.
Çağdaş ve yaygın karayolu ağı
doğrudan doğruya, İngiltere’nin ana
karayolu sisteminin merkezi olan
Spagetti Kavşağı’na bağlanır.
Birmingham’ın 1960’larda yeniden
yapılan New Street İstasyonu’na her
gün 700 tren uğrar.

Birmingham, İngiliz otomobil
sanayisinin de merkezidir. Dünyanın

en büyük kakao ve çikolata fabrikaları
bu kentte bulunur. Ağır makine
sanayiinin yanı sıra cam, çikolata,
lastik, deri, kimyasal ürünler, boya ve
plastik fabrikaları sanayinin lokomotif
sektörlerindendir. 

Eğitim alanda ise şehir merkezinde
bulunan Birmingham, Aston ve
Birmingham City ve yakın çevresinde
yer alan Warwick, Keele, Coventry,
Wolverhampton, Worcester,
Staffordshire saygın üniversiteleri ile
adını duyurur. 

Birmingham fuar merkezi National
Exhibition Center, ülkenin birinci ve
Avrupa’nın en büyük 7. büyük fuar
merkezidir. Fuar merkezi her yıl
düzenlenen 160 fuara ev sahipliği

yaparak 4 milyon ziyaretçinin akınına
uğrar. 

Türk Hava Yolları, Birmingham
hattını 15 Aralık 2008 tarihinde
Londra ve Manchester
destinasyonlarından sonra
İngiltere’de üçüncü uçuş noktası
olarak hizmete aldı. Haftada beş sefer
ile İstanbul’dan Birmingham’a direkt
seferler düzenlemektedir. Sosyo-
ekonomik, sosyo-kültürel ve etnik
nüfusu itibarıyla Birmingham, Türk
Hava Yolları açısından büyük önem
taşır. Birmingham-İstanbul arası 3.5
saat süren keyifli bir yolculuk ile
dünyanın birçok noktasına aktarmalı
olarak uçuş imkanı sunulur.

Pakistan, Hindistan ve Uzak Doğu

destinasyonlarına yönelik İstanbul
merkezli uçuşlar, Türkiye’nin tanıtımı
açısından da büyük rol oynar.
Birmingham, Avrupa‘nın en hızlı
büyüyen hava yolu olan Türk Hava
Yolları’nın network ağının gelişmesi
için de ayrı bir konuma sahip. 

Türk Hava Yolları filosunda
bulundurduğu Avrupa’nın en genç
175 uçağı, uçtuğu 185 destinasyon ve
Avrupa’nın 4. büyük hava yolu
olması ünvanı ile kalitesini her geçen
gün artırmaktadır. Ayrıca Türk Hava
Yolları, havacılık endüstrisinin
‘Oscar’ları olarak adlandırılan
“Skytrax Ödülleri En İyi Havacılık
Şirketleri” sıralamasında, “Dünyanın
En İyi Ekonomi Sınıfı İkram” ödülünü
kazandı.

“Skytrax Ödülleri En İyi Havacılık
Şirketleri” sıralamasında Türk Hava
Yolları, 2010 yılında ikinci kez
“Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu”
şirketi ödülüne lâyık görüldü. 2011
yılında ise “Avrupa’nın En İyi
Havayolu” seçilerek kısa zaman
içerisinde hızlı ve emin adımlarla
ilerleme kaydetti.

Türk Hava Yolları,
Birmingham’dan İstanbul’a haftalık
mevcut 5 uçuşunu öncelikle her güne
ve akabinde ise potansiyel Uzak
Doğu, Asya ve Afrika bölgelerindeki
destinasyonlara daha iyi ve konforlu
bağlantı verebilmeleri için günde iki
sefere çıkarmayı hedeflemektedir. 

İngiltere’nin sanayi kenti Birmingham’a yolculuk
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