
İşadamı, tüccar, işveren,
zengin, müteşebbis, patron
vesaire… Bu tipler, edebiyatta,
sinemada ve karikatürlerde
oldukça standart özellikle
sahiptir.

Dış görünümü: Yeni ve
genellikle yelekli takım elbise,
gıcır gıcır rugan ayakkabılar,
sırıtan dudakları arasından
görünen altın, hatta elmas diş,
briyantinli saçlar, hırsla
parlayan ya da kibirle yarı
kapanmış gözler ve kocaman
bir göbek.

Karakter: Kaypak, yalancı,
üç kağıtçı, hak yiyen,
güvenilmez, bencil, korkak;
kısaca karaktersiz…

★★★

İstisnalar tabii ki var. Örneğin Hulusi
Kentmen’in, Vahi Öz’ün canlandırdığı
babacan ve komik zenginler ayrı
tutulabilir. Tabii onlar da göbekli ama
olsun, en azından “iyi zenginler”…

Yıllarca her işyerinin duvarlarını
süsleyen “peşin satan, veresiye satan”
tiplerine bakın. Peşin satanın işleri tıkır,
kasası dolu, keyfi ve formu yerinde… Yani
göbekli.

Veresiye satanın durumu vahim, kasa

tamtakır, fareler cirit atıyor, gözlerinin
altı çökmüş ve formunu kaybetmiş, zayıf
ve sağlıksız.

★★★

Gürbüzlük hatta şişmanlığın sağlıklılık
anlamına geldiği dönem artık bitti bitiyor.
Kıtlık dönemlerini yaşamış bir toplumda,
“bir gram yağ bin kusur örter” sözünün
üretilmesine, resmen tombul çocuklara
iştah şurubu içirilmesine şaşmamalı.

Ama artık bitti. 
Artık, göbek bir sağlık sorunu... Sağlık

Bakanlığı, obezite ile 
mücadele için çalışmalarını
hızlandırıyor.

★★★

Refah toplumlarında obezite
tabana yayılıyor ve daha çok orta
sınıf ve altında görülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
insanların yarısından fazlası obez.

Yoksul ülkelerde ise obez
olmak için gerekli besini ancak
zenginler buluyor.

Bu nedenle yoksul ülkelerin
“sağlıklı” zengini şişman, refah
toplumundaki “sağlıklı” zengin
fit, formu yerinde…

★★★

Türkiye’de de refah seviyesi arttıkça
durum değişiyor. Zenginler spor
salonlarından çıkmıyor, formuna dikkat
ediyor, fit olmaya çalışıyor. Obezite
yayılıyor, ama daha çok sağlık bilincinin
henüz oluşmadığı ve spor salonuna
verecek parası olmayan kesimlerde.

Kısaca “peşin satan artık fit”. 
Peki, karikatüristler niye hâlâ zengini

şişman çiziyor dersiniz. 
Çünkü yavaş olan değişimi idrak daha

yavaş olur…
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SOLDAN SAğA: 1- Dünyadaki en fakir ve güvenlikten yoksun
ülkelerden biri olan; Türkiye’nin maddi yardımda bulunduğu
Afrika ülkesi… Devlet memurlarının maaşlarının derece ve
tutarlarını düzenleyen sistem ve çizelge… 2- Kredi kullanma
işlemlerinde bir başka banka adına işlemleri yapan banka… 3-
(Tersi) Yüz ölçümü… Evcil olmayan hayvanları vurma veya
yakalama işi… Bayındır duruma getirme işi, bayındırlık… 4-
Kırmızı… Merkezi Bursa’da bulunan Zeytursan firmasının turşu,
közlenmiş biber, sirke gibi ürünlerinde kullandığı marka…
Sırbistan’ın internet kodu… 5- Bulgar para birimi… Avrupa
Birliği için internet ülke kodu üst seviye alan adı… Ay… 6-
1955’te Trabzon’da kurulan üniversiteyi simgeleyen harfler…
Para ile ilgili olarak, para bakımından… 7- Reckitt Benckiser
tarafından üretilen, çamaşır suyu özelliğine sahip bir deterjan
markası… Düşünme, anlama ve kavrama gücü… 8- Gerçek…
Bir tembih sözü… 9- İkinci derecede olan, ikincil… Kişilerin
veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve
zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleriyle ilgili bir
kavram… 10- İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia… (Tersi)
Klor elementinin simgesi… Tat, lezzet… 11- İspanya ve
Portekiz devletlerinin yer aldığı yarımada… Bir ticaret senedinin
yenilenmesinde alınan komisyon… 12- Bir kimsenin, bir
ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci…
(Tersi) Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet.

YUKARIDAN AşAğIYA: 1- Banka tarafından verilen bir karta
bağlı olarak çalışan, kişiye özel olarak belirlenen ve değişebilen
limit içinde internet ortamında alışveriş yapmayı sağlayan şifreli
kart… Eski Mısır’da güneş tanrısı… 2- Eczacıbaşı Grubu’nun
toz içecek markası… Bir akü markası… 3- Alınıp satılabilen her
türlü ticaret eşyası, emtia… Osmanlı Devleti’nde bakanlar,
vekiller… 4- Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz…
Sarımsı yeşil renkli, cam parıltılı, magnezyum ve demirli silikat,
peridot… 5- İsimden isim ve sıfat türetmede kullanılan bir ek…
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı… 6-
Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz…
Kurucusunun soyadını taşıyan bir ayakkabı boyası markası…
7- Sanayi ve ticaret bakımından gelişmiş ülkelerin yer aldığı bir
kıta… Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle
yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine
getirme… 8- “Bayan” anlamındaki kısaltma… Genişlik… 9-
Yüzük taşı ve mühür yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı
saydam, parlak ve değerli bir taş… Davulu, pidesi ve topu
vardır… 10- Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna
bırakan… Makine satan veya onaran kimse… 11- Üretici ile
tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve
bundan kazanç sağlayan kimse… “Seviye” kelimesindeki
sessiz harfler… 12- Ürün tanıtımlarında “Bir dokunuşla
bambaşka” sloganını kullanan boya markası… Mayo ve iç
çamaşırı üreten yerli bir firma.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 
28 Ağustos 
1970 yılında bugün, 9 Ağustos’ta

gerçekleşen devalüasyon öncesi,
Merkez Bankası’nın bazı kişilere
döviz sattığı iddiası ortaya atıldı.
Sonraki her enflasyon sonrası
benzeri iddialar ortaya atılacaktı.

Son iddia, 1970’te hükümeti istifaya davet eden
Bülent Ecevit’in Başbakanlığı sırasında 2001’de
ortaya atıldı. 

29 Ağustos
1923 yılında bugün

İngiltere’nin 9 yıl önce
başlattığı Türkiye ile
ticaret yasağı kalktı.

1964 yılında bugün
İzmir Fuarı’nda ABD,
SSCB ve Mısır pavyonlarını tahrip ettikleri
gerekçesiyle 80 kişi gözaltına alındı.

30 Ağustos
1935 yılında bugün

Hükümet telefon
şebekesini satın alarak
devletleştirdi.

1963 yılında bugün
soğuk savaşın simgelerinden “kırmızı telefon”
hattı, Kremlin ve Beyaz Saray arasında devreye
girdi. 

31 Ağustos
1918 yılında bugün Osmanlı

tarihinin son kılıç kuşanma töreni
gerçekleşti ve Sultan Mehmet
Vahdettin padişah oldu.

1940 yılında bugün Türkiye ile
Almanya arasındaki Ticaret
Antlaşması yürürlüğe girdi.

1 Eylül
1933 yılında bugün Denizyolları

devlet tekeline alındı.
1939 yılında bugün II. Dünya

Savaşı başladı. 50 yıl sonra aynı gün
Dünya Barış Günü ilan edilecekti.

1969 yılında bugün Albay
Muammer Kaddafi, Libya Kralı Bursa
kaplıcalarında tatil yaparken darbe yaptı. Ömrü 42
yıl sürecek Libya Halk Sosyalist Cemahiriyesi
kuruldu. 

2 Eylül
1945 yılında bugün

Japonya’nın yönetimi bir
Amerikan generali olan Mac
Arthur’a devredildi ve II. Dünya
Savaşı bitti.

1985 yılında bugün
Akdeniz’deki ticaretin en eski
tanıklarından biri olan, 3 bin 400 yıl önce batmış
bir gemi enkazı Kaş limanı açıklarında bulundu.
Geminin yükü, fildişi eşyalar ile bakır ve kalay
parçalarıydı. 

3 Eylül
1933 yılında bugün

Kayseri – Ulukışla
demiryolu hattı
tamamlandı. Böylece
Akdeniz ile Karadeniz
birbirine demiryoluyla
bağlanmış oldu.

1986 yılında bugün
Çernobil’in etkisiyle
radyasyonlu olduğu
gerekçesiyle Avrupa ülkeleri Türkiye’den fındık
alımını durdurdu. Fındık alımı daha sonra başladı
ama 1986’dan bugüne Çernobil’de zaman durdu.

TARİHTE BU HAFTA 

21 Şubat 1340 / 21 Şubat 1924 Akbaba Dergisi 

Savaşı
kazananlar
ganimeti 
paylaşır.

‘‘

”Donald
Trump

1946 doğumlu,
tekebbürü kralın
yanındayken kral çıplak
demesine yol açan,
Libya halkının
petrolünün Libyalılar’a
bırakılmaması
gerektiğini savunan,
emlakçı, iflas ve
toparlanma uzmanı,
işadamı ve son olarak
siyasetçi…

Teodor Kasap’ın
1870’te

yayınlamaya
başladığı ilk mizah

dergisi
Diyojen’den,
günümüzün

Penguen’ine kadar,
karikatür

yayınlayan her
dergide “zengin”

tiplemesi
şişmandır. Tabii

aynı zamanda
bencil, korkak,

düşüncesiz,
diğerkâmlıktan

uzak…

Peflin satan art›k fit…

Altta: Zengin – Fakir, fukarayı düşünmekten insanın
boğazından bir şey geçmiyor ki!...

Üstte: Hayat pahalılığı gittikçe artıyor!...

Zengin
dediğin
gürbüz

olur

Heinrich Schliemann’ın, masal olarak anlatılsa
bile inandırıcılıktan uzak olacak hikâyesi, 6 Ocak
1822 yılında Kuzey Almanya’da Mecklenburg’un
bir köyünde başlar. 

Yoksul bir papazın oğlu olarak, kutsal
metinlerdeki hikâyeler ve Homeros’un
destanlarını dinleyerek büyüyen küçük
Heinrich’i, aynı zamanda kilisenin zangocu ve
teyzesinin anlattığı yerel hazine efsaneleri de çok
etkiler.

Babasının 1829 Noeli’nde hediye ettiği Jerrer’in
Resimli Dünya Tarihi’nde gördüğü Troya
surlarını bulup ortaya çıkarmak tutkusu olur. 

İbn-i Haldun’un, toprağın altından hazine
çıkarmak için çalışanları “aklı zayıf” olarak
tanımlamasından 500 yıl sonra 19. yüzyılın en
büyük dâhilerinden Heinrich Schliemann,
Troya’yı bulacak ve yağmalayacaktı. 

Heinrich Schliemann için söylenebilecek en son
şey, aklının zayıf olduğudur. 14 yaşında okulu
bıraktı ve bakkal çıraklığı yaptı. 1841’de, 19
yaşında Hamburg’a gitti ve kanalların arasında
Venezuella’ya giden bir gemi bularak miço
yazıldı. Gemisi battı, muhasebe çırağı olarak
Amsterdam’da çalıştı. 

Bu sırada dehasının farkına vardı: Çok kolay
yabancı dil öğreniyordu. Görülmedik ve
kendisinin bulduğu bir yöntemle, sadece iki yılda
İngilizce, Fransızca, Felemenkçe, İspanyolca,
Portekizce ve İtalyanca’yı öğrendi. Rusça’yı
Ruslarla iş yapan bir şirkette çalışmaya başlayınca
öğrenir.

Bu yeteneği iş hayatında hızla yükselmesinin
ve kendi işini yapmasının yolunu açar. 20 yıl
içinde dünyanın en büyük ticari gemi filolarından
birinin sahibi olur. 

Bu noktadan sonra çocukluk hayallerinin
peşine düşmeye karar veren Schliemann, Troya’yı
aramak üzere Türkiye’ye gelir. Çanakkale’nin
Hisarlık tepesinde Troya olduğunu düşündüğü
kenti ortaya çıkarır, kısa sürede yağmalar ve
hazinelerle birlikte gider. Daha sonra da çeşitli
önemli arkeolojik buluntuları keşfeden Heinrich
Schliemann, kimilerince arkeolojinin babası,
kimilerince ise arkeolojik alanlarda
züccaciyecideki bir fil gibi davranmış mezar
soyguncusu olarak tanımlanır. 

Kesin olan tek şey, dahi bir işadamı olduğudur.

O BİR İşADAMI

Kutsal hazine avcısı
Heinrich Schliemann

SAğLIKLI YAşAM
Dr. Meral Seyman meral.seyman@ito.org.tr

KULÜBÜHareketsiz yaşam
tarzımız yorgunluk
nedenlerinin başında
geliyor. Yoğun bedensel
aktivite nasıl yorgunluk
hissine yol açıyorsa,
gereğinden fazla
tembellik de enerjisizlik,
güçsüzlük duygusuna
yol açıyor. Uzamış
tatiller, televizyon
karşısında geçirilen boş
saatler, gereğinden uzun istirahatler de bizi
yorabiliyor.
Beslenme yanlışlıkları da önemli bir neden.
Bedenimizde bazı vitamin ve mineraller
azaldığında yorgunluk hissi başlıyor. Özellikle
demir, potasyum, kalsiyum eksikliği, folik asit
ve bilhassa B12 vitamini noksanlığı yorgunluk
nedeni olabiliyor. Sodyum azlığının da
yorgunluğa yol açtığı kesindir. Kalsiyumun
yalnız azlığı değil, fazlalığı da yorgunluk
nedeni olabiliyor. Beslenme hataları sonucu
ortaya çıkan kan şekeri düşmeleri -
hipoglisemiler-, yeteri kadar su içmemek de

yorgunluğa neden
olabiliyor. Özellikle fazla
kilolu, insülin direnci
problemi olan biriyseniz,
fazla miktarda şeker, un,
nişastalı yiyecekler yemek,
bir öğünde alınan toplam
kalori miktarını abartmak
ve de hipoglisemi
nöbetleri yorgunluğa
sebep olabiliyor. 

Öğün atlamanın da
yorgunluğa neden olabileceği aklınızda olsun.
Sık yapılan bir beslenme yanlışı da
yorgunluktan kurtulacağım diye fazla miktarda
kafein tüketmektir. Kafeinin makul miktarları
yorgunluğa iyi gelse de fazlası yorabiliyor.
Uykusuzluk en az beslenme kadar önemli bir
yorgunluk sebebidir. Süresi ve kalitesi iyi
olmayan bir uyku sizi ertesi gün mutlaka
yorgun bırakır. Horlamanın, uykuda solunum
durmasının -özellikle fazla kilolu olanlarda
(uyku apne sendromu), burun boğaz sorunu
yaşayanlarda- önemli bir yorgunluk sebebi
olduğu kesindir. 

Beyaz yakalılar yorgunluk hastalığına daha yatkın!
Yöneticilerde yorgunluk,

hastalık gibi kendini
gösterebilir. Halsizlik, kırıklık,
boğaz ve baş ağrılarıyla
gelişen kronik yorgunluk

sendromu yöneticinin de
kapısını çalabilir. Kronik
yorgunluk sendromu olan
kişi, gözlerinin önünde
beneklerin uçtuğunu,

devamlı baş ağrısı ile birlikte
sanki kerpetenle ensesinin
sıkıldığı hissine kapıldığını
söyler. Eklem ağrılarından
yakınır.

Kendinize uygun
hobi ve sporu

keşfedin
Ne gibi önlemler alabiliriz: 

■Havasız ortamlardan
kaçınmak

■Hava akımları arasında
kalmamak

■ Sigaralı ortamlarda
bulunmamak

■ Stresten kaçınma, stresle
mücadele yollarını
öğrenmek

■ Sağlıklı beslenme
■ İş-dinlenme saatlerini

uygun ayarlama
■Çalışma ortamını

düzenlemek: Ergonomik
koltuk, uygun
yükseklikte masa, göz
hizasında bilgisayar
monitörü, dirseğin-kolun
düşmesini engelleyen
klavye gibi.

■ Kendine uygun, gerçekten
severek yapacakları ve
rahat olabilecekleri hobiler
edinmek

■Kendine uygun sporu
yapmak

■ Yoga, thai-chi, meditasyon
gibi ruh ve vücut
bütünlüğü getiren
aktiviteler yapmak.

Kronik yorgunluğu 
ozonterapi tedavi ediyor
Türkçe’de ‘canlı cenaze sendromu’ olarak

tanımlanan bu hastalık son yıllarda her geçen
gün daha çok sayıda insanı pençesine
almaktadır. Kronik yorgunluk sendromu baş
edilmesi çok zor olan, farkına varıldığında
dahi insanın yaşamından birçok şeyi
götürebilecek bir hastalıktır. Ozon tedavisi
görülen tüm bulguların sona ermesinde son
derece etkili bir tedavi yöntemidir. Klinik
çalışmalarla da kanıtlanmış olduğu gibi ozon
tedavisi;
■ Fiziksel ve zihinsel olarak güç kazandırır.
■Uyku ihtiyacını azaltır, uyku kalitenizi artırır

ve sabahları daha zinde uyanmayı sağlar.
■Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için

yaygın mevsimsel hastalıklara karşı vücut
direncini artırır.

■ Kas ve eklemlerde, bel ve boyun gibi
bölgelerde görülen ağrı, sertlik,
uyuşukluk, karıncalanma gibi fiziksel
aktiviteyi kısıtlayan ve hastalık
psikolojisine sokan şikayetleri ortadan
kaldırır.

■ Stres ve yoğun baskıya karşı direnci artırır.
Kendini fiziksel olarak daha iyi hisseden

insanın özgüvenini artırır ve sonuçta
psikolojik bir rahatlama sağlar, depresyona
girme olasılığını belirgin bir şekilde azaltır.

Yorgunluk
deyip

geçmeyin!
Yaşam kalitesini ciddi

derecede bozan
tükenmişlik sendromu,
kronik ağrı sendromu
veya kronik yorgunluk
sendromu olarak
tanımlanabilir. Yaygın kas
ağrıları, baş ağrısı,
yorgunluk, boğaz ağrısı,
bitkinlik, halsizlik, uyku
düzensizlikleri ve bazen
de spastik kolit dediğimiz
tuvalete çıkma
problemlerinin eşlik ettiği
kronik bir hastalıktır.
“Her tarafım ağrıyor”,
“Sabah uyanamıyorum”,
“Sürekli yorgunum”
diyorsanız, okuyun!

Çoğumuzun farkında
olmadığı bir nokta var: Bizi
bedensel yükler kadar
ruhsal olaylar da yorar.
Çözümsüz konular,
bitmeyen sorunlar, iş, aş,
eş endişeleri, kaygı ve
korkular, geleceğe yönelik
belirsizlikler, yani farkına
vardığımız ya da
varmadığımız birçok
ruhsal problem veya iç
çatışma yorgunluk nedeni
olabilir. 

Beslenme, aktivite ve uyku çok önemli

Mükemmeliyetçiler ve işkolikler dikkat
Son zamanlarda yaşanan

yorgunluklar bedensel veya fiziksel
olmaktan çok, ruhsal ya da
motivasyonel yorgunluklardır.
Depresyon sorunu, kaygı
bozukluklarının sıklaşması, yarışmaya
dayalı yeni yaşam tarzı sosyal ve maddi

yönden mükemmeliyete yakın
olanlarda bile ciddi düzeyde yorgunluk
yakınmasına sebep olabiliyor. 

Kişilerde iş kalitesini düşürür, dikkat
ve algılamayı azaltır. Yaşam keyfinizi
etkilediği için motivasyonu ve verimliliği
düşürür. Amerika’da yapılan

istatistiklerde; iş gücü kaybına yol açtığı
için, maliyeti en yüksek hastalıklar
sıralamasında, kalp hastalıklarının
ardından ikinci sırada yer aldığı
belirlenmiştir. Yani ekonomiyi, iş
hayatını ve gündelik yaşamı olumsuz
etkileyen ‘çağın hastalığı’ diyebiliriz.

Sağlık kalitemizi artırmak,

vücudumuzun saatini geri

çevirmek, sağlıklı yaşlanmak....

Tüm bunları kapsayacak paylaşımları

bu köşeye taşıyoruz. Sizlerden gelen

sorularla yazılarımız zenginleşecektir.

Sorularınızı bekliyoruz.

meral.seyman@ito.org.trB‹
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Sağlıklı ve genç kalın...
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