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O BİR İşADAMI
Hazır kahvenin
babası

Ayn› ça€da üç ça€…

”

Amerikalıların çok fazla şeye
sahip olduğu için her şeyden bu
kadar kolay vazgeçebildiği
söylenir. Bence her şeyden bu
kadar kolay vazgeçebildiğimiz
için bu kadar şeye sahibiz. Eski
olan şeyi daha iyi hizmet veren
bir şeyle değiştirmek için her
zaman hazır olmalısınız.

”

Alfred P. Sloan
1875 – 1966 yılları arasında
yaşamış, otomotiv
endüstrisinin öncülerinden ve
General Motors’da uzun yıllar
CEO olarak çalışmış yönetici…

Bazen çocuklar ve gençlerle konuşurken
birden idrak ediyorum, doğduğum çağ değişmiş.
Yaşadığım çağ doğduğum çağ değil. “Çağ”
derken “açılıp kapanan çağ”dan
bahsediyorum. Yeni Çağ, Yakın
Çağ, Modern Çağ gibi…
Rahmetli Turgut Özal’ın
1980’lerde sık sık tekrarladığı
“Türkiye’ye çağ atlatıyoruz”
sözündeki “çağ” bile bu
değişimi tam olarak
anlatamıyor. Çok daha
derin bir değişim
yaşadığımız…
Bizim kuşağın
yarım yüzyıl bile
olmayan tanıklığı
sırasında Türkiye, tarih
boyunca çeşitli coğrafyalarda birkaç bin yıl
süren değişimi yaşadı. Anadolu’da herhangi
bir küçük şehir, kasaba ya da köyde çocukluğu
geçen orta yaşlılar tam bir tarım toplumuna
tanıklık ettiler. Randevuların da ödemelerin de

neredeyse yıllık olarak planlandığı bir
dönemdi. “Harman sonu görüşürüz” ya da
“helalleşiriz” sözlerini sık sık duyardık. Tüm
ekonomi tarımsal faaliyetlere göre
şekillenmişti. Köylü harman sonrası para
harcamaya başladığında esnafın yüzü
güler, doğayla birlikte sadece
ekonomik yaşam değil, sosyal hayat
da canlanırdı. Hemen bütün
düğünler bu nedenle bahar ve yaz
aylarında yapılırdı. Dayanıklı
tüketim malları, tarım üretim
araçları, giyim kuşam ve
“eğlence” ihtiyacının
karşılandığı panayır bu
dönemde kasaba kasaba
gezerdi. Zaman yavaş akar,
kimse acele etmezdi.
Sonra 1980’li yılların ikinci yarısından
itibaren köylülerin harman sonunu gözleyen
birkaç esnaf ufak tefek üretim yapmaya
başladı. Dönemin hükümetinin avantajlı
kredilerinin bir kısmı boşa gitmedi ve

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
2 Ağustos 1339 – 2 Ağustos 1923 Akbaba Dergisi

Eski adetlerden…

- Kağıdınız nereden?
- Darülfünundan…
- Şahadetnamenizi sormadım, tavsiyenameniz nereden?

Günümüzde
uyku hijyeni
■ Her sabah aynı saatte
kalkın.
■ Öğleden sonra çay,
kahve, çikolata gibi
uyarıcıları almayın.
■ Yatak odasında
çalışmayın.
■ Uyumadan 1 saat önce
günlük aktiviteyi bitirin.
■ Uykulu hissetmeden
yatağa girmeyin.
■ Uyku öncesi
meditasyon, ılık banyo,
birkaç dakika okuma,
ılık süt rahatlatıcıdır.
■ Yatak odanız sessiz,
karanlık ve hafif
soğuk olmalı.
■ Akşam yemeğini geç
saatlere bırakmayın.
■ Gündüz uykuları 1
saati geçmesin, saat
15.00’dan sonra
uyumayın.
■ Uyku ilaçlarını doktor
kontrolü dışında
kullanmayın, alkolle
birlikte almayın.
■ Uyku saatine yakın
saatlerde nikotin ve
alkol kullanmayın.
■ Akşam saatlerinde ağır
spor yapmayın.
■ Endişelerinizi gün
içinde çözmeye
çalışın, uykunuzu
kaçırmanıza izin
vermeyin.
Bu yöntemlerle
uyku kalitenizi
artıramıyorsanız
profesyonel yardım
almalı, bir uzmana
başvurmalısınız.

Anadolu’nun birçok köşesinde sanayi tesisleri
filizlenmeye başladı. Bu tesisleri küçük ama
hedefleri büyük kuruluşların bir kısmı ihracat
yapmayı bile başardı. “Biz gözümüzde
büyütüyormuşuz, aslında ihracat basitmiş”
dedikten sonra daha da hızlandılar. 1990’lar ve
sonrasında bir çeşit sanayi toplumu olma
yolundaydık. Zaman hızlanmış, panayırlar
hükmünü yitirmiş, köylü uluslararası rekabetin
tehdidini hissetmeye başlamıştı.
Son yıllarda ise özellikle bilgisayar ve iletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler dünyayı
olağanüstü küçültüp, sınırları şeffaflaştırdı.
Aslında bugün, hem tarım hem sanayi hem de
bilgi toplumunu aynı zaman dilimi içinde
yaşıyoruz.
Her birini yaşayan bölge ve bireyler var.
Her üçünü yaşayan bölge ve bireyler de var.
Her sabah köydeki evinden çıkıp fabrikaya
çalışmaya giden, ama aynı zamanda 10
dönümlük tarlasına buğday ekmeyi ve internette
sörf yapmayı da ihmal etmeyen birey hangi
çağda yaşıyor sizce?

TARİHTE BU HAFTA
7 Eylül
1813 yılında
bugün ABD için
“Sam Amca”
takma adı yerel
bir gazetede ilk defa kullanıldı.
1923 yılında bugün, mürettiplerin
grevi dolayısıyla İkdam, Akşam,
İleri, Tercüman-ı Hakikat, Tevhidi Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit
gazeteleri bir araya gelerek
‘Müşterek’ adlı bir gazete
yayınlanmaya başladı. Gazetenin
yayın hayatı iki hafta sürecekti.
8 Eylül
1930 yılında bugün ofislerde
işlerin organizasyonunda büyük
çığır açacak bir icadın satışına
başlandı. 3M şirketinin icadı şeffaf
yapışkan bant kısa sürede
yayılacak ve ofislerdeki hayatı
değiştirecekti.
1970 yılında
bugün,
mutfaklardaki
hayatı
değiştirecek
mikro dalga
fırının mucidi
1894 doğumlu ABD’li mühendis
Percy Spencer öldü.

Uyku tıbbı
Uyku, boşa geçen zaman, yaşamın
kesintiye uğraması değil; fizyolojik ve
zihinsel olarak her gün yenilenmemizde
önemli, yaşamımızın üçte birini
kapsayan bir fonksiyondur.
Her üç kişiden biri yaşamının bir
döneminde uyku problemi
yaşamaktadır.
Modern çağ ile artan uyku
rahatsızlıkları ‘uyku tıbbı’nı
geliştirmiştir. Amerikan Uyku Tıbbı
Akademisi’nin (American Academy of
Sleep Medicine) oluşturduğu uyku
bozuklukları sınıflaması 84 farklı uyku
hastalığını içermektedir. Uyku tıbbı,
geniş bir hastalık yelpazesine sahip
olması nedeniyle nöroloji, göğüs
hastalıkları, psikiyatri, KBB, iç
hastalıkları (kardiyoloji,
gastroenteroloji, endokrinoloji, geriatri)
ve pediatri başta olmak üzere birçok
bilim dalları ile birlikte multidisipliner
bir yaklaşımdır.

DÜZENLİ UYKU
Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı uyku
şarttır.
Dinlenmemiş uyanma,
Gece sık uyanma,
Tekrar uykuya dalmada güçlük
yaşıyorsanız!

MELATONİN
SALGILANMASI
Melatonin epifizden salgılanan ışığa
duyarlı bir hormondur. Temel görevi
vücudun biyolojik saatini korumaktır.
Aynı zamanda kansere karşı koruyucu
(görme özürlülerde kanser vakalarının
az görülmesi bunu desteklemektedir),
yaşlanmayı geciktiricidir. Karanlık
melatonin üretimini tetikler. Bunun için
erken yatıp erken kalkmalı, karanlık
ortamda uyumalıyız.

9 Eylül
1922
yılında
bugün, 30
Ağustos
Zaferi
sonrası Türk orduları İzmir’e
girdi. İzmir’in Kurtuluşu.
1923 yılında bugün, Halk Fırkası
Gazi Mustafa Kemal önderliğinde
kuruldu.
1933 yılında bugün, bir süre sonra
İzmir Enternasyonal Fuarı haline
gelecek ‘9 Eylül Panayırı’ açıldı.
10 Eylül
1920 yılında
bugün, Türkiye
Komünist Partisi
Mustafa Suphi
tarafından
Bakü’de kuruldu.
1987 yılında
bugün, Macaristan’ın sınırı
açmasıyla, binlerce Doğu Alman
vatandaşı komünist ülkelerinden
ayrılmaya başladı.
11 Eylül
2001
yılında
bugün,
tarihin en

SAğLIKLI YAşAM
KULÜBÜ
Dr. Meral Seyman

meral.seyman@ito.org.tr

İş kazalarını 6 kat artırıyor
İSTATİSTİKLER, uyku
bozukluğu tanısı koyulmuş
ve tedavi görmemiş
hastaların, normalden 4 ila 6
kat daha fazla trafik ve iş
kazalarına sebep olduğunu
gösteriyor. Uyku
bozukluları, sosyal
yaşantımızı ciddi şekilde
etkiler; unutkanlık, dikkati
toplayamama iş hayatında

başarısızlığa neden olur. İş
verimi ve yaşam kalitesini
de düşüren uyku
problemleri bir halk sağlığı
sorunu olarak kabul
edilmektedir.
Gece boyunca horlama,
nefes kesilmesi boşanma
oranını yükseltiyor!
Obezite, diabet ve
depresyon riskiniz artıyor.

Mitolojide Uyku Tanrısı
HYPNOS, Gece’nin oğludur.
Yorgun insanların alnına sihirli
değneği ile dokunarak,
kanatları ile yelpazeleyerek
veya uyku verici sihirli madde
dökerek uyku verir.

büyük terör eylemlerinden biri
New York’ta gerçekleşti. Resmi
açıklamaya göre 2.976 kişi öldü,
6.291 kişi de yaralandı. 11 Eylül
Afganistan’ın ve bir süre sonra da
Irak’ın işgal yolunu açacaktı. Bu
terör eyleminin bir özelliği de
hakkında üretilen komplo
teorilerinin çokluğudur.
12 Eylül
1980 yılında bugün,
tam olarak emir
komuta zinciri içinde
12 Eylül Darbesi
gerçekleştirildi.
Darbecilerin hazırlattığı Anayasa
1982 yılında yüzde 92 gibi bir oranla
kabul edildi. Bu Anayasa 2010
yılında aynı gün gerçekleşen
anayasa değişikliği referandumu ile
önemli oranda değişti.
13 Eylül
1647 yılında
bugün, İtalyan
matematikçi ve
fizikçi
Evangelista
Torricelli
barometreyi icat
ederek, yağmurla ilgili öngörüleri
romatizmalıların tekelinden çıkardı.

SOLDAN SAğA:
1- Ekonomisi muz, ananas,
kakao, kahve ve pirinç
üretimine dayanan,
Wikileaks kurucusu Julian
Assange’ın talep ettiği
siyasi sığınma hakkını
kabul etmesiyle gündemde
olan Güney Amerika
ülkesi… (Tersi) Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği
Konferansı’nın kısa adı…
2- Kredi işlemlerinin kısa,
orta ve uzun vadeli
olmasına, kredi tiplerine ve
sermaye piyasası, para
piyasası gibi piyasa
biçimlerine bağlı
farklılıklardan oluşan ve
para sahibinin üretimden
aldığı pay oranı… (Tersi)
İsimden sıfat türeten ek…
3- Uzun süre saklanabilen
yiyeceklerin genel adı…
Adını bir geyik türünden
alan porselen yemek takımı
üreticisi… 4- İlaç, merhem…
Birine, ölen bir yakınından
kalan mal mülk, para veya
servet; miras… 5- Uzaklık
anlatan bir söz… Ülker
Gıda’nın süt markası… Metal
paranın resimli yüzü… 6İstanbul Manifaturacılar
Çarşısı’nın kısa adı…
İzlanda’nın internet kodu… 7Renkleri sarı ve lacivert olan bir
spor kulübümüzü simgeleyen
harfler… Bir mülk kaça satın
alınmışsa o mülke o para ile
sahip olma… 8- Bir konu
üzerine olan… Nestle’nin
granül kahve markası… 9Ortak bir amacı veya işi
gerçekleştirmek için bir araya
gelmiş kurumların veya kişilerin
oluşturduğu birlik… Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin plaka
işareti… 1967 yılında Vehbi
Koç’un önderliğinde kurulan
Türk Eğitim Vakfı’nın kısa adı…
10- Kalay elementinin
simgesi… Finlandiya’nın
internet harfleri… (Tersi)
İridyum elementinin simgesi…
11- Mağara… Tantal
elementinin simgesi… Bir
borcun belli zamanlarda

George Constant
Louis Washington
Mayıs 1871’de Belçika’da
doğdu. Babası İngiliz annesi
Belçikalı’ydı. Dönemin yasalarına
göre İngiliz vatandaşı sayıldı. 19.
yüzyıl sonlarında aile Amerika’ya
göçtü. George Washington’ın
mesleği 1900 ABD Nüfus
Sayımında “mucit” olarak
kaydedildi. Washington bu
sıralarda havagazı fitili üreten bir
şirket sahibiydi. Daha sonra ampul
teknolojisinin gelişmesiyle işleri
bozulmaya başladı. 1907 yılında
yeni arayışlara girdi ve
Guetamala’da çiftçilik yapmaya
başladı. Bu arada hazır kahveyle
ilgili bilgi edindi.
Bir yıl sonra New York’a döndü
ve kahve üretimine başladı. Japon
asıllı ABD’li kimyager Satori
Kato’nun geliştirdiği hazır kahve
tekniğini kelimenin gerçek
anlamıyla “ticarileştirdi” ve
böylece yaygınlaştırdı. Özellikle
Birinci Dünya Savaşı sırasında
Amerikan Ordusu tarafından
kullanılan G. Washington Coffee
Refining Company kahvesi, hazır
kahvenin iyice yaygınlaşmasını
sağladı.
1930’lu yıllarda da çeşitli radyo
programlarına sponsor olan şirket,
hazır kahvenin modern hayatın
vazgeçilmezleri arasına girmesine
neden oldu. George Washington
hayatı boyunca çeşitli alanlarda 25
civarında patent aldı. Gaz lambası,
kamera ve gıda konularındaki
patentlerinin çoğunu da üretimde
kullandı. Şirketi 1943 yılında
American Home Products
tarafından satın alındıktan sonra
emekli oldu. Üç yıl sonra 1946
yılında da öldü.

BULMACA

ödenmesi gerekli olan
parçalarından her biri… 12Başrolünü Şener Şen’in
oynadığı,
Türkiye’de feodalizmin
çöküşünü konu alan 1985
tarihli film… Namibya’nın
internet kodu.
YUKARIDAN AşAğIYA:
1- Yabancı ülkelerin nakit
biçimindeki para birimi… 2Maliyet fiyatıyla satış fiyatı
arasındaki fark… Eşya taşıma
işleri yapan kurum veya
ortaklık… Çıplak resim… 3Bir ülkeye girmek veya bir
ülkeden çıkmak için yetkili
makamlardan alınması gerekli
izin… İstanbul Giyim
Sanayi’nin 1969’dan beri
kullandığı erkek giyim
markası… 4- En çok, en üst
derece… Olay veya
nesnelerin düzenli bir biçimde
birbirini takip ederek
gelişmesi… 5- Ticaret
mallarını saklamak için
rıhtımda yapılan büyük
depo… Ekonomisi pirinç, çay
ve konserve üretimi ile
oyuncak imalatına dayanan

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

bir Asya ülkesi… Utanma,
utanç duyma… 6Müstahkem mevki…
Fabrikası İzmir’de bulunan,
simgesi şaha kalkmış at olan
bisiklet, motosiklet ve
tekerlekli sandalye üreticisi…
7- Bir noktanın deniz
yüzeyinden olan yüksekliği,
irtifa… Paketlenmiş piliç
markalarından biri… 8Bilmecelere konu olan bir kış
meyvesi… Dalgası, devresi ve
mesajı vardır… İplikten kafes
biçiminde yapılmış örgü… 9Elmas, zümrüt gibi değerli
taşların tartısında kullanılan
ölçü birimi… Monako’nun
internet kodu… Yapma,
etme… 10- Arama Kurtarma
Derneği anlamındaki
kısaltma… Satrançta bir taş…
11- Sakıza kıvamını artırmak
için katılan, kauçuk cinsinden
bir madde… Övme, takdir,
beğenme gibi duyguları
belirtmek için söylenen söz…
12- Az tavlı, yarı yaş yarı kuru
olan toprak… Adını bir
müzikalden alan nevresim
markası.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

