
Herkesin birbirini tanıdığı,
cemaziyelevvelini bildiği küçük
yerlerde, bir esnaf biraz sivrildi mi,
beklenenden fazla zenginleşti mi,
hemen dedikodu kazanı kaynamaya
başlar.

Dedikodu dediysem öyle çok
yaratıcı şeyler beklemeyin, hemen
her yerde standarttır:

- Altın bulmuşlar.
- Kesin.
- Her gün üç beş bilmem ne

satmakla olacak şey mi bu?
- Tamam, çalışkan çocuklardır.
- Yukarıda Allah var, doğru; hepsi

birbirinden çalışkan. Amma
çalışmakla olacak zenginlik mi bu?

- Olmaz.
- Mümkünü yok.
- Çok laf yalansız…
- Çok mal haramsız…
- Olmaz, mümkünü yok.
Böyle sürüp gider, “çok laf” kısmını

düşünmeden, “çok mal”ın acımasız
dedikodusu… 

★★★

Aslında bu tip dedikoduyu yapanlar da bilir,
altın bulduğu bilinen hiç kimse, hiçbir şeye, asla
yatırım yapmamıştır. Hele sanayici olan bir
“gömücü” görülmüş şey değildir.

Dedikoduyu yapanların birçoğu “o” tesisi
kurmak için bankadan alınan krediden de
haberdardır. Ancak bu bilgiyi, birkaç yıl sonra

başlayacak “batacaklar” dedikodusuna
saklamaktadır.

Ve ısrarla aynı teraneyi tekrarlarlar:
- Mümkün değil; çalışmakla olmaz…
Çünkü çalışmakla olacağına inanırlarsa, en az

onlar kadar çalışmaları gerekir. Ya da bu
durum, her ne kadar tersini iddia etseler de
aslında yeterince çalışmadıklarının delilidir. 

Bu nedenle ısrarla tekrarlar ve sonunda
kendileri de inanırlar:

- Mümkün değil; çalışmakla olmaz…
★★★

Haklarında bu tip dedikodular bol bol
yapılan bir işadamı dostuma, tıraş olurken
patavatsız bir berber çırağı soruvermiş:

- Abi, sizin için altın buldu diyorlar, doğru
mu?

Muzipliği ve hazırcevaplığıyla
meşhur işadamı cevaplamış:

- Doğru. Hatta biraderler bu gece
de altın aramaya çıkacaklar. Biz her
gece altın ararız. Genellikle de biraz
buluruz.

- Hakikatten mi abi? Nerelerde
arıyorsunuz?

- Valla kesin bir yer ve harita yok.
Hangi köy denk gelirse... Kahveye
girip, selamı verip başlıyoruz altını
aramaya…

- Abi sen benimle dalga mı
geçiyorsun? Kahvede altın mı
aranır?

- Valla biz orada arıyoruz. Gün
boyu ürettiğimiz malları, gece köy

köy gezip satıyoruz. Bulabildiğimiz en iyi
satış yeri de kahvehaneler. Yavaş oluyor ama
çalışırsan altını bulacağın kesin…

★★★

Berber çırağı dersi almış mıdır bilmem. Ama
bugün Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluşundan birinin yönetimindeki altı kardeş,
iş hayatına başladıkları günden bu yana
hummalı bir biçimde çalışmayı sürdürüyor. 

Davut, Adnan, Şadan, İsmail, İlhan ve
Murat Doğan çocuklarına sadece şu öğüdü
veriyorlar: Çalışırsan olur…

Şirketleri şimdilik ilk 1000’de... 
Bir kasabadaki 15 metrekarelik dükkânda

başlayan mobilya işini Doğtaş markasıyla
sürdürüyorlar. 
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SOLDAN SAĞA: 1- Avrupa Merkez Bankası’na ev
sahipliği yapan Almanya şehri… İlaç, merhem… 2- Ülker
Gıda’nın, yer fıstığıyla hazırlanan bir ürünü… Fiyat
gösteren çizelge… 3- “Şehzadeler Şehri” olarak anılan
Karadeniz ilimiz… Koç Grubu’nun sucuk, salam, sosis
gibi soğuk et ürünlerinde kullandığı marka… 4- Sodyum
elementinin simgesi… Bir erkek adı… Romanya’nın plaka
işareti… 5- Unilever’in hazır çorba markası… İbiza,
Cordoba, Toledo markalarına sahip İspanyol otomobil
üreticisi… 6- İterbiyum elementinin simgesi… 1972’de
kurulmuş bir video oyun şirketi… 7- Birine, görevi karşılığı
olarak veya geçimi için her ay ödenen para… Mat olma
durumu… 8- Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin,
bu eserden doğan haklarının hepsi… 9- Zarara uğrama
tehlikesi, risk… Müstahkem mevki… 10- Kripton
elementinin simgesi… Aynı işi yapanların giydikleri,
tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi… 11- (Tersi) Tatil ve
eğlence amaçlı gezilerde kullanılan büyük gemilere
verilen ad… Marsa’nın sıvı yağ markalarından biri… 12-
Boru sesi… Picanto ve Rio modellerini üreten Güney
Koreli otomotiv firması… 2006’da Türk vatandaşlığına
geçen, 2011-2012 sezonunda Mersin İdman Yurdu’nda
oynayan Brezilya doğumlu futbolcu.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- İsviçre’nin para birimi…
Özellikle her türlü yiyecek maddesinin, ev, büro, mağaza
gibi yerlere ait gereçlerin satıldığı dükkân… 2- Başkenti
Bükreş olan Avrupa ülkesi… Kalıtımsal… 3- Çevresi
yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan
yapılar topluluğu… Bir makarna markası… 4- Şiir
olmayan söz ve yazı… “Şirketi” anlamında kullanılan
kısaltma… İngiltere’nin internet kodu… 5- Denizin, gölün
küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu
bölümü… Eski Mısır’da güneş tanrısı… Sürekli bir arada
bulunan, ortak iş yapan kişiler… 6- Beyaz… Belli bir iş
kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek;
korporasyon… 7- Mızrapla çalınan bir çalgı… En çok, en
büyük derece; maksimum… 8- Unilever’in margarin
markalarından biri… Genellikle duvara paralel olarak
tutturulmuş, uzun tahta veya metal levha… Bir kuruluşun
mali kaynaklarının tümünün göstergesi… 9- Milli
topraklardan geçiş sırasında, durmadan geçen mallar için
gümrüksüz geçme… Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir
paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet…
10- İran’ın internet kodu… Lityum elementinin simgesi…
Tanrı… 11- Elda İçecek tarafından üretilen bir rakı
markası… Elektrikte iletkenin direnç birimi… 12- Bilimde
belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol,
yöntem… Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon
kökenli bir dövüş yöntemi.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 

18 Eylül
1974 yılında bugün, tarihimizin en garip
koalisyonlarından biri Kıbrıs’a yapılan askeri
müdahalenin ardından bozuldu. Cumhuriyet
Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi arasındaki
koalisyonun bozulmasıyla Bülent Ecevit
Başbakanlık’tan istifa etti.

19 Eylül
1980 yılında
bugün, 12 Eylül
darbesi sonrası
Türkiye ile Avrupa
Ekonomik
Topluluğu
(bugünün Avrupa
Birliği) ilişkilerinin askıya alınma önerisi Avrupa
Parlamentosu’nda reddedildi.

20 Eylül
1993 yılında
bugün, ilk özel
sinema TV kanalı
CINE 5 yayın
hayatına başladı. 
1994’te bugün,

dünyanın en eski petrol alanlarından
Bakü’nün, “bağımsızlık” döneminde kimler
tarafından işletileceği belli oldu. İmzalanan
anlaşmayla İngiliz, Amerikan, Rus ve Türk
petrol şirketleri bir konsorsiyum oluşturdu.  

21 Eylül
1960 yılında bugün, 27
Mayıs’ın “Milli Birlik ve Hürriyet
Bayramı” olarak kutlanması
kararı verildi. Bayramın adı
1963’te “Hürriyet ve Anayasa
Bayramı” olacak ve bir başka
darbe olan 1980 sonrasına
kadar kutlanacaktı. 
22 Eylül

1970 yılında
bugün, başkenti
komünist bloğun
askeri örgütüne ev
sahipliği yapan
Polonya’da
yasadışı

Dayanışma Sendikası kuruldu. Lech Walesa’nın
liderliğindeki sendika, 1980 yılında aynı gün
yasallaşacaktı…. 

23 Eylül
1931 yılında bugün,
küresel ekonomik
kriz dolayısıyla iki
gün kapalı kalan
Londra Borsası
açıldı.

24 Eylül
1983 yılında bugün, Milli Güvenlik
Konseyi tarafından kamu
çalışanları için emeklilik yaşı
yükseltildi. Kadınlarda 45’e,
erkeklerde 50’ye yükseltilen
emeklilik yaşı, 1991 yılında
Süleyman Demirel tarafından
tekrar düşürülecek, doğurduğu
krizler sonrası yine yükseltilecekti. 

TARİHTE BU HAFTA 

24 Kanuni Sani 1340 / 24 Ocak 1924 Akbaba Dergisi 

İş hayatında
paranoya bir
psikoz değildir,
gerçektir; belki
de hayatta
kalmanın
yoludur

‘‘

”
Alfred
Adler

Freud ve Junk ile
birlikte derinlik
psikolojisinin üç büyük
kurucusundan biri kabul
edilen, 1870 ile 1937
yılları arasında yaşamış,
bireysel psikolojinin
kurucusu, eğitimci,
doktor…

– Yüz lira
zammı kabul

edenler ellerini
açsınlar!..

Milletvekillerinin
maaşı her daim
milleti rahatsız

etmiştir. “Kıyak
maaş”, “kıyak
emeklilik” her

maaş zammı
dönemi gündeme

gelmiştir.
Cumhuriyetin ilk

yılında yapılan
maaş zammı

oylaması
karikatürlere

böyle yansımış…

Her gün alt›n bulmak ister misiniz?

Vekilin
maaşı

milleti
rahatsız

eder

Walt Disney ya da gerçek adıyla Walter Elias
Disney. İlk gençliğinde karikatüre olan tutkusu
dolayısıyla doğduğu kent Chicago’da yerel gazetelerin
kapılarını aşındırmaya başlar. Ancak sözleşmiş gibi
tüm gazetelerin editörleri karikatüre pek yeteneği
olmadığını söylerler. Özellikle tek karelik karikatürler
için “iyi” bir espri anlayışının olmamasıyla eleştirilen
Walter, bant karikatürü denemeye karar verir.

Bir rivayete göre evinin garajında, bir başkasına
göre kiraladığı çatı katındaki fareler ona ihtiyacı olan
ilhamı verirler. Mickey Mouse adıyla başlattığı bant
karikatürler tutar. Bir süre sonra da bu bant
karikatürlerin canlandırma sinema olarak kullanılması
fikri doğar. 

İlk filmlerde mafyoz bir “anti kahraman” olan Miki
Fare, daha sonra giderek “evcilleşir” ve
Amerikalılar’ın kolayca kabullenebileceği bir aile ferdi
haline gelir.

Walt Disney, özellikle görkemli, renkli ve uzun
metraj animasyon sinema filmleriyle sıçrama yapar. 

Yeteneksiz karikatürist Disney, kısa sürede
milyonlar kazanan bir işadamı haline gelir. Özellikle
dönemin tartışmasız en büyük sinemacısı Charlie
Chaplin’in övgüleriyle saygınlığı artar. 

Birçok filme imza atan Walt Disney, aynı zamanda
yeni tipler yaratmaya ve maceralarını çizmeye de
devam eder.

Çizgi roman dünyasında ve sinemada bir fenomen
haline gelir. 

1950’li yıllarda Disneyland projesini geliştirir. Artık
dünyanın birçok noktasında açılmış olan
Disneyland’ların ilki 1955’te açılır. Disneyland,
sadece çocuklar için değil büyükler için de tam bir
“masal dünyası”dır. Lunaparkı endüstriyel bir
yaklaşımla yeniden yorumlayan Disneyland’lar
olağanüstü başarı kazanır.

Sadece çizgi roman, çizgi film ve Disneyland değil
oyuncak ve konfeksiyon ürünlerinin telifleri de
servetine servet katar Walt Disney’in.

1966 yılında 65 yaşında öldüğünde dünyaya da,
“yarattığı dünyaya” da doyamamıştır. Ölüm nedeni
olan kanserin tedavisinin bulunmasından sonra
“canlandırılmak” üzere bedeninin dondurulmasını
vasiyet eder ve vasiyeti yerine getirilir. 

Walt Disney’in cansız bedeni 45 yıldır canlanmayı
bekliyor. Bu arada ilkini 1923 yılında kurduğu,
milyarlarca dolarlık şirketler topluluğu büyümeyi
sürdürüyor.

O BİR İŞADAMI

Farelerin imparatoru
Walt Disney

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti’nin
geleneksel hale getirdiği 4. Babıali
Günleri, 100’ü aşkın gazete, televizyon,
dergi, radyo yayınevi ve internet
sitelerinin katılımıyla başladı. TGC 4.
Babıali Günleri’ne İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İstanbul Valiliği, Fatih
Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası da
destek verdi. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç,
açılışta yaptığı konuşmada
“Gazeteciliğin üçüncü plana atılmış
olması, siyasetin ve ticaretin onun
önüne geçmesi bugün yaşamakta
olduğumuz sorunların başında yer
alıyor” dedi. Erinç, TGC’nin de
anayasa çalışmalarında ne önerilebilir
konusunda bir çalışma başlattığını
vurgulayarak, “Gazeteciliğin üçüncü
plana atılmış olması, siyasetin ve
ticaretin onun önüne geçmesi bugün
yaşamakta olduğumuz sorunların
başında yer alıyor” diye konuştu. 

4. Babıâli Günleri 
Sultanahmet’te başladı

4. Babıâli Günleri 
Sultanahmet’te başladı

INTERNET Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu
(ICANN–Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers) alan adlarının uzantıları ile ilgili
olarak Haziran ayı içerisinde yeni kararlar aldı ve
bunları dünyaya açıkladı. Bu kararla .com, .net gibi
uzantılı alan adlarının yanında .istanbul, .shop gibi
herhangi bir uzantıyla da alan adı tahsisi
yapılabilmesinin önünü açıldı. Bu çerçevede,
dünyada ve Türkiye’de alan adları konusunda

yaşanan değişikliklerin aktarılması amacıyla 19
Eylül 2011 saat 10:00–16:00 arasında İTO’nun 5. Kat
Meclis salonunda ‘İnternet Yönetişimi: Dünya’da ve
Türkiye’de Alan Adları’ isimli seminer
düzenlenecek. Seminer, İTO ile Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) tarafından ortaklaşa
yapılacak.

Bilgi 212 455 48 50 tulay.bahcetepe@ito.org.tr
murat.ozturan@ito.org.tr

Web’de istediğim alan adını nasıl alırım?
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