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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 
14 Ekim
1973 yılında

bugün 12 Mart
ara dönemi
sürerken

gerçekleşen genel seçimler sonrası CHP birinci,
AP ikinci parti oldu. Seçimlerden 3. Parti olarak
çıkan ve amblemindeki gibi “anahtar” parti haline
gelen MSP’nin Genel Başkanı Necmettin
Erbakan, kurulacak Ecevit Hükümeti’nde
Başbakan Yardımcısı olacaktı. 

15 Ekim
1937 yılında bugün, eski

harflerin kullanımının
yasaklanmasından 9 yıl
sonra, yeni harfle basılan ilk
kağıt paralar tedavüle çıktı.
Atatürk resimli eski
banknotlar 1942’de
tedavülden kaldırılacaktı. 

16 Ekim
1988 yılında bugün,

Federal Almanya’yı
ziyaret eden
Cumhurbaşkanı Kenan
Evren, bir gün
Türkiye’de de komünist
partisi kurulacağını

açıkladı. Bu açıklamadan iki yıl sonra Türkiye
Birleşik Komünist Partisi TİP ve TKP’nin katılımıyla
kurulacak, 1990 16 Ekiminde SSCB Komünist
Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, ülkede
serbest piyasa ekonomisine geçileceğini
açıklayacaktı.  

17 Ekim
1956 yılında bugün Cumhuriyet döneminin ilk

şeker ihracatı yapıldı.

1976 yılında
bugün Türkiye
Otomobil Fabrikaları
A.Ş.’ye Murat 131
marka otomobilleri
üretmesi için izin
verildi.

18 Ekim
1976 yılında bugün, “Barajlar Kralı” ünvanlı,

eski Devlet Su İşleri Genel Müdürlerinden
Başbakan Süleyman Demirel, Karakaya Barajı ve
Hidroelektrik Santralı’nın temelini attı. 1970’li
yıllarda temeli atılan birçok tesis gibi Karakaya
barajı da yavaş ilerleyecek, açılışı Demirel’in siyasi
yasağının halkoyuna sunulduğu 1987’ye kadar
sarkacaktı. 

19 Ekim
1872 yılında

bugün, Alman
maden arayıcısı
Bernhard Otto
Holtermann,
Avustralya New
South Wales’te o
güne kadar
görülmüş en
büyük külçe altını
buldu. 215
kilogram
ağırlığındaki altın
külçesi, hala
bulunan en büyük parça altın…

20 Ekim
1954 yılında bugün Türkiye’yi ziyareti

esnasında konuşan Dünya Bankası Genel
Sekreteri, Türkiye’nin ekonomik geleceğinin çok
parlak olduğunu belirtti. 
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Hata yapmaktan
korkmak
ilerlemenin
ölümüdür

‘‘

”

1861 - 1947 yılları arasında
yaşamış, İngiliz

matematikçi ve filozof.
Viyana Çevresi

filozoflarındandır ve
hayatının farklı

dönemlerinde farklı
alanlarda çalışmasıyla

bilinir. 1880 – 1910 arası
matematik, 1910 – 1924

arası fizik ve bilim felsefesi,
1924 – 1947 arasında felsefe

ile uğraştı.

İntihabat (seçimler)
Başlıyor!

Namzet – Görüyorsun
ya, üç senedir senin için

nasıl çalıştım… Yine
reyini bana ver!
Köylü – Efendi,

görüyorum maşallah…
Hele bu sefer de sen

reyini bana ver de biraz
da ben şişmanlayım!

23 Nisan 1920’den beri
çalışan, Milli

Mücadele’yi kazanan
meclis ve bu meclisin
milletvekilleri bile bu
şekilde eleştiriliyorsa,

bugün Milletvekili
maaşlarıyla ilgili

yapılan eleştirilerin
dozunun yüksek

olduğunu söylemek
haksızlık olur. 

Milletvekili
maaşı

tartışması 
88 yaşında

26 Mart 1849’da Paris’ten çok Zürih’e
yakın, İsviçre sınırındaki Hérimoncourt’a
doğdu. Doğu Fransa’nın bu köy irisi
yerleşim biriminde doğan Armand’ın
soyadı bugün tüm dünyanın tanıdığı bir
otomobil markası. 

Armand’ın ailesinin küçük çapta üretim
yapan bir atölyesi vardı. Babası Jean Pierre,
yay, testere, kahve değirmeni gibi aletler
üretiyor, bölgesel araç gereç ihtiyacını
karşılamaya çalışıyordu. 

Babasının işini, kuzeni Eugene ile henüz
16 yaşındayken devralan Armand, 1882
yılına kadar babası ne ürettiyse onu
üretmeyi sürdürdü. Ancak, 1882’de kendi
kaderini de Fransa’nın kaderini de
değiştirecek bir adım attı; bisiklet üretmeye
başladı. Bölgesel üretimden çıkmasını
sağlayacak adımı ise 1889’da attı. Ünlü
Eyfel kulesinin uğruna inşa edildiği 1889
Paris Dünya Sergisi’ne katıldı. Burada
bisikletten geliştirdiği, buharlı motoru olan
üç tekerlekli bir araç sergiledi. 

1892 yılında Daimler motorlarını monte
ettiği otomobiller üretmeye başladı. Ortağı
ve kuzeni Eugene işleri büyütmek için
yatırım yapmayı kabul etmeyince yolları
ayrıldı. Armand, 1896 2 Nisanında Société
Anonyme des Automobiles Peugeot
ismiyle kendi firmasını kurdu. 

Bu şirket, bugün Fransa’nın dev otomobil
markasının temeli olacaktı. Armand’ın
1872’de hayatını birleştirdiği Sophie Leonie
Fallot ile evliliğinden beş çocuğu oldu.
Ancak, tek erkek varis Raymond 1896
yılında öldüğü için kuzeni Eugene ile
şirketleri birleştirmeyi 1910’da kabul etti.
1913 yılında şirketlerinin yönetiminden
istifa eden Armand, iki yıl sonra öldüğünde
Peugeot artık tüm Avrupa’da tanınan bir
markaydı. 

Armand Peugeot, küçük bir bisiklet
atölyesini Peugeot otomobil sanayii haline
getirecek adımları atmıştı. 

O BİR İŞADAMI

Bisiklet
atölyesinde

otomobil
üreten
adam

Eski dünyan›n çap› 30 kilometreydi, flimdi 3 inç…
Çok değil, 150-200 yıl

öncesinden bahsediyorum.
Doğduğunuz yeri
merkeze koyarsanız,
30 kilometre çapta
bir dünyanız olur,
orada yaşar,
orada
ölürdünüz. 

Hayatınız
boyunca
tadacağınız tüm
yiyecekler bu
bölgeye ait
olurdu. Hayat
arkadaşınızı
kuvvetle muhtemel
bu bölgeden seçer, değil
çocuklarınızın,
torunlarınızın bile bu bölgede
öleceğini düşünürdünüz.

Çünkü o yıllarda yol yoktu, at ve deve
dışında yaygınlaşmış seyahat aracı yoktu,
iletişim araçları yoktu. Belki ülkeler arasında
tel örgüden sınırlar da yoktu. Ama “karşıki
dağlar” daha aşılmaz sınırlardı.

★★★

O dönem görülmez sınırlar vardı. Sınırlar
kafaların içine bile sirayet etmişti. Seyahat
edilebilecek “güvenli mesafe”, sabahtan
akşama kadar, kervan hızıyla alınabilecek

mesafeydi. Bu da
topu topu 30

kilometreydi. Bu yol
boyunca güvenlik neredeyse

hiç yoktu. Bir kervan-
daysanız, o kervanı koruyan silahlı güç kadar
güvendeydiniz. O gücün üstünde bir eşkıya
grubu en azından malınızın gideceğinin
göstergesiydi. Bunca güvensiz bir ortamda
sadece ordular seyahat edebilirdi. Her türlü
yolculuk siviller için risk almaya değmeyecek
ölçüde tehlikeliydi. 

Durum böyle olunca, ekonomik ilişkiler,
ürün ve hizmet fiyatları, sosyal ilişkiler ve
kurumlar, siyasal yönetim biçimleri 30

kilometrelik dünyaya göre 
biçimleniyordu. Yerel yöneticilerin gücü,
merkezi yönetime göre daha fazla
hissediliyor, arz talep dengesi 30 kilometre
çapa göre oluşuyordu. 

★★★

Sanayi devrimi sonrası ulaşımın ve
iletişimin gelişmesi dünyayı dönüştürdü.
Demiryolları, telgraf, gazete derken herkesin
yaşadığı alan büyüdü, dünyasının “çapı”
genişledi. Tabii sosyal ve siyasi kurumlar da
bu değişimden payını aldı: Yerel yöneticilerin
gücü merkezi yönetime göre daha az
hissedilir oldu, arz talep dengesi ülke çapında
belirlenir oldu ve saire…

Gün oldu devran döndü, havayolları
gelişti, iletişim ışık hızına ulaştı, telefon
herkesin cebine girdi. Önce bilgisayar sonra
internet, dünyayı küçülttü cebimize
yerleştirdi. Bireyin bu ölçüde 
küreselleştiği, dünyanın bu ölçüde
küçüldüğü bir dönem hiç yaşanmadı. Doğal
olarak her kurum bu olağanüstü
dönüşümden payını alıyor. Siyaset
biçiminden, eğitim tarzına kadar her şey
değişiyor. Mesele bu değişimi “bahar” 
olarak mı, yoksa “kış” olarak mı
algıladığınızda. 

Eskiden insanların dünyasının çapı 30
kilometreydi. Bugün dünyanın çapı cep
telefonunuzun ekranı büyüklüğünde. 

SOLDAN SAĞA: 1- Bilgisayar sanayisinin önderlerinden,
Apple Computer’in kurucu ortağı, hastalığına kadar yönetim
kurulu başkanı ve genel müdürü olup, geçen 5 Ekim’de
hayatını kaybeden Amerikalı iş adamı… İplik… 2- İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları için
kullanılan kısaltma… Lübnan’ın plaka işareti… Muğla’nın bir
ilçesi… 3- Değer veya saygınlık kaybetme… Çekirdeği ve
çöreği vardır… 4- Bankaların, taahhütleri karşılamak üzere
bulundurdukları nakit rezerv… 1948’de Adana’da, Sabancı
Ailesi tarafından, bölgedeki pamuk üreticilerine finansman
sağlamak amacıyla kurulmuş özel banka… 5- Radyum
elementinin simgesi… İthalatta bir malın bedeli, sigortası ve
navlun giderleriyle birlikte olmak üzere maliyeti… 6- Kuran’da
adı geçen; kumaşı bulduğu ve yazı yazmayı geliştirdiği
söylenen peygamber… Bir şeyin içinde bulunanların bütünü,
muhteva… 7- (Tersi) Bir değer yaratan emek… Yıldız Teknik
Üniversitesi için kullanılan kısaltma… İnternet üzerindeki açık
artırma usulü alışveriş sitelerinden birisi… 8- Estonya’nın
internet harfleri… Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu için
kullanılan kısaltma… Vilayet… 9- Kuşun yavrusuna taşıdığı
yem… Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia…
Birleşmiş Milletler’i simgeleyen harfler… 10- Genişlik… Çeşitli
renk ve büyüklükteki karelerden oluşan desen veya kumaş…
11- Hisse senedi ve tahvil için, üzerinde belirtilmiş değer… 12-
Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik… Şarık
Tara ve Sadi Gülçelik tarafından 1957 yılında kurulan şirket…
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Birinin kendi maaşından kesilerek
başkasına gönderdiği, ödediği aylık para… Belirli bir sürenin
sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini
belirten senet… 2- Trabzonspor için kullanılan kısaltma…
Seyrek görülen... Ateş… 3- Bir işin yapılması için harcanan
beden ve kafa gücü… İşletmek için bir yere ödünç verilen
paraya karşılık alınan kâr, getiri… 4- Karşılığı sonra ödenmek
üzere, peşin karşıtı… Nikel elementinin simgesi… 5- Belirli bir
alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı
ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik
sistem… “Hangi şey” anlamındaki soru sözü… 6- Bir kimsenin,
bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse,
temsilci… 7- Oyun kâğıtlarından karoya verilen diğer isim…
Mililitrenin kısaltması… Sri Lanka’nın internet kodu… 8-
Keşideci tarafından anlaşmazlığın çözümüne kadar ödemenin
durdurulduğu bir çek türü… Davranış, tavır… 9- Niyobyum
elementinin simgesi… Doğum işini yaptıran kadın… Kenya’nın
internet harfleri… 10- Bir değiş tokuşta üste verilen şey…
Borsada ana trendin yükselme olduğu durumlar bu hayvanın
adıyla anılır… 11- Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu
duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber… Genellikle
her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren… 12- Eti’nin kek
markalarından biri… Bir işi yapabilme gücü, iktidar.

TARİHTE BU HAFTA 

Ne kadar çok ihtiyacımız var, kendi
mutluluğumuzu elde edebilmek için
karşımızdakini mutlu etmeninin
gerekliliğine.

Yüzyılımızın “Ben” yüzyılı olmakla
iftihar edildiği ihtiyar yer küremizde,
“Ben” ile bir yere varamayacağımızı,
ancak “Biz” ile varabileceğimizi
anlamalı değil miyiz artık?

Hangi birimiz hayatın bütününde
karşımızdakilerin “Ben”
hegomanyasından şikâyetçi değiliz. O
zaman işe kendimizden başlayabilir ve
“Biz” “Ben”i terk edebiliriz.

Selçuklular zamanında temeli atılan
ve doğan; Osmanlılar zamanında
serpilen, büyüyen, gelişen ve özellikle
ticari sahada zirve yapan Ahilik
kurumu, bugünleri görerek bize çok
asırlar öncesinden seslenmiş.

★★★

Biliyorsunuz Eylül ayının sonu,
Ekim ayının ilk on beş günü, Ahilik
Haftası’nın kutlama günleridir. Uzun
zamandır üzerinde çalıştığım Ahilik
teşkilatı ile ilgili olarak; “sözü kısa
ama vazifesi büyük” birkaç örneği
paylaşmak isterim.

Ahilik teşkilatı; ticari hayatı
organize ederken, önce insan
ilişkilerinden işe başlar. Yani bir
insanın iş yaşamında başarılı
olabilmek için öncelikle hayatın
bütününden bir imtihandan geçmesi

şarttır.
Ahilik felsefesinde ilk

öğretilen “dürüstlük” ilkesidir.
“Doğru olmadan doğru iş
yapılmaz, doğru olmayana iş
başı yaptırılmaz” denilir.

Ahiliğe göre insan
ilişkilerinin esası; “kardeşliği,
paylaşmayı, özgürlüğü,
sevgiyi, adaleti” bir ve bütün
bilmektir.

Yine Ahiliğin esaslarına göre
yöneticilerin ve çalışanların moral ve
motivasyonları çok önemlidir. Bu
çerçevede, ticari hayatın bütününde
geçerli olan Ahilik kurallarından
bazılarını hatırlayalım.

★★★

- Bire bir muhataba karşı veya fazla
sayıda dinleyenlere karşı sert
konuşmamak. Konuşurken sağa-sola
bakmamalı.

- “Sen-Ben” yerine, “Siz-Biz” diye
hitap etmeli. El kol hareketleri ile bir
şey ifade etmemeli.
- Evden endişeli ve öfkeli çıkmamalı.
Evdekilere veda etmeli, onların
gönlünü alarak çıkmalı.
- Yol üzerinde insanlara rahatsızlık
verecek ne varsa onları ortadan
kaldırmalı.
- Yürümekte zorluk çeken ve yardıma
muhtaç insanlar varsa onlara yardım
etmeli.

- Kimsenin ardından
bakmamalı veya hakkında
olumsuz bir düşünceye sahip
olmamalı.

★★★

Ahilik teşkilatı bir insanın
sadece sosyal ilişkilerini
düzenlemekle kalmaz, tüm
hastalıkların sebebinin;

“tembellik,” tedavisinin ise
“çalışmak” olduğunu esas sayarak,
bireylere tavsiyelerde bulunur.

Mesela esnaflar başta olmak üzere,
akıl baliğ olmuş her insanın uyması
gereken değerler şöyle sıralanır:

- İyi huylu ve güzel ahlâklı olmak.
İşinde ve hayatında doğru, güvenilir
ve inanılır olmak.
- Ahdinde, sözünde ve sevgisinde
vefalı ve takipçi olmak. Sözünü
bilmek, sözünde durmak, söylediğini
yapmak.
- Yaptığı iyilikten karşılık beklememek
öyle bir imada bulunmamak.
- Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak.
Dostluğa önem vermek, kötülük
yapanlara ve düşünenlere iyilikte
bulunmak.
- Tevazu sahibi olmak, hiç kimseyi
azarlamamak. İnsanların işlerini
yürekten, riyasız ve beklentisiz bir
şekilde yapmak.
- Emanete asla hıyanetlik etmemek.
- Sabır ehli olmak, cesur ve ikram

sahibi olmak.
- Öfkeyi kovmak, hatalı ya da suçlulara
iyi ve yumuşak bir huyla davranmak.
- Sır sahibi olmak ve saklamak. Özü,
sözü, dışı, içi bir olmak, kötü fiil ve
sözlerden uzak durmak.
- Geçimini ve barınmasını üstlendiği
kimseleri gözetip, korumak ve
kollamak.

★★★

Ahilik, halkın hakkını koruma
adına; esnaf, tüccar, usta, kalfa, çırak
ve alış verişle uğraşan bütün herkese
karşı da şu kuralları şart koşar.

- Hileli ve çürük mal satmaktan
kaçınılacak ve uzak durulacak. 
- Müşteriden asla fazla para
alınmayacak ve durumundan
yararlanarak fazla istenmeyecek.
- Bir başkasının imal ettiği veya başka
yerden aldığı mal taklit edilmeyecek.
- Yaş ve kuru hiçbir malzeme noksan
tartılmayacak, terazi ve kantarlar
kontrol edilecek. 
- Hırsızlık başta olmak üzere, sahte ve
kalitesi düşük hiçbir şey satılmadığı
gibi üretilmeyecek.

★★★

Evet, İstanbul başta olmak üzere
Osmanlı coğrafyasındaki ticari hayatın
en parlak olduğu zamanlar, Ahilik
esaslarının uygulandığı yüzyıllardır.

HÜSEYİN
ÖZTÜRK

Ahiliğin temel esası karşımızdakinin mutluluğudur

1320 yapımı,
Kudüs merkezli

“dünya”
haritası ve

dünyayı avuç
içine sığdıran
akıllı telefon…

Armand Peugeot

Alfred
North

Whitehead
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