
} }2 8  E K İ M  2 0 1 1

SAYFA 11

eko-magazİn

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 
28 Ekim
1948 yılında

bugün, böcek ilacı
DDT’nin mucidi kimyacı Poul Hermann Müler, bu
keşfinden dolayı Nobel Kimya Ödülü ile
ödüllendirildi. 1939’da keşfedilen ve yıllarca
yaygın olarak kullanılan DDT’nin zararları anlaşılıp
yasaklanıncaya kadar birçok balık ve kuş türü
tükenmiş olacaktı. 

29 Ekim
1923 yılında bugün

Büyük Millet Meclisi
Cumhuriyet’i ilan etti. 333
milletvekilinden, o gün
mecliste bulunan 158’inin
tamamı Cumhuriyet’in ilanı
doğrultusunda oy kullandı. Meclisin bu kararı
sonrası, Türkiye Cumhuriyeti resmen kuruldu ve

ilk Cumhurbaşkanı
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk oldu.

30 Ekim
1938 yılında bugün,

Orson Welles’in radyoda canlandırdığı Dünyalar
Savaşı adlı oyun, dünyanın istila edildiğini sanan
Amerikalıların büyük panik yaşamasına yol açtı. 

31 Ekim
1989 yılında bugün,

1983’den beri Başbakan
olan Turgut Özal Türkiye’nin
8. Cumhurbaşkanı seçildi. 

1 Kasım
1922 yılında bugün, 623

yıl süren Osmanlı ailesinin
saltanatı sona erdi. VI.
Mehmet Vahdettin ülkeyi
terk etti. İki yıl sonra,
1924’de aynı gün,
defalarca başbakanlık
yapan 9. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel Isparta
Atabey İslamköy’de
doğacaktı. Demirel’in doğumundan dört yıl sonra,
1928 yılında aynı gün, yeni Türkiye yeni harflerle
tanışacaktı. 

2 Kasım
1936 yılında bugün, BBC düzenlik olarak

televizyon yayınlarına başladı. Özellikle 1940’ların
ikinci yarısında yaygınlaşan
televizyon, sadece evlerin
başköşesine
kurulmayacak, aynı
zamanda modern hayatı
da dönüştürecekti. 

3 Kasım
1839 yılında bugün, Tanzimat Fermanı,

Topkapı Sarayı’nın bahçesi Gülhane’de, Hariciye
Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından okundu.
Tanzimat dönemini başlatan bu düzenlemeler ile
Osmanlı, çağdaş bir devlet olmayı hedefliyordu.
Tam 163 yıl sonra 2002’de aynı gün, Adalet ve
Kalkınma Partisi genel seçimleri kazanarak iktidar
olacaktı.

1 Ekim 1923 Akbaba Dergisi 

Gideceği
limanı
bilmeyen
gemiye hiçbir
rüzgar
yardımcı
olamaz.

‘‘

”
Ya da tam adıyla Michel
Eyquem de Montaigne.

1533 – 1592 yılları
arasında yaşamış,

Bordeaux’daki
malikanesindeki geniş

kütüphanesinde yaptığı
okumalarından

süzdükleriyle Denemeler
adlı şaheserini yazan,

yazar, soylu ve belediye
başkanı…

‘Güzele ne
yakışmaz?’

Kuşakta
‘Cumhuriyet’

1922 Ağustos’unda
kazanılan kesin zafer
sonrası Türkiye’nin
nasıl yönetileceği,
‘hükümet şekli’nin ne
olacağı
tartışılmaktadır.
Cumhuriyet’in
ilanından bir ay önce
Akbaba’da yayınlanan
bu karikatür
gösteriyor ki, henüz
Cumhuriyet ilan
edilmemiştir ancak
Cumhurbaşkanı’nın
kim olacağı bellidir.

Cumhuriyet
geliyor

Tam adı Igor Ivanovich Sikorsky. 1889’da
Rusya Kiev’de doğdu, 83 yıl sonra 1972’de
Amerika Birleşik Devletleri Easton’da öldü.
Bu arada dünya havacılık tarihinin en
önemli buluşlarına imza attı, en önemli
havacılık şirketlerinden birini kurdu ve
helikopter dünyasının lideri yaptı. 

Babası bir doktor ve psikoloji
profesörüydü. Çok iyi bir eğitim aldı.
Önceleri evde annesi tarafından eğitildi.
Annesi Leonardo da Vinci sanatı ve
çalışmalarına ağırlık veriyor, Jules Verne’nin
öyküleriyle eğitimi destekliyordu. 1903’de
Saint Petersburg İmparatorluk Rus
Denizcilik Akademisi’ne girdi. Daha sonra
Kiev Teknik Üniversitesi’nde eğitim gördü. 

1908’de babasıyla gittiği Almanya
seyahatinde Wright Kardeşler ve Ferdinand
von Zeppelin’in çalışmalarıyla ilgili bilgi
edindi ve havacılık konusunda çalışmaya
karar verdi. 

İlk helikopterini 1909’da üretti. Başarısız
olan bu denemeyle ilgili daha sonra şöyle
diyecekti: “Bu makine uçma konusunda
başarısız oldu. Ancak diğer açılardan çok
önemli ve gerekli bir basamak oldu.”

Daha sonra çeşitli buluş ve denemelerle
uçaklar geliştirdi, üretti. 1919’da Bolşevik
İhtilali sonrası, Fransa ve İngiltere yoluyla
ABD’ye gitti ve orada yerleşti. 1923’de
Amerika’daki ilk şirketini, Long Island’daki
bir çiftlikte kurdu: Sikorsky Aero
Engineering Corporation… Bu şirket
dünyanın en iyi helikopterlerini üretecek ve
Amerika’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası
tüm savaşlarında başrolde olacaktı. 

1939’da ilk güvenilir helikopter sayılan
VS-300 modeli geliştirdi. Havacılık tarihinde
silinmez izler bırakacak Sikorsky’nin
kurduğu şirket bugün Amerika, Avrupa,
Asya ve Avustralya’da kolları olan, tüm
dünyaya, geliştirdiği onlarca model sivil ve
askeri helikopteri satan, milyarlarca dolar
değerinde bir küresel dev.

O BİR İŞADAMI

Helikopterin Babası
Igor Sikorsky

Kral ç›plak, tebaa bî idrak...
Van’da yaşanan deprem, ciddi

bir sorunumuzla yine
yüzleşmemize yol açtı: İmar…

Evlerimiz, işyerlerimiz,
köylerimiz, kasabalarımız,
şehirlerimiz, hülasa bütün ülke
imar açısından dökülüyor.
2000’den önce yapılmış binalar
daha da sorunlu. Estetik açıdan,
mühendislik açısından,
hammadde açısından durum çok
vahim. 

Evler, “nohut oda, bakla sofa”
mantığıyla tamamen “barınmak”
amacıyla inşa edilmiş. Mimar eli
değmemiş planlarla üretilmiş.
Haliyle yarısından fazlasının
imarı da iskanı da yok. 

Önemli bir kısmı “gecekondu”
daha irileri “apartmankondu”
olarak yerden bitmiş. Haliyle
bunların tapusu da yok.

“Bize bir şey olmaz” suyu, deniz
kumuyla karılıp, içine yarım porsiyon
kalitesiz çimento katılmış ve iki kalasla
çatılmış kalıp içindeki hurda demirlerin
arasına dökülmüş. Sonra bu kolon,
market raflarına, galeride sergilenecek
otomobile ya da bilardo masalarına yer
açmak için “kesilmiş”…

★★★

Tüm bu rezillik silsilesinin son halkasını
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Kadir Topbaş’tan öğreniyoruz. Depremde
yıkılma riski yüksek olan binaları
yenilemek için önerilen “imar artışı”
çözümüne “vatandaş” yanaşmıyormuş.
“Daha fazla”sını istiyormuş.

Nasıl yani?
Yanisi şu: Belediye diyor ki: “Çürük

apartmanınızı yenileyelim. Bunun için
kaynak olarak da imar artışı yapalım.
Böylece sağlam ve kaliteli binaların
üretim maliyetini çıkaralım.” 

Vatandaş diyor ki: “Tamam ama en az
iki katını isterim.” Yani bir dairesi olan

“en az” iki daire istiyor.
En az diyorum, çünkü üç, dört

daire isteyen de var. Kadir Bey
çok kibar olduğundan
“vatandaşın afaki talepleri”
diyor geçiyor. Aslı şu: Vatandaş
belediyenin imar artışıyla
üretilecek ve maliyeti karşılamak
üzere satılacak daireleri de
istiyor. İyi de kardeşim senin
evini sağlamlaştırmak üzere
gereken parayı belediye teksir
makinesinde mi basacak?

★★★

Bu talebi yapabilenle, bu
çürük evleri üreten kafa aynı…
Sorun idraksizlik. Bilmek ayrı,
idrak ayrıdır.

Hepimiz birgün öleceğimizi
biliriz. Ancak ölümle yüz yüze

gelmeden çok azımız bunu idrak ederiz.
Herkes belediyenin yaptığı teklifin

maliyetinin imar artışından elde edilen
dairelerin satışıyla karşılanacağını biliyor.
Ancak daha fazlasını koparma ihtimalini
zorlamak amacıyla diretiyor.

Bu arada kendisinin, eşinin, çoluk
çocuğunun hayatını riske atmayı
sürdürüyor. 

Kadir Topbaş, bu vahim durumu
özetlemek için “kral çıplak” demiş.
Doğru; kral çıplak, amma tebaa da bî
idrak…

TARİHTE BU HAFTA 

Monteigne

BULMACA
Haz›rlayan

Nalan M. ALAKENT
ile ti sim@so rus hop.com

SOLDAN SAĞA: 1- ABD’nin New York
kentinde, ülkenin önde gelen bazı finans
kuruluşlarının toplandığı sokağın adı olup;
geçen haftalarda ekonomik kriz, küresel
ısınma, işsizlik ve sosyal eşitsizlik gibi
sorunları protesto eden yüzlerce göstericinin
eylemleriyle gündeme gelen yer… 2-
İstanbul Deniz Otobüsleri için kullanılan
kısaltma… Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin
belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri
para, ödenti… “Saat” için kullanılan
kısaltma… 3- Gösteri amacıyla veya bir
olaya dikkati çekmek için genellikle açık
yerlerde yapılan toplantı… Bir ayakkabı
boyası markası… 4- Bangladeş’in internet
kodu… Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü’nü işaret eden harfler… 1994’te
kurulan, 2003’te Tesco Grubu tarafından
satın alınan hipermarketler zinciri… 5-
Sabancı Holding bünyesinde üretilen bir
lastik markası… Tantal elementinin
simgesi… Daha çok kamyon ve otobüs
üretimi ile tanınan bir Alman endüstri
kuruluşu… 6- El Salvador’un plaka işareti…
Ödenmesi gereken poliçelere yazılan ve
“görüldüğünde” anlamına gelen bir terim…
7- Bir ay adı… Gürmen Grup’un erkek giyim
markalarından biri… 8- “Ortakları, ortaklığı”
anlamlarında kullanılan kısaltma… Ay…
(Tersi) Yemek… 9- Nakliyeciler
Kooperatifi’nin kısaltması… Masa tenisinde
bir terim… 10- Bir şey satıp veya satın alıp,
alışverişe başlama… Kesin… 11- Para
olarak değil, madde olarak verilen… Kazanç
amacıyla yürütülen alım satım etkinliği… 12-
Romanya’nın internet harfleri… Başlıca
içeceğimiz… Atatürk’ün eşinin ismi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Londra’da
düzenlenen, tenis sporunun en eski ve en
prestijli turnuvası… Utanma… 2- Dünyanın
en büyük spor eşya üreticilerinden olan
Almanya merkezli bir firma… İşletmelerin
faaliyetlerini ölçme amaçlı kullanılan oransal

göstergelere verilen ad… 3- Bankacılıkta kullanılan,
borsada kota alabilmek için gerekli asgari şirket
sermayesi veya pay… İşleyen, çalışan… 4- Oruca
başlama zamanı… İş yeri, büro… 5- Bir yara bandı
markası… 6- (Tersi) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı’nın kısa adı… İşlenerek yapılan üretim…
7- Reklamcılar Derneği’nin kullandığı kısaltma…
Trabzonspor’u simgeleyen harfler… İş
sözleşmesine göre işçinin işine son verileceğinin
işten çıkarılmadan önce işveren tarafından
kendisine bildirilme süresi… 8- Bir akü markası…
Atletizmle uğraşan kimse… Kalsiyum elementinin
simgesi… 9- Çeşitli meslek kolları arasında
tarafların uyması veya kaçınması gereken
davranışlar bütünü… Giyeceklerde takım… 10-
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin kısa yazılışı…
Geçerli olan, yürürlükte olan… 11- Yapılması
ısmarlanan şey… Bir çalgı… 12- Bir sabun
markası… İki ülke parasının karşılıklı değeri.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

Jileti doğrudan kuru yüzüne sürerek tıraş
olmayı deneyen var mıdır bilmiyorum ama
oldukça acı ve hasar verici olacağı kesindir.
Öyle sanıyorum ki, insanoğlu jiletin icadından
önce yüzünü ıslatıp, sakalını yumuşatarak tıraş
olmayı keşfetmiştir. 

Yüzün ılık suyla yıkanarak sakalların
yumuşatılması tıraş öncesi hazırlıkların en temel
ve en basitidir, fakat yeterli değildir. Çünkü su
çabuk buharlaşır ve kalıcılığı fazla değildir.
Bunun yanı sıra deri ve kılların üzerindeki yağ
tabakası da suyun kaymasına neden olarak
yeterince emilmesini engeller. Sabunlu suyla
yıkamak yağları ve kirleri azaltarak emilimi ve
etkinliği artırsa da çabuk buharlaşma nedeniyle bu
uygulamanın da verimi sınırlıdır. Nemliliği kalıcı
kılmak için tıraşı kolaylaştırıcı, nemi tutucu tıraş
ürünleri kullanmak gerekir. Bunlar arasında kronolojik
sırayla tıraş sabunları, tıraş kremleri, tıraş köpükleri ve
tıraş jelleri sayılabilir. Jilet tıraşa başlamadan sıcak suyla
ıslatılarak, yüzeyinin kayganlaşması
sağlanmalıdır. Jilet kullanımı ile ilgili önemli
noktalardan birisi de, jiletin deriye sürülme
şeklidir. Jilet deriye yaklaşık 30 derecelik
bir açıyla değdirilerek, jiletin bıçak
ağızlarıyla 90 derece açı yapacak şekilde
(sap doğrultusunda) çekilmelidir. Jiletin
yana veya çapraza çekilmesi yanakta
kesikler oluşmasına neden olacaktır.
Günümüz jiletlerinde kaymayı
kolaylaştıracak ve paslanmayı önleyecek
özel kaplama maddeleri de tıraş keyfimizin
kalitesini artırmaktadır. 

Tıraş olurken jiletin yönünün kılların çıkış yönünde
olması genellikle önerilir, fakat sinekkaydı tabir edilen
şekilde hiç pürüzsüz bir yüz elde etmek isteyenler
genellikle ters yönde de almayı tercih ederler veya
bazen boyunda kılların dönmeler yapıp yönleri
birbirine karıştığı durumlarda da ters alma zorunluluğu
olabilir. Bu gibi durumlarda önce düz yönde alınıp,
ikinci ve “perdah” tabir edilen kesmede aksi yönde tıraş
yeğlenmelidir. Bu aradaki sürede kıllar biraz daha
yumuşamış olacaktır. Yine kılların zamanla
yumuşayacağı düşüncesiyle tıraşta kılların en sert

olduğu çene, boyun ve bıyık bölgeleri sona
bırakılmalıdır. Tıraş olurken sert
hareketlerden kaçınmalı, nazik ve küçük
vuruşlarla tıraş sürdürülmelidir. Genellikle
berberler bir ucundan tutturup, uzun
kesişlerle tıraşı gerçekleştirirler. Oysa ben
dün sabahki sakal tıraşımda yaklaşık 60-70
darbede tıraşı tamamladım. Günümüzde
berberler bile sakal tıraşında ustura
görünüşlü aletlere takarak yine jiletlerden
yararlanmaktadır. 

Tıraştan sonra yüz bol suyla durulanarak,
zedelemeden kurulanır. Daha sonra 
işlemler sırasında kaybolan nemi yeniden

sağlamak için tıraş sonrası kremler, balsamlar çok
yararlıdır. Bakım ürünleri farklı tiplerde olabilmekle
birlikte genellikle hafif bir antiseptik, nemlendirici bir
bileşen ve parfüm içerebilir. Alkol, kurumayı ve
tahrişi artıracağı için alkolden kaçınmalıdır, ayrıca
antiseptik etkisi de zayıftır.

Bu arada belirtilmesi gereken önemli bir
nokta, erkek ve kadının yüz derileri

arasında önemli bir fark olmadığıdır.
Tıraşın deri üzerinde yapabileceği

olumsuz etkiler sınırlıdır. 
Alerji ve tahriş gelişiminde tıraş

ürünlerinin içindeki renk ve koku
veren maddeler ve bozulmasını
önlemek için konan koruyucular en

çok etkilidirler. Koruyucular
kaçınılmaz olarak bileşimde

bulunurlar. Bunların daha az
duyarlandırıcı olanlarıysa sürekli

aranmaktadır. Böylesine duyarlı bünyeler için ürün
geliştirilmek istendiğinde ise özellikle boyasız ve
parfümsüz ürünler üretilmektedir. Hassas derilerde
rahatlıkla kullanılabilme özellikleriyse klinik
çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca bu ürünler bir
antioksidan olan E vitamini ve nemlendirici özelliği
olan Aloe vera ile zenginleştirilebilir.

Bunlardan başka tıraş sonrasında sık görülen
sorunlardan folikülit adıyla anılan kıl dibi iltihapları ve
bu iltihapları taklit eden kıl dönmesi tabir edilen
psödofolikülitler (yalancı folikülitler) vardır. 

Sakal ve tıraş - 2Tıraş öncesi
ürünler

Tıraş öncesi ürünler, kalın ve
kalıcı bir tabaka yaparak
derideki nemi hapsederek
derinin kurumasını önler,
kayganlaşmasını sağlar ve
tahriş riskini en aza indirirler.
Günümüzde köpükler ve jeller
en çağdaş ürünler ise de
rahmetli babam vefatına kadar
tıraş sabunu kullanmakta ısrar
etmişti. (Ben köpükte takılı
kaldım!) Bu tıraşa hazırlık
ürünlerini sürdükten sonra üç
dakika beklenmesi
önerilmektedir. Bu hesaba
göre yukarıda yaptığımız süre
hesaplarına her tıraş için üçer
dakika daha eklenmesi
gerekmektedir. Daha sonra sıra
jiletin kullanılmasına gelir. 

PROF. DR.
ERTUĞRUL 
H. AYDEMİR

ehaydemir@hotmail.com

Tıraşın
riskleri
Her gün tıraş olan normal
sağlıklı bir erkekte pek
fazla sorun beklemeyiz.
Fakat bazı kuru derili,
atopik dermatitli, seboreik
dermatitli kişilerde tüm
işlemler tam da olsa tahriş
olma riski fazladır. Deride
kuruma, yanma, kaşınma,
kepeklenme, kızarma
görülebilir. Ayrıca yine
duyarlı kişilerde alerjik
kontakt dermatit (alerjik
ekzema) görülebilir.

Jiletle ilgili 
yanlış bilgiler

Jilet kullanımıyla ilgili en çok
merak edilen ve yanlış bilinen
nokta, jiletle tıraş sonrasında
kılların daha kalın ve daha gür

çıktığı konusudur ki,
tamamen asılsızdır.

Prototip denemelerini bizzat kendisi yapardı.

Açgözlülük genellikle işadamlarına yakıştırılan
bir sıfat. Oysa Dallas dizisinin tamahkarlığıyla

meşhur JR Ewing’i bile ne kazanacağını, ne
kaybedeceğini hesaplayan bir işadamıdır.
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