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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 25 Kasım
1998 yılında

bugün muhalefetin
Türkbank ihalesi
nedeniyle, Başbakan
Mesut Yılmaz hakkında verdiği gensoru,
TBMM’de 314 oyla kabul edildi ve 55.
Hükümet düştü. Yılmaz’ın istifasını verdiği
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “Bu
parçalı meclisten hükümet çıkarmak kolay
değil” diyecek ve hükümeti kurma görevini,
77 milletvekiline sahip DSP’nin Genel
Başkanı Bülent Ecevit’e verecekti. Türkbank
ihalesiyle ilgili konuşan işadamı Korkmaz
Yiğit, açıklamalarıyla hükümeti
düşürmüştü.

26 Kasım
1954 yılında bugün Kapalıçarşı büyük

yangınla harap oldu. 1394 dükkan ve çarşı
yanındaki han ve binalar hasar gördü.

27 Kasım
1967 yılında bugün II.

Dünya Savaşı boyunca
İngiltere’den yaptığı radyo

yayınlarıyla ‘Özgür Fransa’nın Sesi’ olan,
savaş kahramanı general ve Başbakan
Charles de Gaulle İngiltere’nin Ortak
Pazar’a (bugünkü AB) girmesini veto etti.

28 Kasım
1940 yılında bugün, savaş dolayısıyla

alınan tedbirlere bir yenisi eklendi ve 500

kilogramdan fazla tahıl stoklarına Ticaret
Bakanlığı’nca el konulacağı açıklandı.

29 Kasım
1935 yılında bugün

İstanbul Paşabahçe Şişe
ve Cam Fabrikası
Başvekil İsmet İnönü
tarafından açıldı. Bir gün önce de Bursa
Merinos Fabrikası ile Gemlik Suni İpek
Fabrikası’nın temelleri atılmıştı. 

30 Kasım
1925 yılında bugün,

TBMM kürsüsünün
arkasına ‘Hakimiyet
Milletindir’ yazısı
Osmanlıca olarak asıldı.

Harf ve dil devrimleri sonrası Latin
harfleriyle ‘Egemenlik Ulusundur’ şeklinde
yer alan Atatürk’ün sözü, şu anda
‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’
olarak TBMM’de duruyor. Orijinal ve uzun
hali ise şöyledir: ‘Hakimiyet bilâ kayd-u şart
milletindir.’

1 Aralık
1913 yılında bugün,

Ford Motor’un
fabrikasında ilk hareketli
montaj hattı çalışmaya
başladı. Seri üretim sayesinde ucuzlayan
otomobillerin yaygın olarak kullanılmaya
başlaması tüm dünyayı değiştirecekti.

3 Kasım 1923   Akbaba Dergisi 

Kapitalist sistemin
özgürlük konusunda

üstünlüğü, hukuk
konusunda özgürlüğü ve

üretim konusunda
üstünlüğü toplamda üç
değil bir üstünlüktür.

Çünkü hukuk, özgürlüğü
takip eder ve üretkenlik,

özgürlük ve hukuku 
takip eder.

‘‘

”

1894–1993 yılları
arasında yaşamış,

Amerikalı gazeteci,
edebiyat eleştirmeni,

iktisatçı ve filozof,
serbest piyasa
savunucusu…

Tam adı, Sir Richard Charles Nicholas
Branson… 1950’de İngiltere Surrey,
Shamley Green’de doğar. Okuma zorluğu
nedeniyle okuldan soğuyup, ilk girişimi
olan Student adlı dergiyi 1968’de yayınlar.
Okulu bırakıp, ‘öğrenci’ adlı bir dergi
çıkarması mizah duygusunun bir
yansımasıdır.

Annesinin eğitim sistemi sayesinde
olağanüstü bir ‘güven’ duygusuna sahip
olan Branson, kısa süre sonra farklı işlere
girmeye başlar. 1970’de başladığı posta ile
satış Virgin Megastore’u doğurur. 1971’de
bir ayakkabı dükkânının içine açtığı Virgin
Record mağazası dev bir müzik şirketinin
tohumu ve kimsenin albüm yapmaya
yanaşmadığı dâhilerin çıkış noktası olur.
Tangerine Dream, Sandy Denny, John
Cale, Mike Oldfield ve nice önemli sanatçı
ile müthiş bir çıkış yakalar.

Elini attığı her işte başarılı olur. Eli de çok
çabuktur. Eşiyle Puerto Rico’ya gitmek için
geldiği havaalanında uçuşun iptal edildiğini
öğrenir ve 2000 dolara bir charter kiralar. Bu
parayı uçağın koltuk sayısına böler ve bir
siyah tahta üzerine tebeşirle 

‘Virgin Airways, Puerto Rico, 39 $, tek
uçuş’ yazarak koltukları doldurur. 

Bu deneyim sonrası da ikinci el bir Boeing
747 satın alır ve havayolunu kurar. Korkunç
bir rekabetle karşılaşır ve sektörde oldukça
aşağılanır. New York Times’ta ‘Virjin ile
kim uçar?’ başlıklı yazılar çıkar. Ama bu
yazılar, bugün Virgin Airways’in, ABD ile
Avrupa arasında en çok yolcu taşıyan şirket
olmasını engellemez.

Richard Branson’un servetinin 4 milyar
sterlinden fazla olduğu sanılıyor. Yıllık
ciroları 20 milyar dolardan fazla olan, 30
ülkede 200 şirketi var. Bu şirketlerin hemen
tamamı birbiriyle ilgisiz sektörlerde; müzik,
tren, gelinlik, kola, balon, spa, uçak, kitap,
limuzin, bisiklet kiralama ve son olarak
uzaya seyahat… Uzaya yolculuk için
rezervasyon almaya başlamış durumda. 

Richard Branson 16 yaşında okulu
bırakırken okul müdürü bir öngörüde
bulunur:

‘Sen ya hapsi boylarsın, ya da multi
milyoner olursun.’

Bu basiretli müdürün öngörüsü
gerçekleşir. Branson, kimseden destek
almadan, miras kalmadan, kazandıklarını
kendi işine yatırarak milyoner değil
milyarder olur.

O BİR İŞADAMI

30 ülkeden 200
şirketin sahibi

Sir Richard Branson

Ne ararsan var, derde devadan gayr›…
Reklamcılığın ‘kurucu babalarından’

Claude C. Hopkins, 1927’de yayınlanan
Reklamcılık Yaşantım adlı kitabının ‘tıbbi
reklamcılık’ bölümünde şunları yazar:

“Şimdi artık doğru bulmadığım bir
reklamcılık türüne geliyorum. 30 yıl önce
ilaç reklamcılığı reklam yazarına en
büyük olanağı sağlamaktaydı.
Reklamcının yeteneği açısından en yüce
denemeydi. Bir talep oluşturuluncaya
kadar ilaçlar değersiz maldı. Eczacının
raflarındayken şişesi bir centten bile
envanter defterine kaydedilemezdi.
Herşey reklama bağlıydı.

O günlerde ilaçlar reklamcılık alanına
egemen olmuştu. En iyi dergiler ilaç
reklamlarını kabul ettiler. Hemen
hemen hiç kimse meşruluklarını
sorgulamadı.

Geçmişteki her kötülüğün mantıklı bir
savunması vardır. İlaç üreticileri arasında
birçok ilkeli insan vardı. Bunlar, çok
rastlanan durumlar için çare olacak ürünleri
makul fiyatlara satarak insanlığa hizmet
ettiklerini hissettiler. Doktorlara para
ödeyecek durumda olmayanlara yardım
ediyorlardı. Bu tezleri epey mantıklıydı. 

Fakat tıp bilimi ilerledi. Hastalara bir tanı
konması gerektiğini anladık. Belirtileri
bastırmak yerine gerçek sorun
bulunmalıydı. Olayların çoğunda kişinin
kendi kendine ilaç kullanması doğru
değildi.”

★★★

Evet, bu uzun alıntıyı özellikle son paragraf
daha iyi anlaşılsın diye yaptım. 1900’lerin
başında ABD’de yaşanan sorunun bir benzeri
hâlâ sürüyor. Türkiye’de ilaç reklamının
uzmanlık yayınları dışında yapılması yasak.
Yani televizyon ve gazetelerle, herkese yönelik
hazırlanan dergilerde ilaç reklamı yapılamaz.
Peki, günün her saatinde, hemen her kanalda
yayınlanan ‘her derde deva ürünler’ ne?

‘Ürünümüz Sağlık Bakanlığı onaylı ve

kesinlikle ilaç değildir.’
‘Ürünümüz tamamen doğal bir üründür.’
Dedikten sonra ‘ilaç’ olmaktan çıkan

ürünün diğer özelliklerini saymaya
başlıyorlar:

‘Şu hastalığa iyi gelir.’
‘Bunun belirtilerini azaltır.’
‘Hele ötekini, şıp diye keser.’
Ürünün diğer özellikleri ‘ilaç’ olduğu

‘zannı’ oluşturuyormuş; ne gam… İlaç
olmadığı söylendi ya…

★★★

Bu ve benzeri tüm ürünler genellikle
‘alternatif tıp’ adı altında pazarlanıyor.
İşte tam da bu yüzden, 2 Kasım 2011 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan ve tıp
çevrelerinde tartışmalara yol açan, 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’nin 8. Maddesi’nin (ğ) fıkrasında
yer alan şu ibare çok önemli:

‘Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamaları ile ilgili düzenleme yapmak ve
sağlık beyanı ile yapılacak her türlü
uygulamalara izin vermek ve denetlemek,
düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve
tanıtımları durdurmak. (Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün görevlerindendir.)’

Bu madde sayesinde ‘alternatif tıp’, devlet
ve sağlık otoritesi tarafından, ‘kabul
edilmeyen’, ‘görülmeyen’ bir alan olmaktan
çıkıyor, ‘denetim’ altına giriyor. En azından
öyle olmasını umuyorum.

TARİHTE BU HAFTA 

Henry Stuart
Hazlitt

BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAĞA: 1- Hükümette Kalkınma
Bakanı olarak görev yapan isim… 2- Kayseri
merkezli bir yatak ve kanepe üreticisi… Bir
haber ajansımızı simgeleyen harfler…
Volkswagen grubunun bir markası olan,
Bavyera merkezli bir Alman otomobil
şirketi… 3- Evcil bir geyik türü… Ülkemizin
ulusal havayolu şirketini simgeleyen harfler…
Bir işte yetkili olan, bir işi yapan… 4-
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek
istenilen şey, amaç… Mesafe… 5- Askerlik
dairesi… Surinam’ın plaka işareti… 6- Dev
dalga… Motorlu araçların yarışları ve koşular
için özel olarak düzenlenmiş yer… 7- Bir
besin maddesi… Vatikan’ın internet kodu…
8- Mililitre için kullanılan kısaltma…
Binicisine göre kişneyen hayvan… (Tersi)
Berkelyum elementinin simgesi… “Kan
grupları sınıflandırması” anlamında kullanılan
kısaltma… 9- Türkiye’nin ilk sanayicilerinden,
Mensucat Santral ve Santral Holding’in eski
sahibi olup geçen günlerde 102 yaşında
hayata veda eden iş adamı… 10- Mızrapla
çalınan bir çalgı… Molibden elementinin
simgesi… Bir hizmet karşılığı sürekli ve
düzenli ödenen para… 11- Galatasaray’ın
eski başkanlarından olan Yalman soyadlı iş
adamı ve sanayicinin ön adı… Öznenin
dışında kalan her konu, obje… Notada
duraklama zamanı… 12- Beyaz Rusya ve
Rusya Federasyonu’nda kullanılan para
birimi… Konya’da üretilen bir tuz markası.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Bir senedi ciro
eden kimse… Belli zamanlarda, belli yerlerde
ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük
sergi… 2- Eskrimde bir oyun türü…
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke…
Bir akü markası… 3- Dünyanın önde gelen
petrol üreticilerinden olan Güney Amerika
ülkesi… Kurşun elementinin simgesi… 4-
Danimarka’nın plaka işareti… Bir mal veya
paranın, belirli bir süre içinde emek
verilmeksizin sağladığı gelir…
Türkmenistan’ın internet harfleri… 5- Türkiye

Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma Vakfı’nın kısa yazılışı… Süreli yayınları,
parasını önceden ödeyerek alma işi… 6-
Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülmesi yöntemi…
Bir cetvel türü… 7- Bir burç adı… Ek çizgisi… Bir ütü
markası… 8- Birleşik Arap Emirlikleri’nin internet
kodu… Danone tarafından doğal ve meyveli olarak
üretilen maden suyu markası… 9- (Tersi) Türkiye
dahil dünyanın bir çok ülkesinde şubeler açmış olan
Almanya merkezli bir perakende marketler zinciri…
Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak
isteyenlerin devlete ödedikleri para… 10- Bir kurum
veya kuruluşun hesap işleriyle uğraşan kimse,
sayman… Sodyum elementinin simgesi… 11-
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan… “Milattan Sonra”
anlamını taşıyan kısaltma… Bir mayo markası… 12-
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta
olan, elinde tutan kimse, eldeci… Hong Kong’un
plaka kodu… “Saat” için kullanılan kısaltma.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

Yaz
tahtaya...
Müşteri –

Aman usta,
çize çize
yüzümü
çeteleye
çevirdin!
Berber – Ne

yapayım
paşam;
borcunuz
çoğaldı, işaret
etmezsem
hesabı
şaşıracağım!

Esnafın alacak
defteri
meşhurdur.
Berber de
alacağını
ancak böyle
hatırlatır ve
unutturmaz.

Esnaf ve sanatkarın
‘alınteri’ anlatılacak

İSTANBUL Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret
Odası (İTO) ile Esnaf ve Sanatkarlar Derneği
(ESDER) işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ‘2.
Altın Kepenk Kısa Film Yarışması’na başvurular, 5
Aralık’ta sona erecek.

Yarışma ile ilgili İstanbul Ticaret Odası’nda
düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren,
yarışmanın temasının bu yıl ‘alınteri’ olmasının hem
ekonomik hem de ticari bir konsept içerdiğini
belirterek, esnaf ve sanatkarların toplumun sosyal,
ekonomik, kültürel yapısı içinde yadsınamaz bir
rolü ve fonksiyonu olduğunu, bunun yeni ticari
konseptler içinde evrimleştiğini ve geliştiğini bu
kısa film yarışmasında toplumla paylaşmak
istediklerini söyledi. Üniversite gençleri için
böylesine önemli bir toplumsal konuda farkındalığı
artırmanın özel bir öneme sahip olduğunu ifade
eden Ekren, “Bu hem gençlerimizin gelişimini
sağlayacak, hem de esnafla toplumla daha sağlıklı,
daha güçlü iletişim kurmalarına da yardımca
olacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Ekren, böylece gençlerin yeteneklerinin
keşfinin yapılacağını ve bunun sonucu olarak da
Türk film sektörüne farklı bir bakış tarzının
sunulmasını amaçladıklarını söyledi. 

İTO Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Kuralay da

tüm üniversite öğrencilerine açık olacak yarışmaya
başvuruların 5 Aralık’ta sona ereceğini kaydederek,
Mayıs ayında üniversitelere duyurulan yarışmaya
bu güne kadar 16 filmin başvurduğunu belirtti.

Kuralay, yarışmanın sonuçlarının 30 Aralık
Cuma günü İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü
kampüsünde düzenlenecek gala gecesiyle
açıklanacağını ifade ederek, yarışmada birinciye 7
bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL, 10
öğrenciye de 1500’er TL mansiyon ödülü
verileceğini dile getirdi.

Yarışma ile geleceğin sinemacılarını yetiştirmeyi
amaçladıklarını belirten Kuralay, “Bu yarışmaya
katılan bir kaç kişiyi Türk sinemasına
kazandırabilirsek çok mutlu oluruz. Buradan
beklentimiz, ödül alacak filmlerin uluslararası film
yarışmalarında da ödül alarak Türkiye’yi temsil
etmeleridir” dedi.

Kuralay, yarışmada gençlere birden fazla filmle
katılma hakkı verileceğini ve kısa filmlerin süresinin
en fazla 12 dakika olacağını belirtti. 

ESDER Başkanı Mahmut Çelikus ise dernek
olarak bu projeyi hazırlarken gençlerin esnafa nasıl
baktığı, yeni nesilin esnafı nasıl algıladığı
konusunda endişelerinin olduğunu ama gelen
filmleri ve gelen filmlerdeki kaliteyi gördüklerinde
çok mutlu olduklarını kaydetti. 

Jüri üyeleri
■ İSRAFİL KURALAY 

İTO Yönetim Kurulu Üyesi
■ MEHMET DEVELİOĞLU 

İTO Yönetim Kurulu Üyesi 
■ MAHMUT ÇELİKUS - ESDER

Başkanı
■ Prof.Dr.YUSUF DEVRAN

Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı

■ Doç.Dr. RIDVAN ŞENTÜRK
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim
Üyesi

■ BEKİR YILDIZCI 
TRT Çocuk Yayınları
Koordinatör Yardımcısı

■ ŞEFİK MEMİŞ İTO Müşaviri
■ OSMAN SINAV Film

Yapımcısı ve Yönetmen 
■ ALİ MURAT GÜVEN Yeni

Şafak Gazetesi Sinema Yazarı

1887’de bir panayırda şifa dağıtan şarlatan.
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