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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 2 Aralık
1943 yılında bugün,

Varlık Vergisi’ni bedenen
çalışarak ödemek üzere,
başta Erzurum
Aşkale’deki çalışma
kamplarına götürülen
mükelleflerin serbest bırakılmalarına karar verildi.
Bu mükelleflerin hemen tamamı gayrimüslim
azınlıklardan oluşuyordu. 

3 Aralık
1989 yılında bugün, ABD

Başkanı George Bush ve SSCB
Komünist Partisi Genel
Sekreteri Mihail Gorbaçov,
Malta’da yaptıkları görüşme
sonrası, II. Dünya Savaşı
sonrası başlayan “soğuk
savaş”ın bittiğini açıkladılar.
Görüşmeler Time’ın kapağına
“yeni bir dünya kuruluyor”
şeklinde yansıyacaktı.

4 Aralık
1929 yılında bugün, 

Türk lirasını güçlendirmek 
için yerli malı kullanımını
teşvik eden bir Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi
yayınlandı. 

5 Aralık
1934 yılında bugün,

Türkiye’de kadınların siyasi

hakları verildi. 1935
yılında yapılacak genel
seçimler sonucu 18 kadın
milletvekili TBMM’ye
girecekti.

6 Aralık
1877 yılında bugün, Thomas Alva Edison, 1093

patentli icadından biri olan fonografı kullanarak
tarihte ilk kez bir
insan sesini
kaydetti. Bu
kayıtla, en
azından bazı
sözler
“uçmayacak”,
kayda
alınacaktı…

7 Aralık
1958 yılında bugün, efsane

ansiklopedi İstanbul
Ansiklopedisi’nin ilk fasikülü
yayınlandı. Reşat Ekrem
Koçu’nun tek başına hazırladığı
ve para buldukça yayınladığı
ansiklopedi, 11 cilt

yayınlandıktan
sonra “gökçınar” maddesine
geldiğinde yarım kalacaktı. 

8 Aralık
1868 yılında bugün, dünyanın ilk

trafik ışıkları Londra’da kullanılmaya
başladı.

29 Mayıs 1924   Akbaba Dergisi 

Özgürlüğü yok etmenin
özrü her zaman şu
mazerete dayandırılır;
başka alternatif yok.

‘‘

”

1912 – 2006 yılları
arasında yaşamış, hem
yukarıdaki sözü etmiş

hem de danışmanı
olduğu Pinochet

Şilisi’nin anti
demokratik olmadığını

savunmuş,
Monetarizmin kurucu
babalarından, Nobel

ödüllü iktisatçı…

Ya da bizim bildiğimiz şekliyle, kısaca Bill Gates.
Kuşaklardır avukat olan bir ailenin, yine avukat
olması beklenen bir oğlu olarak 1955 yılında ABD
Seattle’da doğar. Ailesinin beklentilerine uygun
okullarda okurken gittiği bir bilişim kursu kendi
hayatını da dünyanın gidişatını da değiştirecek
olaylar silsilesini başlatır. Bu kurstan sonra, okul
arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarında
basit bilgisayar programları geliştirmeye başlar. Bir
süre sonra yazılmış bilgisayar programlarındaki
hataları bulmak için çalışır. 1972 yılında henüz 17
yaşındayken ilk şirketini kurar: Traf-O-Data…
Trafik sayım ve kontrolü için ürettikleri yazılımlar
20 bin dolarlık satış yapar. 

Kişisel bilgisayarların henüz emekleme çağında
olduğu bir dönemde Altair firması için BASIC
yazılım dilini geliştirir. İşlerin giderek daha da
büyümesiyle Bill Gates, Harvard
Üniversitesi’ndeki hukuk öğrenimini yarım bırakır
ve Microsoft’u Allen’le birlikte kurar. 

1977 yılına gelindiğinde Gates’in müşterileri
arasında General Electric, Apple, Tandy ve
Commodore vardır. Ayrıca FORTRAN, COBOL,
Pascal gibi yazılım dillerini de geliştirir. 1979’da 13
çalışanı ve 3 milyon dolarlık satışı olan
Microsoft’un, birkaç yıl sonra 1000 çalışanı olur.
1980’lerde sadece MS-DOS işletim sistemi 120
milyon nüsha satar. 

1986 yılında halka açılan Microsoft’un değeri
kısa sürede artar. Bill Gates’in yüzde 45’lik
hissesinin değeri 1 milyar doları aşar. Sürekli
geliştirdiği işletim sistemleri ve ofisler için
hazırladığı program grupları milyarlarca nüsha
satar. 

Bu hızda bir büyüme, tarihin hiçbir döneminde
görülmemiştir. Defalarca dünyanın en zengin adamı
olan Bill Gates, yaptığı yardımlarla da gündeme
gelir. Her yıl ABD ya da dünyanın herhangi bir
yerinde, herhangi bir sorunu çözmeye yönelik
milyarlarca dolarlık yardım yapar. Özellikle
Afrika’da birçok hastalığın tehdit olmaktan
çıkmasına yardımcı olur. 

Birkaç yıl önce bir başka milyarder olan Warren
Buffet ile dünyanın en büyük ve ilginç yardım
faaliyetini başlatır. Servetlerinin en az yarısını
bağışlama sözü veren bu iki milyarder, açtıkları
kampanya ile diğer milyarderlere de çağrıda
bulunur. “Söz Ver” başlıklı kampanyaya bugüne
kadar 100 kadar milyarder katıldı. 

Bill Gates, hâlâ dünyanın en çok kazanan ve
kazancını yardım amaçlı harcayan insanlarından
biri… Vaktinin çoğunu “Söz Ver” kampanyası ve
Bill and Melinda Gates Foundation aracılığıyla
yaptığı yardımlar için harcıyor.

O BİR İŞADAMI

Saniyede 250 dolar
kazanan adam 

William Henry Gates III

Verdikçe ço€alan fleyler...
Dünyanın en zengin insanlarından ikisi,

yaklaşık 1.5 yıl önce önemli bir yardım faaliyeti
başlattı. Ünlü yatırımcı Warren Buffet ve dahi
işadamı Bill Gates’in öncülüğünde başlayan
“Söz Ver” adlı kampanyanın mantığı oldukça
basit: Kampanyaya katılan kişi servetinin
yarısından fazlasını, yaşamı sırasında veya
öldükten sonra yardım faaliyetleri için
harcama sözü veriyor.

Orijinal adı The Giving Pledge olan
kampanyaya bugüne kadar 69 ABD’li milyarder
katıldı. Servetlerinin yarısından fazlasını
bağışlama sözü verdi. 

Kampanyanın web sitesine
(http://givingpledge.org/) girip bağışçıların
kimler olduğunu görebilirsiniz. Ben tanınmış
birkaçını saymak istiyorum: Microsoft’un
kurucu ortağı Paul Allen, New York Belediye
Başkanı Michael Bloomberg, efsane film
yönetmeni ve yapımcı George Lucas,
Rockefeller sülalesinin son temsilcilerinden
David Rockefeller, CNN, TNT gibi birçok
efsane kanalın kurucusu Ted Turner ve
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg…

★★★

Bill Gates, yıllar önce karısı ve kendi adına
kurduğu Bill ve Melina Gates Vakfı aracılığıyla

milyarlarca dolarlık yardım faaliyeti yürüttü.
Her yıl servetinin önemli bir kısmını, kah
Afrika’da su kuyuları açmak için, kah ABD’deki
çocuk hastanelerini donatmak için ayırdı. “Söz
Ver” kampanyası ise şimdiye kadar yaptıklarını
taçlandırdı.  İşadamlarının, zenginlerin
diğerkamlıktan uzak olduğu inancı oldukça
yaygındır. Çok simgesel değeri olan bu
kampanya tersini ispatlıyor. 

Zenginliğin, refahın artışı sanılanın aksine
yardım faaliyetlerinin de artmasına yol açıyor.
Zenginliği artan insanın genellikle “saklama” ve
“biriktirme” hırsı değil, paylaşma hissi gelişiyor.

Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye’nin
son yıllarda büyüyen yardım hacmini hatırlayın.
Somali için başlatılan kampanyada yüz
milyonlarca dolar toplandı. Birleşmiş
Milletler’in 5 yıllık yardımını birkaç ayda geçtik. 

Sadece Somali mi? Dünyanın her köşesindeki
muhtaçlara elimiz uzanıyor. Muhtacın
bulunduğu hemen her ülkede birden fazla Türk
yardım kuruluşu çalışıyor. Kimi sağlık
sorunlarını çözmeye çalışıyor, kimi gıda
dağıtıyor, kimi altyapı yatırımları yapıyor. 

Türkiye’nin zenginlikleri, Türklerin gönül
zenginliğiyle paylaşılıyor. 

Yoksulken ekmek ve suyunu paylaşanlar,
zenginleştikçe servetini paylaşıyor.

★★★

Dünyayı daha yaşanılır bir yer haline
getirmek için çalışanlar, bu çabalarının öldükten
sonra da sürmesi için “hayır” yapıyorlar. Onlar
yaşarken de, göçüp gittikten sonra da insanlık
için çaba gösterebilme ayrıcalığına sahipler. 

Sevgi gibi, bilgi gibi servet de paylaştıkça,
verdikçe çoğalıyor. 

TARİHTE BU HAFTA 

Milton
Friedman

BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAĞA: 1- Geçen haftalarda Silvio
Berlusconi’nin istifasının ardından Mario Monti’nin
başbakanlığa getirildiği Avrupa ülkesi… Devletin
herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek
elden yönetmesi ve fiyata hâkim olması durumu… 2-
Adını, Aydın’ın bir ilçesinden alan un markası… (Tersi)
Beyaz Rusya’nın internet kodu… Ürün tanıtımlarında
“Çok oluyoruz” sloganını kullanan Türk blucin
markası… 3- Porto Riko’nun plaka işareti… Değerinden
çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan şey,
okazyon… 4- Avrupa Ekonomik Topluluğu anlamında
kullanılan kısaltma… (Tersi) Bal almak için arı yetiştiren
kimse… 5- Bir malın tür, miktar, fiyat gibi nitelikleri veya
kitap, defter gibi şeylerin kime ait olduğunu belirtmek
için üzerlerine konulan küçük kâğıt… Ata… 6-
Unilever’in çamaşır yumuşatıcı markası… Liberya’nın
internet harfleri… 10 liralık banknotta resmi bulunan
ünlü matematikçimizin soyadı… 7- Banka şubesi…
Beyaz… Çin kökenli, tahta üzerinde oynanan iki kişilik
bir strateji oyunu… 8- Mağara… Devlet tahvili, hisse
senetleri gibi değerli kâğıtların üzerinde bulunan ve
belirli zamanlarda sahibine faiz veya kazanç payı olarak
belirli bir gelir sağlayan kesilmiş parça… 9- Koç
Holding’in turizm şirketi… Daha çok kamyon ve otobüs
üretimi ile tanınan bir Alman endüstri kuruluşu… 10-
Avrupa Birliği’nin ortak para birimi Euro’ya verilen
diğer isim... Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi…
11- Romanya’nın internet kod harfleri… Bankalararası
Kart Merkezi anlamındaki kısaltma… Devletin
öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan, formel…
12- Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme
bağlandığını gösteren resmî belge… Müstahkem
mevki… Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Birkaç hafta önceki
seçimlerde José Zapatero’nun yerine Mariano Rajoy’nin
başbakan seçildiği Avrupa ülkesi… Bir fabrika veya
atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim
tipi… 2- Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri…
(Tersi) Bakır elementinin simgesi… Bir bilim ve sanat
kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya
akım, okul… 3- Avrupa Konseyi anlamındaki
kısaltma… Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan
bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, kazanç…

4- Arnavutluk’un para birimi… Bir rengin koyuluk veya
açıklık derecesi… Birleşmiş Milletler anlamındaki
kısaltma… 5- Ortaklık… 6- Birine, görevi karşılığı olarak
veya geçimi için her ay ödenen para, maaş… Genişlik…
Molibden elementinin simgesi… 7- Unilever’in
zeytinyağlı margarin markası… İplik... 8- Dikenli
tohumları olan bir yıllık otsu bir bitki… Argon
elementinin simgesi… 9- Orta Anadolu’da üretilen, orta
kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir
tür üzüm… Pişirici, ısıtıcı ve telekomünikasyon
alanlarında üretim yapan Kayseri merkezli firma… 10-
Adını bir geyik türünden alan porselen yemek takımı
üreticisi… Bir izleyici topluluğu önünde yapılan
gösteriden sonra toplanan para… 11- Konut… İnsanın,
makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir
biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi… 12-
Hem yatırım fonu almak hem de istenildiği anda nakit
olarak kullanmak amacıyla oluşturulan fon türü…
(Tersi) Birine karşı duyulan öç alma isteği.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

Musul kimin?
– Musul

benimdir!

Koyunun üstünde
“Musul”,

memesinde
“petrol” yazıyor.

Bir elinde ot, diğer
elinde koyunun

ipi olan asker
Türkiye’yi,

petrolü emen tip
İngiltere’yi
yansıtıyor.

“Musul
benimdir”

diyenin kim
olduğu ise belli

değil. Karikatürün
24 yaşındaki çizeri

Ramiz (Gökçe),
aynı konuda çizen
birçok ağabeyinin

tersine, cevabı
tarihe bırakacak

olgunluğu
gösterebilmiş. 

‘Yar›m
çeyrek’in
üzerinde

gramla ilgili
bilgi olacak

İSTANBUL
Kuyumcular Odası
Yönetim Kurulu’ndan
yapılan açıklamada,
‘yarım çeyrek’ ya da
‘yarı çeyrek’ adlarıyla
piyasaya sürülen,
ancak ağırlığı çeyrek
altının yarısından az
olan altın ürününün
üzerine, yanlış
anlaşılmalara meydan
verilmemesi için
gramla ilgili bilginin
verilmesi ve 
ürünün isminin
değiştirilmesi gerektiği
bildirildi. 

Açıklamada, son
günlerde İstanbul
Altın Rafinerisi
tarafından ‘İAR’
logolu ‘yarı çeyrek’ ya
da ‘yarım çeyrek’
ismiyle 22 ayar altının
piyasada satışa
sunulmasıyla ilgili
haberler üzerine
kamuoyuna açıklama
yapılması zorunluluğu
duyulduğu belirtildi.

Venezuela’daki yat›r›m f›rsatlar› anlat›lacak
TÜRK iş dünyasının yeni gözdesi,

Latin Amerika ve Karayipler arasındaki
stratejik konumuyla dikkat çeken
Venezuela ile Türkiye arasındaki
işbirliği potansiyeli İstanbul Ticaret
Odası’nda tanıtılacak. Venezuela –

Türkiye Ticaret ve Yatırım Semineri, 6
Aralık 2011 tarihinde gerçekleşecek.
Seminerde; kahve, kakao, içecek,
turizm, enerji ve inşaat sektörlerindeki
fırsatlar anlatılacak. Ayrıca, seminer
sonrasında iki ülke firmaları ikili

görüşmeler de gerçekleştirebilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu 
seminerde yer almak isteyenlerin en
kısa sürede İTO ile iletişime geçmesi
gerekiyor. Bilgi 0212 455 64 14
alisan.cavaz@ito.org.tr
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