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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 23 Aralık
1876 yılında bugün, I.

Meşrutiyet, II. Abdülhamit
tarafından ilan edildi. Bir süre
sonra tatil edeceği tarihimizin
ilk parlamentosunu da açan II.
Abdülhamit, 32 yıl sonra II.
Meşrutiyet’i de ilan edecekti.
Bu kez II. Meşrutiyet’le fiilen
iktidara gelen İttihat ve Terakki

yöneticileri II. Abdülhamit’i
tahttan indirecekti.

24 Aralık
1968 yılında bugün,

Katma Protokol’ün
imzalanması sonrası
TBMM’de onay
aşamasındayken, İzmir’de
“Ortak Pazar’a Hayır
Haftası” başlatıldı. O
yıllarda sağ ve sol
hareketlerin birleştiği nadir
noktalardan biri “Ortak
Pazar” karşıtlığıydı. 

25 Aralık
1973 yılında bugün, İkinci

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
öldü. 23 Nisan 1920’de toplanan
ilk mecliste de bulunan İnönü,
bir yıl önce genel başkanlığını
kaybettiği CHP üyeliği ve

milletvekilliğinden istifa etmiş de olsa, tabii
senatör olarak, öldüğü güne kadar TBMM çatısı
içinde kaldı. 

26 Aralık
1938 yılında bugün, CHP olağanüstü kurultayı

toplandı ve İnönü’yü değişmez
genel başkan seçti.

27 Aralık
1928 yılında bugün, İstanbul

Şehremaneti, Osmanlıca
tabelaları kaldırmayan esnafa
ceza kesmeye başladı.
İstanbul’daki tabelalar daha
önce Osmanlıca, Fransızca,
Rumca ve Ermenice olarak
yazılırdı. 

28 Aralık
1895 yılında bugün,

Paris’te Grand Cafe’de
ücretli ilk sinema
gösterimi mucit Lumiere
biraderler tarafından
gerçekleştirildi.
Lumiere’ler 22 Mart
tarihinde ücretsiz bir gösteri yapmışlardı.

29 Aralık
1990 yılında bugün, 29 yıl

önce rayları sökülen tramvay,
İstiklal Caddesi’nde yine çanını
çalmaya başladı.

29 Ekim 1923   Akbaba Dergisi 

Ne zaman devlet
vatandaşından uzak
ekonomik kararlar alsa,
vatandaşını başka
özgürlüklerinden de mahrum
etmiş olması tesadüf değil.

‘‘

”
1912 – 1998 yılları

arasında yaşamış,
göçmen karşıtlığıyla

Muhafazakar Parti Gölge
Kabinesi’ndeki

bakanlığından çıkarılmış,
25’inde Antik Yunan

Profesörü, İkinci Dünya
Savaşı’nda tuğgeneral

olmuş, savaş sonrasında
siyasete girmiş ve daima

şair kalmış İngiliz
politikacı.

Facebook’ta fenomen olmuş FarmVille
adlı sanal çiftliğin sahibi olan Mark Pincus’un
adında bir de Jonathan var. Mark Jonathan
Pincus, 1966 yılında doğmuş başarılı bir
internet girişimcisi. FarmVille, CastleVille,
Mafia Wars, Indiana Jones Adventure World
ve CityVille gibi oyunların yaratıcısı Zynga
adlı şirketin eş-kurucusu ve Ceo’su. 

Chicago’da doğup büyüyen Mark Pincus,
Pensilvanya Üniversitesi’ndeki ekonomi
eğitiminin ardından Asia Capital Partners
için iki yıl Hong Kong’ta çalıştı. ABD’ye
döndükten sonra Harvard Üniversitesi’nden
MBA derecesi aldı. 

Harvard sonrası AT&T’de bir süre
çalıştıktan sonra 1995’te Freeloader’ı kurdu.
Beleşçi, ücretsiz yükleyici ismindeki bu ilk
şirketi yedi ay sonra Indivual tarafından 38
milyon dolara satın alındı. İş hayatının ilk
yılında milyoner olan Mark Pincus, iki yıl
sonra ikinci şirketi Support.com’u kurdu.
Şirket kısa sürede servis ve destek otomasyon
yazılımı konusunda lider oldu. Temmuz
2000’de halka açılan şirketin adı 2002’de
SupportSoft olarak değişti. 

2003 yılında üçüncü girişimine başlayan
Pincus, ilk sosyal ağlardan olan Tribe.net’i
kurdu. Bu şirket de 2007’de dijital medya için
bir sosyal ağ geliştirmek isteyen Cisco System
tarafından satın alındı. 

Bu arada, 2005 yılında Facebook’a 12.7
milyon dolar yatırım yapan ilk üç
yatırımcıdan biri olan Mark Pincus, 2007’de,
kendisini milyarderliğe taşıyacak şirketi
Zynga’yı kurdu. Dört yıl önce kurulan Zynga
genellikle sosyal ağlarda rağbet gören oyunlar
üretti. 2010 yılında 850 milyon dolar kazanan
şirketin 2011 gelirinin 1.4 milyar dolar olması
bekleniyor. 

Facebook’ta herkesin ektiği sanal çiftliğin
ürünlerini asıl biçenlerden olan Mark Pincus
için Daily Beast sitesine konuşan Silikon
Vadisi çalışanı Joe Kraus şunları söylüyor:
“Çok zeki, ama hep para peşinde. Bunu kötü
bir eleştiri olarak söylemiyorum. Ona
gerçekten hayranım.”

O BİR İŞADAMI

Herkesin ektiği
FarmVille’i
biçen adam

Mark Pincus

Görünmeyen bilgisayarlar…
İlk bilgisayarın büyük bir odaya

sığmadığını ve günümüzün herhangi bir
mikro bilgisayarıyla kıyaslanmayacak ölçüde
minik fonksiyonları olduğunu biliyor
muydunuz? Yarım yüzyıl öncesine gitmeye
gerek yok, 1990 yılında ilk kullandığım Apple
Machintosh ED bilgisayarın harici hard diski
sadece 10 megabayt kapasitesindeydi. Tahmin
edebileceğiniz gibi dahili hard diski ise yoktu.
Bugün kullandığım I-Phone’nun ilk
kullandığım bilgisayara kıyasla 3 bin 200 kat
güçlü olduğunu fark ettiğimde, tüm bu sürece
tanıklık eden ben değilmişim gibi şaşırmıştım.

★★★

Bilgisayarlar giderek daha küçük alanlarda
daha büyük kapasitelere ulaşıyorlar, yetenekleri
ve güçleri katlanarak büyüyor. Bilgisayarlar,
aynı anda hayatımızın farkında olmadığımız
alanlarına da giriyorlar. Bir anlamda şimdiden
“görünmez” oluyorlar. Örneğin yeni bir
otomobilde 80’den fazla bilgisayarın olduğunu
öğrenmek de şaşırtıcı değil mi? İlk otomobiller,
at arabalarına takılmış motorlarla hareket eden
atsız arabalardı. Bu nedenle otomobilin ilk
isimlerinden biri “horseless” idi. Yani atsız…

Yani sıfır lüks, sıfır donanım, sıfır teknoloji…
Oysa şimdi her birinde 80 bilgisayar… Farkında
mıyız? Pek sayılmaz. 

İşte “görünmez bilgisayarlar” böyle böyle
hayatımıza giriyor.

★★★

Görünmez bilgisayarların, çeşitli yan
fonksiyonlar olarak hayatımıza girmek dışında
gerçekten küçülerek de görünmez olması
bekleniyor. Alman Frauenhofer Enstitüsü
Başkanı Profesör Stefan Jahnichen, geleceğin
bilgisayarlarının fark edilmeyecek kadar
küçüleceğini söylemiş. Jahnichen, bir gözlüğün
kenarına iliştirilmiş süper bir bilgisayarın, bir
kalem aracılığıyla kullanılarak günümüzde

bildiğimiz tüm işlevlerini ve daha fazlasını
yapabileceğini söylüyor. 

★★★

Bir adım daha atalım. Elektronik devrelerin
organik yapılarla iletişim kurabildiği günlerin
çok uzak olmadığını düşünen bilim adamları
var. Yani bilgisayarların verilerinin insan
bedenindeki hücrelerde saklanmasından söz
ediyorlar. Kimileri için korkunç bir gelecek,
kimileri için yeni bir insanın doğuşu. Böyle bir
“yeni insan” da aslında “korkunç” olabilir. 

Elektronik verilerin organik ortama
aktarılması işin bir boyutu. Bir de organik
verilerin, yani hafızamızın, bilgilerimizin
elektronik ortama aktarılması meselesi var. Her
iki konu da şimdilik bilim kurgu yazarlarının ve
fütüristlerin tekelinde. Ancak bu iki grubun
konuları kendi tekellerinde fazla kalmıyor. 19.
yüzyıldaki en güçlü konuları uçan araçlardı. 20.
yüzyılın başında ellerinden gitti. Uzay seyahati
ise sadece yarım yüzyıl sonra…

Görünmeyen bilgisayarlar, şimdilik parmak
mouse, şeffaf klavye ve gözlükteki ekran
boyutunda. Yarın neler olacağını ise yaşayanlar
görecek…

TARİHTE BU HAFTA 

Enoch Powell

İngiliz
tayyareleri
Süleymaniye’yi
bombardıman
ediyor. 

İngiliz – Bütün
dünyaya ilan
ederiz ki biz
burada ahalinin
refah ve saadeti
namına
duruyoruz!...

Irak’ın
refah ve
saadeti

BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAĞA: 1- TÜRK-İŞ’in 21.
Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Genel
Başkanlığa seçilen sendikacı… 2-
Peyniriyle ünlü Çanakkale ilçesi…
Fabrikası Bandırma’da bulunan etlik piliç
üreticisi ve markası… 3- Cep telefonu
aracılığı ile yazılan iletinin bir cep
telefonundan diğer bir cep telefonuna
gönderilmesi anlamında kullanılan İngilizce
kısaltma… Eyerin arka bölümü… “Saat”
için kullanılan kısaltma… 4- Dar ve kalınca
tahta… Argoda Amerikan doları… Bazı
iskambil oyunlarında farklı renklerden iki
benzer kartın bir arada bulunma durumu…
5- Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde
ortaya çıkan güç… Kuran’da bir sure… 6-
Fas’ın plaka işareti… Molibden
elementinin simgesi… Merkezi İtalya’nın
Torino kentinde bulunan otomobil
üreticisi, finansal ve endüstriyel grup... 7-
Hollanda kökenli, dünyanın en büyük
petrokimya şirketlerinden biri… (Tersi)
Hollanda’nın internet harfleri… 8- Elektrik
akımı devrelerinde birleştirme yapmak
veya akımı bir veya daha fazla kola
ayırmak için kullanılan kutu… Kilometrenin
kısa yazılışı… Germanyum elementinin
simgesi… 9- Üretimini Koç Grubu’na bağlı
Otokar’ın üstlendiği, Türkiye’nin ilk milli
tank projesine verilen isim… 1930 yılında
Nilüfer markasıyla meşrubat üretimine
başlayan Bursa merkezli firmanın
günümüzde ürettiği gazoz, limonata ve
maden suyu için kullandığı marka… 10-
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol
İşletmeleri anlamındaki kısaltma... Bir
oyuğa, yuvaya yerleştirilmiş tesisat… 11-
Ankara iline bağlı ilçelerden biri…
Svaziland’ın internet kodu… Malezya’nın
internet harfleri… 12- İşletilen paranın faiz
katılmamış bütünü… Kırmızı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Belli bir
eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve
becerilere dayalı, insanlara yararlı mal
üretmek, hizmet vermek ve karşılığında
para kazanmak için yapılan, kuralları
belirlenmiş iş… İflas etme… 2- Belli bir
işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve
becerisi çok olan kimse… Türkân Şoray’ın

lakabı… 3- Bir sonuç elde etmeye yarayan
yöntemler düzeni… Birini bir göreve
getirme… 4- Tunus’un plaka işareti…
Çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi
yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm…
Yabancı bir haber ajansını simgeleyen
harfler… 5- Avrupa Ekonomik Topluluğu
anlamında kullanılan kısaltma… Giysilerin
boyna gelen, boynu çeviren bölümü… 6-
Eti’nin diyet ekmek markası… 7- Bir değiş
tokuşta üste verilen şey… Sabancı Holding
bünyesinde 1968 yılından beri oluklu
mukavva sektöründe faaliyet gösteren
şirket… 8- Ağaç üzerinde veya diğer ahşap
malzemede, mobilyada, belirlenmiş desen
ve çizimlere göre oyulmuş yuvalara gümüş,
sedef gibi süs maddeleri kakılıp oturtularak
yapılan iş… Güney Kafkasyalı bir halk… 9-
Islak cep mendili markalarından biri…
Saf’taki sessiz harfler… Ruleti ve salatası
vardır… 10- Maldivler’in plaka işareti… Bir
bulaşık deterjanı markası… Dış Ticaret
Müsteşarlığı anlamındaki kısaltma… 11- Dört
yıllık eğitim veren ortaöğretim kurumu… Bir
kişiye görevi dışında yaptırılan iş… 12-
Merkür gezegenine verilen diğer isim…
Kaburga.
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YAHYA GÜL

TÜRKİYE Cimnastik
Federasyonu’nun kurucu üyeleri
arasında bulunduğu Akdeniz
Cimnastik Konfederasyonu’nun

(Comegym) Yönetim Kurulu ve Genel
Kurul toplantıları, 16 Aralık 2011 tarihinde
İstanbul’da yapıldı. İstanbul Ticaret
Odası’nın ev sahipliğindeki toplantı, 18
ülkenin jimnastik federasyonu
başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.
Yönetim Kurulu toplantısında alınan
kararlar doğrultusunda Avrupa ülkelerinin
desteğini alarak Asya ve Afrika
kıtalarındaki gençlerin de cimnastik
branşına yönlendirilmesi hedefleniyor.
Birincisinin Mısır’ın başkenti Kahire’de
yapılması kararlaştırılan Kültürel
Cimnastik Gençlik Festivali’nin geleneksel
hale getirilerek her yıl tekrar edilmesi
planlanıyor. Festivale 8-12 yaş arası
gençlerin ve deneyimli çalıştırıcıların
katılımı sağlanarak Akdeniz havzasında
cimnastik branşının yaygınlaştırılması
hedefleniyor. 
YARININ ÖRNEK SPORCULARI

Sporun kültürle desteklenmesi tezini
savunan Konfederasyon Başkanı Fransız
Dr. Michel Léglise’in açıklamasına göre,
festival boyunca sabah saatlerinde
antrenman yapacak olan gençler, öğleden
sonra da bulundukları şehrin kültürel
bölgelerini ziyaret edecekler. Uluslararası
Olimpiyat Komitesi’nin fair-play yayın ve
programları çerçevesinde eğitim alacak
olan gençler, yarının şampiyon ve örnek
sporcuları olmaya ilk adımlarını bu
festivaller sayesinde atacaklar. 

Genel Kurul toplantısı da, Dünya
Cimnastik Federasyonu Başkanı Prof. Dr.
Bruno Grandi, Afrika Kıtası Cimnastik

Birliği Başkanı Mohamed Yamani ve
Dünya Cimnastik Federasyonu Genel
Sekreter Yardımcısı Nicolas Buompane’ın
katılımlarıyla oldukça renklendi.  İTO
Genel Sekreter Yardımcısı Selçuk Tayfun
Ok, tüm katılımcılara başarılar dileyerek
geleneksel İTO ev sahipliğinin en güzel
örneklerinden birisini sergiledi.

AKDENİZ OYUNLARI
Genel Kurul toplantısında İTO Müşaviri

Eren Paykal’ın yaptığı Akdeniz Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) sunumu
ilgi ile izlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası danışmanlarından Ezgi Biçer Uçar’ın
sunumuyla da 2013 yılında Mersin’de
yapılacak olan Akdeniz Oyunları’nın
tanıtımı yapıldı. 

Gerek 2020 yılında İstanbul’da yapılması
planlanan Olimpiyat Oyunları
adaylığımıza, gerek 2013 yılında Mersin’de
yapılacak olan Akdeniz Oyunları’nın
tanıtımına katkı sağlayan bu konuşmalar,
ülkemizin tanıtımı açısından da son derece
etkili oldu. Akdeniz Cimnastik
Konfederasyonu Başkan Vekilliğini
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Atilla
Örsel yürütüyor. Örsel, aynı zamanda
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı

ve Dünya Cimnastik Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Sporun ticaret ile direkt bağlantılı çok güçlü
bir sektör olduğunu vurgulayan Atilla
Örsel, spor branşlarının gelişmesinin
ekonomiye pozitif yansımaları olduğunu
belirtti. Özellikle temel spor branşı olması
nedeniyle cimnastik dalının diğer tüm
branşların başlangıç noktası olduğuna
değinen Örsel, 4-7 yaş arası gençlerin spora
atacakları ilk adımların ancak yüzme veya
cimnastik branşları ile
gerçekleştirilebileceğini kaydetti. 

GENÇLERE DAVET
Akdeniz Cimnastik

Konfederasyonu’nun
çalışmalarının kısa zamanda
meyvelerini vererek Afrika ve
Asya kıtalarında da bu branşın
hızla yayılacağına inandığını
söyleyen Örsel, Türkiye
Cimnastik Federasyonu’nun
çalışmaları hakkında kısa bilgi aktardı. Yurt
çapında yeni bir proje başlatarak cimnastik
temel branşının çehresini değiştirmeyi
hedefleyen Örsel, İstanbul’daki tüm gençleri
Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun Kartal
Eğitim Merkezi’ne spor yapmaya davet etti.

18 ülkenin cimnastik
federasyonu baflkan›

‹TO’da bulufltu
Genel Kurul

toplantısından önce
Konfederasyon
Başkanı Michel
Léglise’i makamında
kabul eden İTO
Başkanı Dr. Murat
Yalçıntaş,
ASCAME’nin
konfederasyonun
çalışmalarına sosyal
amaçlı destek
olabileceği yönünde
iyi niyet bildirdi. 
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