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Boﬂ zaman›n› boﬂ
geçirmeyenlerden bir demet
G

Bu sorunun cevabını arayan
insanoğlu inanılmaz bir külliyat
oluşturmuş durumda.
Zengin olmanın yollarıyla ilgili
kitaplar, atasözleri, nasihatler,
motivasyon kursları ve saire…
Sorunun net bir cevabı ve zengin
olmanın belirli bir rotası olmadığı
için de cevap da işe yarar yollar da
herkese göre değişiyor.
Geçenlerde bir radyo
programında dinleyenlere bu soru
soruldu. Gelen cevaplar insanların
neden pek azının zengin
olabildiğinin göstergesi:
- Şans
- İç güveyi olmak
- Sadece iki yolu vardır; zengin
doğmak ya da zenginle evlenmek.
- Üç kağıt, yalan dolan…
- Çok iyi bir sahtekarsan ve
akşam yastığa kafanı koydun mu
rahat uyuyorsan kolay zengin
olursun. Ha bir de kayınpeder
seçimin de önemli tabii…
- Piyango…
Cevapların çoğu bu minval
üzere… Yüzlerce cevabın içinde
çalışmaktan, risk almaktan, kendini
ve işini geliştirmekten bahseden o
kadar az ki…
Facebook paylaşımlarındaki bu
durum, bir yorumcunun
söyledikleriyle çok güzel
özetlenmiş:
- Çok hazırcı gördüm ahaliyi…

”

Nasıl zengin
olunur?

eçen hafta
yayınlanan boş zaman
katliamlarıyla ilgili yazıya
gelen tepkiler bir devam
yazısını gerektirdi.
Yazıda da öngördüğüm
gibi gelen birkaç tepki,
idrak yüzdesini, daha
doğrusu bindesini
gösterdi. Çok az insan
harcadığı hayatının farkına
varıp, ne
yapabilirim diye sormaya
başlayabiliyor.
Örnek olsun diye birkaç
adamın hayatından
bahsetmek istiyorum. Belki
adını duymuşsunuzdur,
Johan Vandewalle… 35 dil
bilen adam olarak
biliniyor. Bundan 5 yıl
önce de 3. Türkçe

Olimpiyatları’na katıldı ve
Ali Şir Nevai Türk Diline
Hizmet Ödülü aldı. Johan
Vandewalle tam 35 dil ve
lehçe biliyor.
Merak edenler için

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
3 Kanuni Sani 1339 - 3 Ocak 1923 Akbaba Dergisi

Çorbadan
ne ç›kar?
Müşteri
– Bu ne
rezalet,
çorbadan
adi bez
parçaları
çıkıyor…
Lokantacı
– İnsaf edin
beyim, on
kuruşluk
çorbadan
ipekli
kumaş
çıkmaz ya!..

dilleri sıralayalım:
Felemenkçe, Danca,
Latince, İngilizce,
Almanca, Farsça, Çağdaş
Arapça, Rusça, Osmanlıca,
Klasik Arapça, Eski Slavca,
Türkiye Türkçesi, Özbek,
Kazak, Kırgız, Türkmen,
Azeri, Uygur, Tatar,
Başkurt, Tuva, Orhon, Eski
Uygur, Kuman ve Çağatay
Türkçeleri, Mısır ve Fas
Arapçası, İtalyanca,
Arnavutça, Yunanca,
Hintçe, Urduca, Fince,
Gaelic, Japonca, Svahili ve
Sırpça… Aslında bunlar
sayılınca 37 adet yapıyor.
Demek ki “35 dil bilen
adam” kendini geliştirmeyi
sürdürüyor ve yeni diller
öğreniyor.
Artık bir dil bilimci olan
Johan Vandewalle’nin
bizim konumuzla ilgisi,
aslında bir inşaat
mühendisi olması ve dil
öğrenmeye bir “boş zaman
etkinliği” olarak başlamış
olması.
Johan Vandewalle
hakkında daha ayrıntılı
bilgi için şu link
incelenebilir:
http://www.cie.ugent.be/
CIE2/vdwallecveng.htm

YENİ İŞ, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
AYŞE BAŞAK

aysebasak@live.com

Su
üreten
reklam
panosu
itibaren yani son üç ayda 9 bin
litreden fazla su üretmiş. Panonun
içinde, havadaki nemi
yoğunlaştırıp süzen beş cihaz
bulunuyor. Elde edilen su ise
panonun üzerindeki tanklarda
depolanıyor. Panonun içindeki
sistemin maliyeti 1.200 dolar.
Özellikle sıcak ve temiz içme suyu
bulmanın zor olduğu
coğrafyalarda çok faydalı
olabilecek bu buluş insan hayatına
sağladığı katkıyla reklamcılığı
kesinlikle farklı bir noktaya taşıyor.

WEB SİTELERİ

İstanbul Ticaret’in takibinde
AYŞE BAŞAK

aysebasak@live.com

Kendi uygulamanızı kendiniz yapın
Bir uygulama yapmak
istiyorsunuz. Aklınıza
şahane bir fikir geldi, işe
yarayacağına, çok
tutulacağına neredeyse eminsiniz.
Bu durumda ne yaparsınız? Elbette
işin profesyonellerine, uygulama
geliştirenlere gider, fikrinizi anlatır,
işe koyulursunuz. Yok ama benim
fikrim daha basit, kendi kendime
hallederim diyorsanız size
http://www.appmakr.com’u tavsiye
ederiz. AppMakr kullanması kolay,

İ

NGİLİZ-Amerikan ortak çalışması
olan bir bilimsel araştırmaya göre
bu sorunun cevabı, evet!.. Üstelik
yakın gelecekte bakterilerden pil
elde edilebilir. Bakterilerin mikroskobik
‘biyo-pil’ olarak kullanılabileceğini
ortaya koyan araştırma, yeni bir enerji
kaynağının müjdecisi. İngiltere ile
ABD’nin ortaklaşa yürüttüğü araştırma,
ilhamını deniz bakterilerinin kullandığı
enerji üreten mekanizmadan almış.
Araştırmacıların cevap aradıkları temel
çıkış noktası,
“Bakterilerin
elektrik akımını
kendilerinin mi
ürettiği yoksa başka
bir yolla mı elde
ettikleri” sorusu
olmuş. Uzun
yıllardır cevap

Bir başka örnek Mehmet
Kuşman. İlkokul mezunu
bir kazı alanı bekçisi.
Tamamen kendi çabasıyla
ve boş zamanlarında
çalışarak, ölü bir dil olan
Urartu çivi yazısını
okumayı öğrenmiş. Bu dili
okumayı bilen dünyada
sadece 38 kişi var. Emekli
bekçi Mehmet Kuşman,
37’si bilimadamı olan 38
kişiden biri. Diğer özelliği
ise dünyada sadece o
taşıyor: Mehmet Kuşman
Urartu çivi yazısı yazan
dünyadaki tek insan…
Mehmet Kuşman
hakkında ayrıntılı bilgi ise
kendine özel web sitesinde:
http://www.mehmetkusm
an.com/index.html

Son olarak Bill Gates ve
Paul Allen’in okul
yıllarında boş zamanlarını
bilgisayar programlayarak
değerlendirdiklerini
söyleyelim de boşa
harcanan zamanın önemi
anlaşılsın.

ihtiyacınız olan tüm
hizmetleri sunan uygulama
tasarım platformu. Varsa bir
fikriniz muhakkak deneyin.
Ayrıca yine aynı hizmeti, benzer
şekilde vermek için kurulmuş
Rippll’s appsplash ve Conduit’s app
builder sitelerine bakmanızda fayda
var. Karşılaştırın, sizin
ihtiyaçlarınıza hangisi daha çok
cevap veriyor ve hangisi sizin için
kullanıcı dostu görünüyorsa buyrun
uygulamanızı tasarlayın.

bekleyen bu sorunun yanıtı bakterilerin
enerji kaynağı olarak kullanılması
fikrini doğurmuş. Araştırma için
Amazonlar’dan Baltık Denizi’ne kadar
her yerde bulunan, hem nehirlerde hem
de denizlerde yaşayan Shewanella
oneidensis adlı bakteri seçilmiş.
Araştırma ekibi bakterinin sentetik bir
kopyasını yapmış, minerallerin
yüzeyi ile temasa geçen bakterinin
elektrik akımı yarattığını ve böylelikle
mineral yoğunluğunu artırdığını
görmüş. Bu
mekanizmanın
çözülmesi
bakterilerin
mikroskobik
biyo-pil olarak
kullanılmasına
imkan
verecek.

Uzayda neler oluyor?
Evrende yaşananlar herkesin aklını
kurcalar. Asterank.com, uzayda neler
olup bittiğinin tamamını değilse de
astroidler boyutunu etraflıca anlatıyor.
Güneş sistemindeki, 600 binin
üzerinde astroidi bilimsel ve ekonomik
değerleriyle anlatan site 3D
görselleriyle verdiği bilgileri etkileyici
kılıyor. Site için bir nevi bilimsel ve
ekonomik katalog dersek kesinlikle
abartmış olmayız. Dünyaya çarptı
çarpacak diye, senede birkaç kez
yüreğimizi hoplatan astroidler
hususunda sitenin argümanını da
kullandığınızda göreceksiniz.

gönderilen otomatik e-posta mesajı
ulaştırıyor. Böylece her an yanında
olamadığınız yaşlı akrabanız ile ilgili bir
şeylerin ters gittiğini anlar anlamaz
müdahale etme fırsatı buluyorsunuz.
Nerede olduğunu biliyor, genel sağlık
durumunu düzenli olarak takip edebiliyor,
acil anlarda ambulans yönlendirebiliyor ya
da bizzat müdahale edebiliyorsunuz.

Uçmaya hazırlanın!
Uçuş simulasyonu meraklılarını
“uçuracak” bir site sıradaki. Gefsonline.com dünya üzerinde uçmak
istediğiniz herhangi bir yerin üzerinde
uçma fırsatı veriyor. Evet, evet aklınıza
gelebilecek, tüm gerçek kıtalar, karalar,
şehirler, sokaklar… Size sadece
Google Earth’ün imkanlarını kullanan
bu siteden faydalanmak kalıyor. Bu
arada ben geleneksel uçus
simulasyonlarını seviyorum diyorsanız,
MicrosoftFlight’ı da tavsiye edebiliriz.
Klasik bir uçuş deneyimi ve çoğunluğu
bedava olan Microsoft sitesinde
premium hesaplar ve paralı ek
uygulamalar da bulunuyor.

”

Benjamin
Disraeli

★★★

Navigasyonlu yeni nesil baston
JAPON teknoloji şirketi Fujitsu, yeni
nesil navigasyonlu baston geliştirdi.
Baston, kullanıcısının yolunu bulmasına
yardımcı olmakla kalmıyor, kalp atış hızını
ve vücut ısısını da takip edebiliyor. Ayrıca
kullanıcı, bastonuyla yürüyüş yaparken,
yakınları onu internet üzerinden
izleyebiliyor. Baston kullanıcısının
durumuyla ilgili temel bilgileri de size

Genel
bir kural
olarak, hiç
kimsenin
hak ettiği
kadar
parası
yoktur

★★★

Bakteriden pil olur mu?

PERU’nun başkenti Lima’nın
güneyinde çöl özellikleri gösteren
ve kolaylıkla temiz su bulunmayan
Bujama köyünde, arzu edenlerin
içme suyu temin edebilecekleri bir
reklam panosu hizmete girdi.
Pano, havadaki nemi süzerek
temiz su üretiyor. Lima’daki
Mühendislik ve Teknoloji
Üniversitesi UTEC’in Mayo reklam
ajansı ile ortaklaşa yürüttüğü
çalışmanın ürünü olan pano,
günde ortalama 96 litre su
üretiyor. Hizmete girdiği andan
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1804 – 1881 yılları
arasında yaşamış,
çok sevdiği
çuhaçiçeği dolayısıyla
ölüm yıldönümü
Primrose Günü olarak
bilinen, Başbakanlık
da yapmış İngiliz
politikacı, roman ve
deneme yazarı…
Tam bir aforizma
üreticisidir ve en
bilinen sözlerinden
biri yukarıdaki değil
şudur: “Üç çeşit
yalan vardır: Yalan,
kuyruklu yalan ve
istatistik.”

Nalan M. ALAKENT iletisim@sorushop.com

BULMACA

SOLDAN SAĞA: 1- Doğuş
Holding’in ve Garanti
Bankası’nın yönetim kurulu
başkanı olup, Forbes dergisi
tarafından hazırlanan listeye
göre 3.4 milyar dolarlık
servetiyle en zengin 100 Türk
listesinin başında yer alan iş
adamı… 2- Afgan para
birimi… Mızrapla çalınan bir
çalgı… Galyum elementinin
simgesi… 3- Belçika’nın
internet kodu… Ürün
yelpazesi elektronik ve beyaz
eşya ürünleri ile klima ürün
grubunu içeren Zorlu Grubu
markası… 4- Kelime anlamı
“sert, katı” olan bir çorap
markası… Sözlerinin bütünü
veya çoğu şarkılı olarak
söylenen müzikli tiyatro
eseri… 5- Bir işi yapma, yerine
getirme… Birleşik Arap
Emirlikleri’nin internet kodu…
Türkiye’nin ilk özel borsa
kuruluşu olan Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası için kullanılan
kısaltma… 6- Alışveriş işlerinin
sağladığı para kazancı… Platin
elementinin simgesi… İnşaat
Mühendisleri Odası
anlamındaki harfler… 7Akbank kredi kartı… 1986
yılında kurulan, simgesi fil olan,
hareketli ve çok fonksiyonlu
mobilya üretimiyle tanınan bir
firma… 8- Teknelerle suyun
dibinde sürüklenerek çekilen,
huni biçiminde geniş ağızlı
balık ağı… Vatikan’ın internet
harfleri… İngilizcede “hayır”…
9- Ateş… Bangladeş’in plaka
işareti… Ülkeler veya şehirler
arasında yapılan uzun
yolculuk, seyahat… 10Satrançta çapraz hareket
ettirilen taş… Ödün… 11- Bir
kimseye çalıştığı yerce verilen
tatil… Kırmızı… Ücret… 12Sigortacının sağlamış olduğu

güvenceye karşılık olarak
sigortalının ödediği ücret.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1İşlenmemiş veya yarı işlenmiş
maddelerin makine veya araç
ile işlenerek tüketime hazır
duruma getirildiği sanayi
kuruluşu… İşyeri, daire,
büro… 2- Zeybek… Evyap
Grubu’nun sabun
markalarından biri… TV’de
bölümler hâlinde yayımlanan
ve çoklukla aralarında konu
bütünlüğü olan film… 3Resmi Gazete için kullanılan
harfler… İşçilerin başlarına
giydikleri, metal veya
plastikten yapılmış koruyucu
başlık… Takımların belli
kurallar çerçevesinde karşılıklı
olarak iç ve dış sahalarda
karşılaştıkları yarışma grubu…
4- Yardım amacıyla toplanan
para… Sırbistan’ın plaka imi…
Nobelyum elementinin
simgesi… 5- Tunus’un internet
kodu… Adını bir müzik
türünden alan, üretim yeri
Konya olan mobilya markası…
6- İki veya daha çok kimsenin
iş yaparak kazanç elde etmek
için birleşmeleri… Saniyede bir
jullük iş yapan bir motorun güç
birimi… 7- Resmî bir törenden
sonra yapılan büyük ve
gösterişli şölen… 8- Venezuela
Devlet Başkanı görevindeyken
geçen günlerde yaşama veda
eden siyasetçi… 9- Bir yarışın
belirli uzaklığı kapsayan
bölümlerinden her biri… En
sıcak mevsim… Rütbesiz
asker… 10- ABD merkezli bir
kot pantolon markası… Bir
akü markası… 11- Kilogramın
kısa yazılışı… Adını bir
edebiyat türünden alan kadın
giyim firması… İşaret… 12Arada ödenen olağan dışı
bono… Bir renk.
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