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Hibrit tohumun babas›
ROSWELL GARST
Adı Roswell Garst olsa da
Bob olarak tanınır. 1898
yılında çiftçi bir babanın, çiftçi
olması beklenen bir oğlu
olarak doğdu. 1920’li yıllarda
geliştirdiği hibrit mısır
tohumlarını 1930’lu yıllarda
yaygınlaştırmayı başardı.
1930’ların ağır ekonomik kriz
şartlarında normal tohumdan
çok daha pahalı olan hibrit
tohumları satamadı.
Umutsuzluğa kapılsa da
sonunda bir çıkış yolu buldu.
Zaten normal tohum almakta
bile zorlanan çiftçilere
tohumları mahsulden pay
almak karşılığı ücretsiz verdi.
Sonuçta hem hibrit
tohumların yüksek verimi
kanıtlandı hem de Garst
zengin oldu.
Charley Thomas ile Iowa
Coon Rapids’te 1931 yılında
kurdukları şirket kısa sürede
büyüdü. Garst and Thomas
Hi-Bred Corn Company
(Garst ve Thomas Hibrit Mısır
Şirketi) olarak kurulan
firmanın adı 1983 yılında
Garst Seed Company (Garst
Tohum Şirketi) olarak
değiştirildi… Kısa sürede
dünyanın en büyük tohum
şirketlerinden birinin sahibi
olan “Bob”, takım elbiselerle
gezen bir zenginden çok
çiftçi gibi yaşamayı ve
giyinmeyi sürdürdü.
Özellikle modern tarım
yöntemlerinin yaygınlaşması
için ABD dışında da
çalışmalar yaptı. Almanya ve
Fransa gibi sanayileşmiş batı
ülkelerinin yanında, Şili gibi

gelişmemiş ülkeler ile
Macaristan ve Sovyetler
Birliği gibi “Demirperde”
ülkelerinde de bulundu, tarım
yöntemlerini tanıttı.
1953 ile 1964 yılları
arasında, yani Soğuk Savaş
döneminin en hareketli
yıllarında SSCB Genel
Sekreteri olan Nikita
Kruşçev’in Coon Rapids’teki
çiftliğini ziyareti o dönem
büyük olay oldu. Bu gezileri
ve Kruşçev’le olan ilişkisi
ABD ile SSCB arasındaki
buzların nispeten erimesine
yardımcı oldu. Roswell Garst,
kendi ifadesiyle, sadece bir
tarımcı değil, aynı zamanda
Soğuk Savaş sırasında barışı
teşvik eden bir iyi niyet
elçisiydi…
1977 yılındaki ölümünden
sonra korunan ünlü çiftliği
2009 yılında ulusal tarihi
bölge olarak tescil edildi.
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En büyük
güneş paneli:
SHAMS

Kartpostal
kavramı
değişiyor
Gittiğiniz her yerden
sevdiklerinize kartpostal
göndermeyi seviyorsanız bu
uygulama tam size göre.
Özellikle de ziyaret ettiğiniz
şehirde gönlünüze göre kartlar
bulamıyor, ucuz görünümlü
baskılardan hoşlanmıyorsanız.
Bypost bir iPhone uygulaması.
Çektiğiniz bir fotoğrafı
kullanarak istediğiniz
kartpostalı hazırlamanızı, buna
bir mesaj eklemenizi sağlıyor.
Kartpostal göndermeye hazır
hale gelince, alıcının adresini
giriyorsunuz, dünyanın
neresinde olursa olsun, posta
masraflarını karşılayıp kartınızı
gönderiyor. Evet, her şey bu
kadar kolay.

erçek nedir? İnsanlık tarihi kadar
eski bu soruya hâlâ farklı cevaplar
veriliyor.
Yine de yanıltıcı olabilen beş
duyumuzla algıladıklarımıza “gerçek”
diyelim ve “kalple” algılanan
“hakikat” konusuna girmeden devam
edelim.
Çevremizdeki dünyayı beş
duyumuzla algılar ve aklımızla
anlamlandırırız.
Ancak herkesin aklı farklı… O kadar
farklı ki, dünyada yaşayan ve yaşamış
insan sayısı kadar zekâ türünün
olduğunu iddia eden uzmanlar var.
Dolayısıyla her birey, “aynı”
etkileri “farklı” biçimde
algılayabiliyor.
★★★

Aynı müziği dinleyen biri
hüzünlenirken, diğerinin içi yaşama
sevinci dolabiliyor. Çünkü her ikisinin
de farklı genetik mirası var ve her ikisi
de o müziği bugüne kadar yaşadığı
deneyimlerin süzgecinden geçirip
değerlendiriyor.
Aynı olaya tanık olan herkes, olayı
bir başkasına farklı bir açıdan
anlatabiliyor.
Aynı ortamda yetişen, aynı
tecrübeleri yaşayan kardeşler
bambaşka görüşlere sahip, bambaşka

YENİ İŞ, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden
biri olan Abu Dabi, kısa süre önce
dünyanın en büyük güneş panelini
hizmete soktu. “Shams 1” adlı güneş
enerjisi santrali 100 MW kapasiteye
sahip ve 20 bin haneyi aydınlatacak
elektrik üretebiliyor. Shams 1, tam
258 bin parabolik aynadan oluşuyor.
Aynalarda toplanan ışık, odak olarak
aynaların merkezinden geçen sıvı
dolu borulara yönlendiriliyor. Sıvı
ısınıyor ve ısı dönüştürücüsüne
ilerledikten sonra, ortaya çıkan buhar
türbinleri döndürerek elektrik
üretilmesini sağlıyor. Parabolik
aynalar, sahip oldukları tasarım
sayesinde, güneş ışınlarını çok daha

Gerçek dünya, inand›€›n dünyad›r

etkin bir şekilde yakalayarak, enerjiyi
tek bir odak noktasında
birleştirebiliyor. Enerji aynı zamanda,
bu odak noktasından dağıtılabiliyor.
Enerji santrali, her yıl 175 bin ton
karbondioksitin atmosfere salınmasını
önleyerek en büyük hizmeti doğayı
korumak adına verecek. Santral
yetkililerine göre enerji santralinin
doğaya yapacağı katkı “1.5 milyon
ağaç dikmeye” ve “trafikten 15 bin
aracın kaldırılmasına” eşdeğer. Son
olarak Shams 1 güneş enerjisi
santralinin boyutlarını da netleştirelim.
Dünyanın en büyük güneş paneli 4
kilometrekarelik bir alana yayılmış
durumda.

”

HAFTALIK
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insanlar oluyor.
Çünkü aynı tecrübeler herkes için
ayrı neticeler doğuruyor.
★★★

Bizden bağımsız olarak var olan her
şey, biz görüp değerlendirdiğimizde
bizim bakış açımızla yeni bir “anlam
kazanıyor”.
Aslında büyük bir sorun, içimizden
birinin gözüne bir çözüm olarak

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

★★★

19 Kanuni Sani 1339 - 19 Ocak 1923
Akbaba Dergisi

Bir ülkeyi veya bir şirketi kurtarır
veya batırırken de bir ürünü satarken
de inanca ihtiyacınız vardır.
Geçenlerde telefonla satış yapan bir
şirketin yöneticisiyle görüşüyordum.
Yüksek bedelli ürünleri her satıcının
satmayı başaramadığını söyledi.
Neden, diye sordum.
İnançları eksik, dedi.
Ne inancı, dedim.
O ürünü bu fiyata satabileceklerine
olan inançları, dedi…

Kim
konacak?
Kartal – (Serçe’ye) Ben varken, sen
böyle yüksek yerlere konamazsın!...
Kartalın konduğu binanın üstünde
“emval-i metruke” yazıyor. Yani
azınlıkların tehcir veya mübadele
sonrası kalan taşınmaz malları. Tam
anlamı “terk edilmiş mallar”dır. Kartal
ve serçenin ne veya neyi temsil ettiği
açıklanmamış. Muhtemelen kartal
devleti, serçe de bu malları
yağmalamaya çalışan yerel eşrafı
temsil ediyor olmalı.

★★★

Yani gerçekte olmayacak bir şeyi
yapabileceğine inanıyorsan, yapmak
için en azından denersin.
Denersen de başarma şansın doğar.
Başarırsan da “gerçek” dünyayı
“inandığın” dünyaya dönüştürmüş
olursun…

S›radaki savaﬂ:
AKILLI SAATLER
TEKNOLOJİ devlerinin rekabet
hatta tabir-i caizse savaş alanlarına
yeni bir ürün dahil oluyor: Akıllı
saatler. 2013’ün teknoloji
trendlerine baktığımızda
“giyilebilir akıllı ürünler”in ilk
sıralarda olduğunu görüyoruz.
Teknoloji devleri sokakta yürürken
her an üzerimizde bulunacak, spor
yaparken vücut değerlerimizi
ölçecek ve daha pek çok
fonksiyon gösterecek giyilebilir
ürünler geliştirmenin peşinde. Bu
alanda üretime başlayan ya da
hızla planlama çalışmaları
yürüten şirketlerin sayısı hızla
artıyor.
Google’ın geçtiğimiz yıl bu
köşede de kendisine sıklıkla yer
bulan Google Glass gözlükleri sonrasında, Apple
2013’e akıllı ayakkabı ve akıllı saat projeleriyle
girdiğini duyurmuştu. Akıllı saat projesi diğer
teknoloji şirketlerini de heyecanlandırmış
görünüyor. Apple’ın ardından Google, Samsung

ve LG’nin de akıllı saat üretmeyi
planladıkları teknoloji kulislerinde
konuşuluyor. Bu yönde haberler ciddi
yayın kuruluşlarında da kendisine
yer buluyor.
Google’ın Android tabanlı bir akıllı
saat üzerinde çalıştığı duyulsa da
resmi olarak bu gelişmeye yönelik bir
açıklama gelmiyor. Öte yandan
Samsung yetkilileri akıllı saat
üretmek istediklerini açıkladı.
Görünen o ki Samsung, Apple’ı
akıllı saat alanında da rahat
bırakmayacak.
Samsung’u da bir başka Güney
Koreli şirket LG yakından takip
ediyor ve küresel olmasa da yerel
rekabetten pay kapmayı hedefliyor.
LG’nin hedefi ise Google Glass’ın
akıllı saat versiyonunu üretmek. Son olarak
hatırlatalım, LG bu alanda “yeni bir hevesli”
değil. İlk akıllı saat girişimini 2009’da LG-GD910
ile yapan şirket söz konusu cihazı Mobil Dünya
Kongresi 2009’da kamuoyuyla paylaşmıştı.

WEB SİTELERİ İstanbul Ticaretʼin takibinde
İnternet geçmişinizde
kaybolmayın...
Çalışırken onlarca web
sayfasını aynı anda açmayı
sevenlerdenseniz Archify
hayatınızı değiştirebilir.
Kendi web sitesi üzerinden
internet tarayıcınıza
ekleyeceğiniz Archify
birkaç gün önce okuduğunuz
ve yeniden üzerinden geçmek

istediğiniz makaleyi size
hemen bulup getirecek.
Kelime arayarak geçmişte
ziyaret ettiğiniz sayfaları artık
kolayca yeniden bulabilirsiniz.
Tüm internet geçmişinize
kolayca ulaşmak için oldukça
pratik bir yöntem olduğu
söylenebilir.

Gif yapmanın kolay yolu
Stop-motion animasyon yapmak
için meşhur yönetmen Tim Burton
olmanıza gerek yok! En az onun
kadar iyi olmak istiyorsanız da
nihayetinde bir yerden başlamanız
gerekiyor. makeagif.com, yeni
başlayanlar için biçilmiş kaftan,

görünebiliyor.
Korkunç bir çözümsüzlük içinde
çırpınan ülkenin içinden çıkan biri,
diğerleriyle kıyaslandığında “çarpık”
bir bakış açısıyla önerdiği çözümleri
uygulayarak tüm ülkeyi felaha
kavuşturabiliyor.
Bir başkası, büyük bir inançla
bağlandığı “kafasındaki dünya”ya
ötekileri de inandırıp tüm ülkeyi
felakete sürükleyebiliyor.
Bu inancın gücüdür…
Bu öyle bir güçtür ki, var olduğuna
inandığınız hale getirmeniz bile
mümkündür gerçekte olanı…

güzel bir yola çıkış noktası. Tüm
yapmanız gereken kullanacağınız
imajları seçip, eklemek, kurgu hızını
belirlemek ve bir de oynatacağınız
hıza karar vermek. Site sizin için
gerisini yapacak, hiç merak
etmeyin!

Bol seçenekli
bedava müzik
Siz de 2013 yılının ilk günlerinde bedava müzik
dinleme hakkını yitiren Last.fm kullanıcılarından
biriyseniz, derdinize derman olabilecek bir web
sitesi önerebiliriz. We7.com, Last.fm’in boşluğunu
doldurabilir. Site 2007’den bu yana yayında. Yakın
zamanda da kullanıcı dostu bir yapı kazandı ve
görünümünü değiştirdi. Veritabanında 11
milyondan fazla parça bulunan web sitesini
internet üzerinden ya da akıllı telefon uygulamanız
üzerinden takip edebilirsiniz.

Firefox 20
Firefox yeni versiyonu 20 ile çeşitli değişikliklere
imza attı. İnternet tarayıcılarını güncelleyenler ve ilk
kez Firefox kullanacaklar için gayet pratik çözümler
mevcut. Bunlardan en çok dikkat çeken iki tanesi
kişiye özel web sitesi kullanımına ve aynı anda
birkaç mail adresine bakmaya yönelik düzenlemeler.

Notlarınızı
hem tutar
hem saklar
Not almaya
yönelik
uygulamalar
ortalığı
kasıp
kavuruyor.
Tüm
cihazlarınızdan
ulaşabildiğiniz, bir
hesap üzerinden
senkronize olan bu
uygulamalara bir de
Google versiyonu
eklendi. Not
uygulamaları arenasına
Keep ile çıkan Google,
hedef kitle olarak
Android 4.0 ve üstü
sürümlere sahip
kullanıcıları belirledi.

Başkalarına
karşı zafer
kazanan
kuvvetlidir,
kendi
nefsine
karşı zafer
kazanan ise
kudretlidir.

”
Lao Zi

Milattan önce 6.
yüzyılda Çin’de
yaşamış, bir
kütüphane
muhafızı iken
insanlardan umudu
kesip öküz üstünde
ülkeyi terk ederken
öğretisini yazan,
Taoizm’in
kurucusu sayılan
ve aslında kim
olduğu tam olarak
bilinmeyen
filozof…

Nalan M. ALAKENT iletisim@sorushop.com

BULMACA

SOLDAN SAĞA:
1- Görevdeki Kültür ve Turizm
Bakanı… Ateş… 2- Zambiya’nın
internet kodu… Piyasaya yeni
giren nakit para… 3Bankacılıkta kullanılan, borsada
kota alabilmek için gerekli
asgari şirket sermayesi veya
pay… Panama’nın plaka
işareti… Siemens Grubu’nun
lamba ve ampul markası… 4Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü’nü işaret eden
harfler… Bir ağırlık ölçüsü
birimi… (Tersi) Beyaz… 5Danimarka’nın para birimi…
Kalay elementinin simgesi…
Romen rakamları dizisinde 100
sayısını gösteren harf… 6Holmiyum elementinin
simgesi… Birine, görevi karşılığı
olarak veya geçimi için her ay
ödenen para… 7- İnternet
üzerinden alışveriş yapmaya
olanak sağlayan, adını bir
nehirden alan site… Belli bir
işte, belli bir konuda bilgi, görüş
ve becerisi çok olan kimse… 8Çelik kapı, kasa ve kilit
üretiminde tanınan bir marka…
Danone’nin, sindirim sistemini
düzenlemeye yönelik probiyotik
ürünü… 9- Unilever’in hazır
çorba markası… Çok karşıtı…
10- Sahip, iye… Bir meslekte
yaşça, kıdemce ileride ve
yetenek bakımından üstün
niteliğe sahip olan kimse… 11Yolcu ve turistlere geceleme
imkânı sağlamak, bunun
yanında yemek, eğlence gibi
hizmetleri sunmak amacıyla
kurulmuş işletme… Eczacıbaşı
Grubu’nun toz içecek markası…
12- Paketlenmiş ekmek
markalarından biri… Trabzon’un
bir ilçesi… Bir sıvının içindeki
alkol derecesi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Genel memur statüsü içinde
kişinin, kanunların öngördüğü

biçim ve koşullarla kazandığı
her türlü hakkı… 2- Makine
Mühendisleri Odası için
kullanılan kısaltma… İsviçre’nin
önde gelen saat markalarından
biri… 3- Toprak Mahsulleri
Ofisi’ni simgeleyen harfler…
Telefon sözü… Tonga’nın plaka
imi… 4- Sırbistan’ın internet
harfleri… Tunus’un plaka
işareti… Safranla renk ve koku
verilen bir çeşit şekerli pirinç
peltesi… 5- Döviz kurlarını
belirlemek için esas alınan
ölçü… Molibden elementinin
simgesi… Dürülerek boru biçimi
verilmiş deri veya kâğıt tomar…
6- Elginkan Topluluğu’nun
armatür markası… Unilever
tarafından 1950 yılından itibaren
üretilen margarin markası… 7Bir nota… Marsa’nın sıvı yağ
markalarından biri… Yerli
ortopedik sandalet ve terlik
markalarından biri… 8Bilgisayarda kullanılacak
herhangi bir programı
simgeleyen küçük resim…
Futbolda bir oyuncunun topu
kaleye sokmak için ayağıyla
yaptığı sert ve hızlı vuruş…
Büyük Sahra’da kumullarla
örtülü bölge… 9- Kamu
Personel Seçme Sınavı’nın kısa
adı… (Tersi) Belirti, nişan…
Turkcell’in bir kampanyasına adı
verilen kış meyvesi… 10- 100
metrekare değerinde yüzey ölçü
birimi… (Tersi) Alışveriş
merkezleri için kullanılan
kısaltma… Lantan elementinin
simgesi… 11- Ekin biçme
zamanı… İşletmek için bir yere
ödünç verilen paraya karşılık
alınan kâr, getiri… “Edebiyat,
editör” anlamlarında kullanılan
kısaltma… 12- Nestle tarafından
üretilen Antep fıstıklı çikolata
markası… Sodyum
elementinin simgesi… İstanbul
Ticaret Odası için kullanılan
kısaltma.
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