
Geçen ay tarihi bir anı yaşadık, SpaceX’in Falcon 
Heavy isimli şu an itibariyle Dünyadaki en güçlü roketi, 

test fırlatışını başarıyla gerçekleştirdi.

Falcon Heavy’nin fırlatılışı aslında uzay yolculukları alanında bir dönüm 
noktası oldu. Şöyle ki 100 yıl önce yaşadığımızı düşünelim. Şehirler ve 
ülkeler arası mesafelerin uçarak çok kısa sürede gidildiğini duydunuz ya 
da duymadınız, (çünkü 1918’deyiz, Wright Kardeşler daha 1904 yılında 
güç kullanarak uçmanın temellerini atmışlardı, o sıralarda haberleri takip 
etmeyen birisi bunun hayalini bile kurmamış olabilir) ve hayallerinizin bile 
ötesinde belki bir gün ben de uçabilirim diyorsunuz. Wright Kardeşlerin 
bu icadının hemen ardından birçok kişi, kurum ve devletler uçma 
olayına el attı ve kısa zamanda bu alanda birçok kaliteli insanlar yetişti. 
100 yıl sonra bugün, bir yere gitmek için havaalanına gidiyoruz, uçağa 
biniyoruz, birkaç saatte gideceğimiz yere ulaşıyoruz. Sonra aynı uçağa 
yakıt konuluyor, yeni yolcularını alıyor ve en fazla 1 saat içinde yeniden 
havalanıyor ve yeni hedefine doğru yola çıkıyor yani aynı uçak, yakıtı 
doldurulduktan sonra defalarca kullanılıyor. Peki şöyle düşünseydik, 
uçağa biniyorsunuz ve indiğiniz yerde uçak çöplüğe alınıyor. Dolayısıyla 
tek uçuş maliyeti ne kadar yüksek olurdu, değil mi?

İşte tam bu noktada roket teknolojisi ile uzaya çıkmaya başladığımızdan 
beri yapamadığımız olay buydu, roketler hep tek kullanımlık oluyor ve 
aynı roketi yeniden kullanamıyorduk. Dolayısıyla maliyetler her zaman 
yüz milyonlarca dolar civarında oluyordu. Ta ki SpaceX’in başarılı Falcon 
9 roketlerine kadar!.. Özellikle 2000’li yılların başlarında irili ufaklı 

onlarca uzay şirketi kuruldu ve bir çoğunun amacı ucuz bir şekilde uzaya 
çıkabilmek ya da çıkabilecek bir firmaya veya kuruma parça sağlama 
amacı taşıyordu. Uzay işi hem riskli bir iş, hem de yatırım yapıldığında 
kısa vadede kar sağlama olanağı çok düşük bir iş olarak söylenebilir. O 
nedenle bir girişimci olarak uzay şirketi kurup, kar etmeyi beklemek belki 
en az 10 yıl sürebilir. Dolayısıyla bu kadar sabırlı olabilmek için şirketin 
sahibinin ancak çok zengin olması ya da çok zengin yatırımcıdan yüksek 
ve düzenli bütçe sağlanması gerekiyor. Elon Musk, kendi ömrü içinde 
Mars’a insanların gitmesi, Mars’ta insanların uzun süreler yaşaması ve 
hatta orada bir koloninin kurulduğunu görme hayaliyle 2002 yılında 

bir özel teşebbüs olarak kişisel 
parasını kullanarak kurdu. 

Elon Musk, Güney Afrika’da 1971 
yılında doğdu ve küçüklüğünden 
beri gelen bilgisayar ve 
teknolojiyle olan ilgisini 
gençliğinde yüksek karlı girişimler 
kurarak ilerletti. Güney Afrika’nın 
zorunlu askerlik hizmetini 
yapmamak için 17 yaşında 
Kanada’ya taşınarak Queen’s 
University, Kingston’da iki yıl 
okudu. Sonrasında ABD’ye gelerek 
Pennsylvania Üniversitesinde 
fizik ve işletme lisansı bitirdi. 
Sonrasında 1995 yılında Stanford 
Üniversitesinde doktora 
programına kabul edilmesine 
rağmen iki gün sonra doktora 
yapmaktan vazgeçerek, şirketlerin 
internete içerik girmesini 
kolaylaştıran Zip2 isimli bir şirkete 
kurucu ortak oldu. 1999 yılında 
Zip2’nin Compaq’a 307 milyon 
dolara satılmasının ardından 
%7 ortaklığı sonucu 28 yaşında 
cebine 22 milyon dolar girmiş 
oldu. Bu kazancının 10 milyon 
dolarını X.com isimli bir online 
banka şirketine yatırdı. Bu şirketin 
gelişiminin ardından 2001 yılında 
Confinity ile birleşerek PayPal’a 
dönüştü. İnternet üzerinden para 
transferini kolaylaştıran PayPal, 
2002 yılında eBay tarafından 1.5 
milyar dolara satın alınarak, Elon 
Musk’ın hissesine 165 milyon dolar 
düştü. Bu noktada birçok insanın 
yapacağı şey büyük ihtimalle bu 
para bana yeter bundan sonra bir 
sahil kasabasında balık tutarak 
ömrümü geçireyim şeklinde 
olabilir. Tam tersine Elon Musk, 
bu parasının neredeyse tamamını 
çok riskli 2 şirketin kurulumuna 
yatırdı. 2002 yılında uzay şirketi 
SpaceX ve 2003 yılında elektrikli 
araba şirketi Tesla. Hadi herkesin 
çekindiği ve neredeyse pek de 
kimsenin cesaret edemediği uzay 
şirketi kurmak her zaman riskli 
de, bu kadar aşırı güçlü araba 
şirketlerine rakip olabilecek 
bir araba şirketi kurmak, 
hele elektrikli araba yapmayı 
planlamak daha ayrı bir risk 
idi.O sıralarda bir uyduyu uzaya 
gönderebilecek bir roket yapmak 
sadece devletlerin yapacağı 
bir işti, ki bunu yapabilecek 
entelektüel seviyeye sahip 
mühendis ve bilim insanları da 

Dr. Umut
YILDIZ



Adem
ÖZGÜR

büyük oranda ya devlete çalışıyordu 
ya da devlete iş yapan taşeron büyük 
şirketlere. O nedenle en kaliteli 
yetişmiş uzay mühendislerini bulmak 
kolay olmazdı. Çünkü o sıralar birçok 
uzay şirketi açılıp kapanıyordu ve 
hele stabil işi olan kaliteli uzay 
mühendisleri diğerlerinden farkı 
henüz belli olmayan bir uzay şirketine 
girmek için büyük riske girmesi 
gerekiyordu. Bu mühendislerin en 
iyilerinden birisi olan Tom Mueller, 
Elon Musk’a katılınca işler değişti 
ve sıfırdan SpaceX için roket dizaynı 
yaptı ve bununla beraber SpaceX’in ilk 
kontratları başarıyla almasını sağladı.

O sıralar ABD’de uzaya insanlı 
uçuşlar sadece “space shuttle” uzay 
mekiği programı ile yapılıyordu ancak 
özellikle 1986’daki Challenger ve 
2003’teki Columbia kazalarından 
sonra her birinin ardından 2.5 yıl 
olmak üzere 5 yıl mekik programı, 
kazaları araştırmak üzere durmuştu. 
Dolayısıyla tek bir programa 
bağımlı kalmanın riskinden dolayı 
ABD, özellikle uzaya insanlı roket 
uçuşlarının özel şirketler yoluyla da 
yapılmasını sağlamak için yüksek 
oranda fon açtı ve birçok deneyimli 
ve yeni kurulan şirketleri destekledi. 
Elon Musk’un SpaceX’i de aslında 
tam bu zamana denk gelmişti. Mart 
2006’da ilk roketleri olan Falcon 1’in 
deneme uçuşunda başarılı olunca 
NASA, aynı yıl 278 milyon dolar ile 
destekleyerek, Uluslararası Uzay 
İstasyonuna (UUİ) kargo götürüp 
getirmesi için de deneme yapmasını 
istedi. Bundan da başarıyla çıkınca 
Aralık 2008’de NASA ile 1.6 milyar 
dolarlık bir anlaşma imzalayarak 12 
kez UUİ’ye kargo götürüp getirmesi 
sağlandı. Bu destekler ile aslında 
NASA, SpaceX’in iyi bir müşterisi 
haline gelmiş oldu. Elon Musk’ın da 
birçok defa tasdik ettiği gibi NASA, 
hem maddi hem de bilgi transferi 
bakımından SpaceX’in başarılı olması 
ve gelişmesi için sürekli destek vermiş 
oldu.

Birçok defa sorulan sorulardan birisi 
de, bu destek pek anlaşılmadığından 
dolayı NASA ile SpaceX arasında sanki 
bir rekabet varmış gibi anlaşılmasıdır. 
NASA, bir devlet kurumu olarak bilim 
ve teknoloji öncüsü olmak üzere 
çalışmalar yapar. Yani bir şey özel 
sektör tarafından yapılıyorsa, NASA 
daha uzak hedeflere bakar, yani 
aslında roket teknolojisi için öncü 
olmuştu ve şu anda özel şirketler 
bunu devralıyor ki zaten NASA’nın 
da isteği buydu. Umuyoruz ki SpaceX 
gibi çok daha fazla uzay şirketi kurulur 
ve böylece uzaya çıkma maliyetleri 
çok daha düşer ve belki bizim ömür 
sürecimiz içerisinde sıradan insanlar 
bile uzaya hem kolayca hem de ucuz 
bir şekilde çıkma fırsatı bulurlar.

Not: Bu makaledeki düşünceler tamamen 
yazarın düşünceleridir ve NASA, Jet İtki 
Laboratuvarı veya Caltech’i bağlamaz.

Yine bir “vay arkadaş neymiş bu” yazısıyla daha birlikteyiz sevgili okur. 
Bugün ölüm ya da yaşam üzerine hasbıhal edelim derim ben. Karamsar 
mıdır biraz, evet öyledir, ama çok da gerçektir. Evrendeki her şeyin bir yaşam 
döngüsü var. Her şey; doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Bu doğal ve kaçınılmaz süreç bizim de 
başımızda. Bu süreci nasıl yaşayacağımız da Evrendeki en akıllı yaşam formu olarak biz Homo 
Sapiensler tarafından doğru yönetiliyor değil mi? Hep görüyoruz, hep 
şahidiz.

Yaklaşık 13.7 milyar yılla etrafımızdaki en yaşlı şey 
Evren. Yaşlılara saygı ve hürmet gösterilecekse 

eğer, bunu en çok hak eden Evren, öpün elini 
çabuk. Hatta Evrenin tüm yaşamı bir takvim 

yılı yani 365 gün olarak düşünülürse, insanoğlunun 
toplam yaşam ya da oluşum süreci 31 Aralık gece saat 

23:50 civarı. Yani yılın son gününün son on dakikası. 
O ana kadar yokuz ve bu anda başlayan modern insan 
varlığı doğan ve ölenlerle bir jenerasyondan diğerine 
yüzyıllar boyu sürmekte. Bugüne kadar yaklaşık 110 
milyar insan geldi ve geçti Dünya’dan diye düşünülüyor, artı 
şu an yaşayan 8 milyar insan. Bir zaman yaşayan herkes öldü 
veya ölecek, eninde sonunda olacak bu. Artık oldukça popüler olan 

hepimizin tanıdığı teorik fizikçi Stephen Hawking’e göre başından beri 
Evren’in yaşamına şahit olan hiç kimse hayatta değil şu an. Bu cümleden 

çıkarılacak inançla ilgili tartışmaları bir kenara bırakırsak, yaşayan herkesin 
bir gün o güzel atlara binip gittiği de bir gerçektir.
Doğumlar ve ölümler bir tek biz zavallı fanilerle sınırlı değil. Galaksiler, 
süpernovalar, yıldızlar, gökadalar, bazıları yeni oluşurken (doğarken) bazıları 
da hakka yürüyor ya da çoktan yürüdü. Hatta hakkında konuşması çok 

havalı olan kara deliklerin ölmüş çok büyük kütleli yıldızlar olduğunu biliyor 
muydunuz? Bu çok büyük kütle nükleer reaksiyonlarla o kadar büyük bir 
enerjiyle yanıyor ki yıldız bunu taşıyamayıp içine çöküyor. Geriye yıldızın 
olduğu yerde kocaman bir boşluk kalıyor. Daha önce harıl harıl yanan dev 
gibi bir kütle içine çöküp küçücük olunca, orada kocaman karanlık bir 
boşluk oluşuyor. Ya da gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldızlardan 
(daha önce de söz etmiştim) bazıları öylesine uzakta ki, onlardan çıkan 
ışığın bize gelmesi binlerce hatta milyonlarca yıl sürüyor. Bu nedenle de 
gördüğümüz o yıldızların bazıları çoktan öldü belki de ve biz başımızı yukarı 
çevirince bir mezarlığa bakıyoruz.
Bazı şeyler ise azalarak ölüyor. Yarı ömür diye tabir ettiğimiz bir süre içinde 

varlıklarının yarısı, sonra kalan yarısı gidiyor. Örneğin karbon elementi ki 
kömürün büyük bölümüdür, yüksek bir yarı ömre sahip olduğu için 

(5700 yıl) ve hemen her şeyin içinde de bulunduğu için, bulunan bir 
fosilin yaşını tahmin etmekte kullanılabiliyor. İncelenen cismin içinde 

kalan karbon miktarından yaşı neredeyse tam olarak bulunabiliyor. 
Velhasıl giden gidiyor anlayacağınız, kalan sağlar bizim oluyor ve bir 
de ölüsüyle dirisiyle işe yarıyor.

Ya Dünyadaki insan dışı canlılar, bitkiler, hayvanlar, hatta taş 
parçaları, her şey dahil bu varlık-yokluk döngüsüne. Doğuyor, yaşıyor 

ve ölüyorlar. Peki yaşamları ya da ölümleri neye karşılık geliyor? 
Örneğin ebegümeci ya da kuzukulağı (özellikle seçtim, telaffuzlarını 
seviyorum) kısa yaşam sürecini tavaya atılınca mı tamamlıyor? Ya da 
bir zürafa ölüm döşeğinde son muhasebesini yaparken razı oluyor 
mu yaşadıklarından? Bir çam ağacı ne olduktan sonra artık gönül 

rahatlığıyla son nefesimi verebilirim diyor? Bunların felsefi anlamı, 
ya da inanç sistemlerindeki yeri değil konumuz. Elbette bir anlamı vardır. Nerede 
durduğumuza nasıl baktığımıza bağlı olarak değişir sadece.

Sonuç olarak sevgili okur, adımız ansiklopedilerde (Google’da mı demeliyim artık) geçmek 
zorunda değil ama binmeden önce dört kolluya, pamuk tıkılmadan uygun bölgeye 
yaşamı anlamlı kılmak, egolardan sıyrılıp yaşama bir artı değer katmaya çalışmak lazım. 
Ebegümeci, zürafa ya da çam ağacı olmadığımız için giderken öbür tarafa, iki laf edebilir, 
birkaç tümevarım çıkarabilir ve en önemlisi daha iyi bir Dünya için bir tuğla da ben koydum 
diyebiliriz. Çünkü bunları yapsak da yapmasak da “işte geldik, gidiyoruz” kabul etmesek 
ya da edemesek de ta içimizde bir yerlerde bunu biliyoruz değil mi? Evrenin bu inanılmaz 
büyüklükteki süreci içinde neredeyse anlamsız denecek minik yaşamlarımız belki de 
düşündüğümüz kadar değerli değildir. Bu yüzden nasıl yaşadığımız anlamlı olmazsa ölmek de 
anlamlı olmuyor. Anlamlı günler dilerim…

Ölüyorum tanrım bu da oldu işte.
Her ölüm erken ölümdür biliyorum tanrım.
Ama ayrıca, aldığın şu hayat fena değildir…
Üstü kalsın…
Cemal Süreya 
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