
Amerikal› bir giriflimci-buluflçu’nun
fikir ürünü olan bir düzenek, ony›lla-
r›n düflü olan ucuz ve temiz günefl
enerjisini ayaklar›m›za, daha do¤rusu
tepemize getirmeye aday. Sunflower
(Günebakan) – 250 ad› verilen ve
olumsuz iklim koflullar›nda testleri ya-
p›lmakta olan düzenek, silikon temelli
pahal› fotovoltaik hücrelerin yerine bir
toplay›c›ya odaklanan hareketli ayna-
lar kullanarak verimi art›r›yor ve çat›-

larda kullan›labilecek kadar hafif ve
ucuz olma özelli¤ini tafl›yor. 

Günefl toplay›c›n›n ad›ndan da anla-
fl›laca¤› gibi, Sunflower-250’nin ayna-
lar› hareketli ve gün boyunca Günefl’i
izliyor. Güneflli bir gündeki verimi, 1
kilowatt-saat. 

Sunflower-250, 1950’lerin çizgi ro-
man kahraman› mucit çocuk Tom
Swift’i kendine örnek alm›fl görünen
Bill Gross’un ve kurdu¤u Energy Inno-

vations adl› flirkette çal›flan mühendis-
lerin zihin ürünü. 

Gross’un enerjiye olan ilgisi,
1970’lerde kendisi henüz lisede okur-
ken tüm Dünya’y› etkileyen büyük pet-
rol kriziyle bafllam›fl. Hafta sonlar›nda
Los Angeles’in Merkez Kütüphane-
si’nde günefl enerjisiyle ilgili fantezi ol-
sun, gerçek olsun neredeyse okunma-
d›k hiçbir kitap ya da dergi makalesi
b›rakmam›fl. Popular Science dergisi-

46 Aral›k 2005B‹L‹M veTEKN‹K

GÜNEBAKAN

Ucuz, Verimli ve Güvenilir Bir Çat›
Günefl Enerjisi Düzene¤i
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ne verdi¤i küçük ilanlarla tanesi 4 do-
lara kendi çizdi¤i günefl enerjili su ›s›t-
ma düzenek planlar› satmaya bafllam›fl
ve bundan kazand›¤› parayla Californi-
a Teknoloji Enstitüsü’nde (Caltech)
makine mühendisli¤i okumaya baflla-
m›fl. Makine mühendisli¤i ö¤reniminin
ilk iki y›l›n›n paras›n› ç›karan genç bu-
luflçu, daha sonra da kald›¤› Ruddock
House adl› yatakhanenin ad›n› ilanlar-
da Ruddock Laboratuvarlar›’na
çevirerek müzik seti kabinleriyle
geçimini sa¤lamaya bafllam›fl. Ö¤-
renimiyle birlikte iflini de ilerleten
Gross, yeni PC bilgisayarlar topla-
y›p pazarlamaya bafllam›fl. 1981
y›l›nda mezun olduktan sonra da
rüzgar›n nereden esti¤ini kavra-
yan buluflçu, birbiri ard›na baflar›-
l› yaz›l›m flirketleri kurmufl. En bi-
linenleri de CD-ROM’lara öncü-
lük eden Knowledge Adventure
(Bilgi Serüveni) ve 1996 y›l›nda
kurdu¤u Idealab! Adl› ‹nternet la-
boratuvar›. 

2000’li y›llar›n hemen bafl›nda
bilgisayar flirketlerinin h›z› kesil-
di¤inde, Gross flirketini korumak-
la birlikte, kendi ifadesiyle “bafla-
r›s›zl›k nedeniyle yedi¤i dayaklar-
dan ald›¤› dersin, insan›n tutkuy-
la ba¤l› oldu¤u projelere, baflar-
mak için gerekirse dünyan›n so-

nuna kadar gidebilece¤i projelere yö-
nelme gere¤i” oldu¤unu görmüfl. Bu
arada 2001 y›l›nda kendi eyaleti olan
California’da bafl gösteren enerji krizi
fiyatlar›n f›rlamas›na yol aç›nca çizgi
roman kahraman› Tom Swift’e yeniden
gerek duyulmufl.

Asl›nda alternatif enerjiler konu-
sundaki aray›fllar, içinde bulundu¤u-
muz biny›lla bafllam›fl de¤il. Ancak

tempo a¤›r. Gross ve kendisi gibi “tav-
flanlar” ‹nternet ortam›nda oradan
oraya hoplarken, günefl enerjisi arafl-
t›rmalar› “kaplumba¤a” h›z›yla ilerle-
mifl. Ürünlere gelince, biliflim ortam›
çay›rl›k, ormanl›k yemyeflil bir alan›
and›r›rken, günefl enerjisinin ortam›,
bir çöl manzaras›ndan öteye gideme-
mifl. Ama son y›llarda çöl de art›k bir
bitki örtüsüne kavuflmaya bafllam›fl.

Günefl enerjisini elektri¤e dönüfl-
türen silikon temelli ilk fotovol-
taik hücrelerin Bell Laboratuvar-
lar›’nda üretildi¤i yar›m yüzy›l
öncesinden bu yana günefl enerji-
sinin maliyeti her on y›lda bir
%50 azalm›fl ve 2000’li y›llar›n
bafl›nda günefl enerjili telefonlar
yol kenarlar›nda, günefl enerjili
su pompalar› da uzak çiftliklerde
al›fl›lan görüntü haline gelmifl
bulunuyor. 

Her ne kadar kaplumba¤a kofl-
maya bafllam›fl görünse de, sorun
hâlâ genifl alanlar› ileri teknolojiy-
le üretilen silikon gözeler ya da
panellerle kaplaman›n pahal› ol-
may› sürdürmesi. Fotovoltaik pa-
neller, flimdilik ancak hükümet
sübvansiyonlar›, vergi iadeleri ya
da ertelemeleri, özel krediler vb.
“özendiriciler” sayesinde bir piya-
sa edinebilmifl durumda. Fotovol-
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1. Günefl ›fl›nlar›
Sunflower’›n 25
aynal› dizgesine
çarp›yor

2. Aynalar, gelen ›fl›¤›
yo¤un bir noktada
odaklayacak biçimde
dizili

Buluflçu-giriflimci Bill Gross

3. Yo¤unlaflm›fl ›fl›k,
düzene¤in üzerinde
konumland›r›lm›fl bir
fotovoltaik panele
çarparak elektrik ak›m›
oluflturuyor. Bir
ifllemci, Günefl’in
konumunu sürekli
izleyerek Sunflower’›n
alt›ndaki bir çift
motoru, aynalar›n
diziliflini ona göre
ayarlamas› için
yönlendiriyor.

SS››aavv:: Energy Innovation mühendislerinin çözmek zorunda
olduklar› sorun, Günefl gökyüzünde yol ald›kça, 25
aynadan oluflan bir dizgeyi tek bir noktaya odaklanm›fl
olarak tutmak ve bunu ucuz biçimde yapmakt›.
HHeeddeeff:: Her ayna için ayr› motorlar gerekmeden bunlar›
birbirinden ba¤›ms›z olarak yönlendirmek.

AAnnaahhttaarr:: Nicomedes konkoidi denen bir matematiksel
e¤ri temeline dayanan ve her aynan›n pozisyonunu
belirleyen bir yüzey. 25 noktas›ndan ölçülen yüzey
Sunflower’da sallanan bir çerçeveye oturtulmufl bilyelerin
oluflturdu¤u bir a¤la temsil ediliyor.

ÇÇeerrççeevveeyyii  OOyynnaattmmaakk::
Yaln›zca iki motor
gerektiriyor. Çerçeve
bir X-Y ekseninde
salland›kça bilyeler
aynalar›n hepsini
birden hareket
ettiriyor, ancak her
ayna kendi özel
rotas›n› izliyor.

Sunflower Günefl Yo¤unlaflt›r›c›s› Nas›l Çal›fl›r?
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taiklerce üretilen elektri¤in kilowatt-
saat maliyeti ABD’de bile 21 cent (1
cent =1,35 YKr.) Bu durumda ›fl›klar›
yan›k tutmak için kömür (kilowatt ba-
fl›na 4,74 cent), do¤al gaz (5,15 cent),
nükleer enerji (5,92 cent) ve rüzgar
enerjisi (5,15 cent) hâlâ daha ucuz se-
çenekler. 

Bununla birlikte, tafl›d›klar› çok bü-
yük bir avantaj, fotovoltaikler aleyhin-
deki maliyet fark›n› önemli ölçüde
azalt›yor: Fotovaltaik paneller çat›lara
yerlefltirilebilecek kadar küçükler. Ev-
lerin çat›lar› da, içinde oturan insanla-
ra oldukça yak›n!.. Kömür, gaz ve nük-
leer santrallerin yapamayaca¤› bir fleyi
yaparak enerjinin üretimiyle tüketimi-
ni bir araya getiren günefl panelleri
arac›y› ve arac› kâr›n› ortadan kald›r-
maya aday. Bu arac› pay›, elektrik üre-
ten yerel çapl› özel flirketlerin yayg›n
oldu¤u ABD’de, üretim maliyetinin 10
kat üzerine ç›kabiliyor. Baflka ülkeler-
de de elektri¤in üretim maliyetiyle sa-
t›fl fiyatlar› aras›nda büyük bir fark ol-
du¤u kesin. 

Bu durumda, günefl enerjisi endüs-
trisinin benimsemifl göründü¤ü strate-
ji de sab›rl› olmak, ve hükümet süb-
vansiyonlar›ndan yararlanarak as›l pa-
ra pompas›n› ifller hale getirmek, diye-
lim 20 y›l kadar sonra seri üretimin ve
teknolojik ilerlemelerin  günefl enerji-
sini, kömür, gaz ve nükleer enerjiyle
rahatça rekabet edebilir hale gelmesini
beklemek ve sonunda piyasan›n birden
patlad›¤›n› görmek! 

Bill Gross’un karakteri ve sürekli
önde olma, ileriye bakma dürtüsü de
bu stratejiye son derece uygun. ‹nter-
net üzerinde öncü projeler bafllat›p,
“nal toplamay›” baflkalar›na b›rakan,
ticari ‹nternet flirketler furyas›n›n çö-
küflünü ayakta kalabilen bir flirket ve
seçme projelere yat›rabilecek yeterli
miktarda parayla atlatan, art›k para
getirmekten çok “ses getiren” iddial›
projelere yönelmek isteyen giriflimci-
nin aray›p durdu¤u s›nav, Californi-
a’y› vuran enerji krizi fleklinde ortaya
ç›km›fl. ‹çindeki 15 yafl›ndaki lise ö¤-
rencisi, eski altyap›s›yla hemen çareyi
görmüfl: Günefl enerjisi. Mühendis
flapkas›n› kafas›na geçirince formülü
bulmufl: Günefl enerjisinin sorunu  fo-
tovoltaik silikonun pahal› maliyetiyse,
çare bu malzemeyi çok az kullanmak,
ya da mümkünse hiç kullanmamak.
Giriflimci kimli¤i de Silikon Vadi-
si’nden bindi¤i uça¤›n penceresinden
gördü¤ü manzara karfl›s›nda devreye
girmifl: Yerin neredeyse tümünü kap-
lam›fl, düz çat›l› ticari kurulufllar. “Bu
manzaran›n büyük bir Pazar oldu¤u-
nu gördüm” diyor Gross. “Bunlar›n
çat›lar›n›n s›ra s›ra günefl kolektörle-
riyle dolu oldu¤unu gözlerimde can-
land›rd›m”. 

Günefl kolektörleri ya da odakland›-
r›c›lar›, asl›nda yeni bir fley de¤il. Söy-
lenceye göre Arflimed, kentine sald›ran
bir düflman filosunu yoketmek için
“yak›c› camlar” (daha büyük olas›l›kla
aynalar) kullanm›fl. Teknoloji günü-

müzde de unutulmufl de¤il. Fotovolta-
ik araflt›rmac›lar›  teknolojilerini ticari
aç›dan kullan›labilir hale getirmeye ça-
l›fl›rken baz› enerji flirketleri de günefl
›fl›¤›n› odaklama teknolojilerine yat›-
r›m yapm›fl.  

Örne¤in, PG&E flirketinin 1980’li
y›llarda Mojave Çölü’nde kurdu¤u 350
megawatt gücündeki Günefl Elektri¤i
Üretim ‹stasyonu, parabolik çanaklar,
aynayla kapl› kanallar ve genifl alanla-
ra yay›lm›fl yans›t›c›larla çevrili “güç
kuleleri”nden olufluyor. Bu yans›t›c›la-
r›n güneflin hareketini izleyebilmeleri
de karmafl›k mekanik ayg›tlarla sa¤la-
n›yor. 

Bu dev düzenekler hâlâ elektri¤i
kömürle ya da nükleer enerjiyle çal›-
flan santraller kadar ucuza üretemese
de, maliyeti düflürme çabalar›, araflt›r-
mac›lar› büyük ölçekli düzenekler yap-
maya zorluyor. Örne¤in, Sandia Ulusal
Laboratuvar›’yla, Stirling Enerji Sis-
temleri adl› flirket araflt›rmac›lar›n›n
gelifltirdi¤i bir düzenek, günefl enerjisi-
ni %30 gibi ola¤anüstü bir verimle
elektri¤e dönüfltürüyor. Sorunsa, bu
ifli yapan “megaçana¤›n” 4 katl› bir
apartman yüksekli¤inde olmas› ve 8
ton çekmesi. Daha büyük sorunsa,
böyle bir düzene¤i çat›s›na koydurmak
isteyen birisinin bulunamayaca¤›n›n
kesin olmas›!.. 

Gross, “büyük iyidir” düflüncesini
tersine çevirmifl. ‹nternet ça¤› teknolo-
jisini, ak›ll› tasar›m ve ucuz Çin üreti-
miyle birlefltirince radikal ölçekte kü-
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Energy Innovation mühendislerince gelifltirilen alternatif düzenekler

12 yaprakl› reflektör dizgesi
Günefl’i otomatik olarak

belirleyip izliyor.
Günefl al›c›lar› yo¤unlaflm›fl

günefl ›fl›¤›n› topluyor

Is› motoru
elektrik ve
s›cak su
üretiyor

Ba¤lant› kutusu 117 V AC,
12 V DC ve s›cak su için
ç›k›fl sa¤l›yor

Geçmeli parçalar,
düzene¤in istenen
yerde kolayca
kurulmas›n› sa¤l›yor.

Yo¤un fotovoltaik hücreler,
devaml› olarak ortam s›cakl›¤›n›n
30 derece üzerine ç›kmayacak
biçimde so¤utuluyorlar.

Günefl al›c›s›
yo¤unlaflt›r›lm›fl ›fl›¤›
alarak içine yerlefltirilmifl
özel bir fotovoltaik
hücreye odakl›yor.

Yo¤unlaflt›r›c› aynalar
maksimum etkinlik için aç›kta
b›rak›l›rken, izleme düzenekleri
ortam etkilerinden yal›t›l›yor.
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çülmüfl bir günefl ›fl›n› odaklay›c›s›n›n
dev akrabalar›yla ayn› ifli yapabilece¤i-
ni, üstüne üstlük çat›lara da s›¤abilece-
¤ini düflünmüfl.

Araflt›rmac› ekibi önce silikonu tü-
müyle devre d›fl› b›rakarak günefl ener-
jisini, buhar makinesinin süperverimli
bir türü olan Stirling ›s› motoruyla
elektronlara çevirmeyi denemifller. Bu-
nu ticarilefltirmenin güçlü¤ü ortaya ç›-
k›ncaysa, istemeye istemeye silikona
geri dönmüfller.  Foton ak›fl›n› en üst
düzeye ç›karmak için onlarca yöntem
denemifller: üç metrelik parabolik ça-
naklar m› istersiniz, motorlu 500 adet
minik ayna m›, alüminyum tüpler içine
yerlefltirilmifl kabartma çizgili Fresnel
mercekleri mi? 

Sonunda, Caltech master ö¤rencile-
rinden Kevin Hickerson’un kafas›nda
çakan bir flimflek, 25 aynay› ba¤›ms›z
olarak hareket ettirebilecek motorlar›n
say›s›n› azaltman›n yolunu göstermifl.
Bu bulufl, maliyetin düflürülmesinde
çok önemli bir öge.  Al›fl›lageldi¤i gibi
her ayna için iki ayr› motor yerine, Hic-
kerson’un yöntemi herhangi say›dan
oluflan bir ayna düzene¤i için yaln›zca
iki motor kullan›m›yla yetiniyor.  Bu-
nun anahtar› da özel e¤riyi bulan eski
Yunanl› matematikçinin ad›yla an›lan
Nicomedes konkoidi. Konkoidin biçi-
mine göre dizilmifl bir bilyeler a¤›,
Sunflower düzene¤i içindeki bir çerçe-
veye yerlefltiriliyor. Motorlar çerçeveyi
hareket ettirdikçe bilyeler de her ayna-
y› ba¤›ms›z olarak yönlendiriyor. 

Sonuçta ortaya ç›kan Sunflower
250, fliddetli rüzgarlarda uçmayacak
kadar a¤›r, ama iki iflçi taraf›ndan  kal-
d›r›labilecek kadar da hafif bir düze-
nek. Olumsuz hava koflullar›na daya-
n›kl›l›k testlerinin ard›ndan seri üreti-
me bafllayacak olan Çin’in Shenzen
kentindeki bir fabrikadan pazara tafl›-
nabilmesi için düzenek, bir koli sand›-
¤›na s›¤acak biçimde tasarlanm›fl. 

Sunflower’›n, “ayna tarlas›”n›n üze-
rinde konumlanm›fl günefl kolektörün-
de bulunan 2 dolarl›k bir çip (yonga),
beyin ifllevi görüyor ve güç ç›k›fl›n›
kontrol ve bozukluklara müdahale için
bir IP numaras› da içeriyor. Tepedeki
düzenek ayr›ca, günefl enerjisini %20
verimle (yani standart panellerin %50
fazlas›yla) elektri¤e dönüfltüren 4 foto-
voltaik “gofret” de içeriyor. Bu da gü-
neflli bir günde 1 kilowat-saat güç an-
lam›na geliyor. Bu özel silikon, merke-
zi Kuzey California’da bulunan Sun-
Power adl› bir flirketçe üretiliyor. 

Sunflower’›n ilk 100 birimlik seri
üretiminin y›l sonuna kadar bafllamas›
hedeflenmifl durumda. Patentin sahibi
olan Energy Innovations flirketi sözcü-
lerine göre düzene¤in maliyeti, stan-
dart panellerin sübvansiyon öncesi ma-
liyetlerine göre %30 daha düflük. 

fiirketin pazarlama hedefi, öncelikle
sanayi kurulufllar›. 3.250 metrekarelik
bir çat› alan› olan bir fabrikan›n,
700.000 dolarl›k bir yat›r›mla y›ll›k
elektrik gereksiniminin yüzde 90’›n›
karfl›layabilece¤i ve her y›l elektrik fa-

turas›ndan 52.000 dolar tasarruf sa¤la-
yaca¤› hesaplan›yor. 

Bill Gross, üretim ölçe¤inin büyü-
mesi ve daha verimli silikonun kullan›-
ma sunulmas›yla  maliyeti 2 y›l içinde
%20 oran›nda düflürebilece¤i konusun-
da da güvenli. “Bugün fotovoltaik çat›
düzeneklerinin yat›r›m› karfl›lama sü-
resi 20 y›l; ama insanlar bunlar› sat›n
almaya devam ediyor” diyor. “Bizim
hedefimiz amorti süresini 3,3 y›la in-
dirmek”.

Ama flimdilik ac› gerçek, çat›lara
yerleflse bile, yo¤unlaflm›fl günefl ener-
jisi ve ucuz Çin iflgücüyle bile resmi fi-
nanslar olmaks›z›n, Sunflower’›n ener-
ji pazar›nda henüz rekabet flans›n›n ol-
mad›¤›. Yine de Gross, düzene¤inin 20
y›ldan da k›sa süre içinde gerek öteki
enerji kaynaklar›yla, gerekse de s›ra-
dan fotovoltaiklerle rekabet edebilecek
düzeye gelece¤i konusunda iddial›. 

Bu iddiaya karfl›l›k, Sunflower’›n
geçmesi gereken belki daha önemli bir
s›navsa, potansiyel al›c›lara garanti
edilen 15 y›ll›k sorunsuz çal›flma süre-
since, içerdi¤i duyarl› elektronik devre-
lerin ve ileri teknoloji ürünü ayg›tlar›-
n›n rüzgara, ya¤›fla, toza ve hatta ener-
jisini ald›¤› Günefl radyasyonuna daya-
n›p dayanamayaca¤›. Bu arada üretici
flirketin, müflterilerin ortaya ç›kabile-
cek baz› ufak sorunlar karfl›s›ndaki en-
diflelerini de gidermesi gerekecek. Ör-
ne¤in, aynalar›n kazara odakland›¤›
bir foto¤raf tripodu aniden atefller için-
de kalm›fl!..
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Sunflower’›n rekabet etti¤i dev düzeneklerden Solar Two, Günefl’i izleyen büyük aynalar›n odaklad›¤› ›fl›¤›n,
kuledeki bir ›s› tutucu s›v›y› buharlaflt›rmas› yoluyla elektrik üretimine dayan›yor. Günefl çiftli¤indeki Heliostat denen ayna birimlerinden biri
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Yine de pazar s›k›nt›s›n›n olmaya-
ca¤› aç›k: Bir araflt›rma, yaln›zca Cali-
fornia’daki ticari kullan›ma uygun
düz çat› alan›n›n 185 milyon metreka-
re oldu¤unu  ve bunun 2010 y›l›na
kadar ikiye katlanaca¤›n› ortaya koy-
mufl. Hatta baz› binalar›n çat›s›
800.000 75.000 m2 yani 20.000 sunf-
lower alabilecek büyüklükte.  Bu da
yar›m megawatt güç üretmeye yeter
bir say›. 

Ancak deneyimli baz› uzmanlar,
“masaya tatl› kafl›klar›n› koymak” için
vaktin erken oldu¤u düflüncesindeler.
Onlara göre  nükleer reaktörlerden
tutun, rüzgar türbinlerine kadar  yeni
enerji teknolojilerini, harika fikirler
düzeyinden dünyay› dönüfltürecek
ürünler haline getirmek son derece
güç bir süreç. Ayr›ca, kuramsal olarak
en çekici olan günefl enerjisi, pratikte
en zorlusu olabilir. Uzmanlar, Arizo-
na’dan Avustralya çöllerine kadar po-
tansiyel “günefl tarlalar›n›n”  bir za-
manlar›n iddial› projelerinin kal›nt›la-
r›yla dolu oldu¤unu vurguluyorlar
(Ör: Luz, AstroPower, TecStar’›n Uy-
gulamal› Günefl Enerjisi bölümü vb.) 

Bill Gross’un giriflimine gelince,
elefltirmenlerin kafllar›n› çatt›klar› hu-
sus, yüksek risk tafl›yan bileflenleri,
yani günefl enerjisinin odaklanmas›n›,
yüksek verimde silikon gereksinimini
ve s›n›r ötesi üretimi hep birlikte içe-
ren bir stratejiye dayanmas›. 

K›sa süre önce günefl enerjisi ala-
n›nda etkinlik gösteren 100 kadar flir-

ket üzerinde inceleme yürütmüfl olan
Credit Lyonnaise sermaye kuruluflu-
nun finans uzman› Mike Rogol, “Bill
Gross’un flirketine tüm kalbimle flans
diliyorum” diyor. “Ancak, ne kadar
yenilik getirmeye çal›fl›rsan›z, baz›
fleylerin çal›flmamas› riski de o ölçüde
art›yor; pek çok fotovoltaik araflt›rma-
c›s›n›n, iflleri basit düzeyde tutmak is-
temesi bofluna de¤il”. 

Ama Gross, öyle kolay y›laca¤a
benzemiyor. “Bizim ekibimiz, onlar›n
fotovoltaiklerle ve toplam 20 milyar
dolarl›k harcamayla 50 y›l süre içinde
yapt›klar›n› daha flimdiden geçmifl bu-
lunuyor” diyor. “fiimdiye kadar yal-
n›zca 12 milyon dolar harcad›k. San›-
r›m iyi bir ç›k›fl yapt›k.”. 

ABD finans çevrelerinde hakim
olan ve günefl enerjisinin her zaman
korunmaya muhtaç bir çocuk olarak
kal›p kendi ayaklar› üzerinde durama-
yaca¤› yolundaki yayg›n kan› da
Gross’a göre temelsiz. “Bu görüflü de-
¤ifltirmeye bafllad›k bile” diyor. “Bu
alanda ilk kez yeterli sermaye, mü-
hendislik becerisi ve yarat›c› tasar›m-
c›l›kla öne ç›karak ‘bu ifli yapacaksan,
ekonomik yapacaks›n’ diyebilen biri-
leri ortaya ç›k›yor”. 

U¤rafl›nda Gross’un güvendi¤i çok
güçlü bir müttefiki de var. “Yak›t fatu-
ras› göndermeyen ve kendi art›¤›n›
kendi depolayan bir müttefik. Bu
müttefik, 150 milyon kilometre uzak-
l›kta  ve sorunsuz çal›flmas›n› 6 milya-
r›nc› y›l içinde sürdürmeye devam edi-

yor. Bu iflletmenin üretti¤i ve bir saat
içinde Dünya’ya gönderdi¤i fotonlar,
tüm insanl›¤›n bir y›ll›k enerji gerek-
sinimini karfl›lamaya yeterli. Araflt›r-
mac›lar›n rüyas› bu üretimin çok ufak
bir kesimine el koyabilmek ve böylece
petrol tafl›yan süpertankerleri, müze-
lere, bir zamanlar balina ya¤› yakan
kandillerin yan›na göndermek; nükle-
er mühendisleri de hiçbir zaman kul-
lan›lamayacak oyuncak silahlar›na ge-
ri döndürmek, fosil enerji kaynaklar›-
n›n kontrolü mücadelesini gereksiz
k›larak gezegenimizde bar›fl› egemen
k›lmak. 

Bill Gross’un, günefl enerjisinin
kendisine günefl alan bir yer bulabil-
mek için sürdürdü¤ü uzun yürüyü-
flün daha ne kadar sürece¤i konusun-
da sorulan bir e-postaya uykusuz bir
gecede verdi¤i yan›t flu: “Maliyetini
kurtarmad›¤› sürece günefl enerjisini
küçük bir fanatikler grubu kullana-
cak. Kurtard›¤›ndaysa, tüm dünya!”.
Bir zamanlar, araflt›rmac›lar›n oyun
kafesi niteli¤indeki ‹nternet’e ba¤lan-
malar› için Sun flirketinin üretti¤i dev
SparcStation bilgisayarlar›n gerekti¤i-
ni hat›rlay›n. Sonra da  ucuz PC’lerin
ortaya ç›kmas›yla “net”in, nas›l gör-
kemli “World Wide Web”e dönüfltü-
¤ünü. Bill Gross bunu çok iyi hat›rla-
yanlardan biri. 

Kaynak: Reiss, S., “The Dotcom King and The Rooftop Solar Revolu-
tion”, Wired, Temmuz 2005
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Avustralya’da büyük iddialarla bir Alman firmas›nca tasarlanan ama yaflama geçip geçmeyece¤i henüz belli olmayan günefl enerjisi projesi, 5 km2’lik bir
seran›n ›s›taca¤› havan›n 1 km yüksekli¤inde bir kule içinden yükselerek türbinleri çal›flt›rmas›yla elektrik üretmeyi öngörüyor.
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