
Baflka gezegenlerdeki olas› yaflam›
henüz keflfedemedik. Ancak, yeryüzün-
de hiç umulmad›k yerlerde karfl›laflt›¤›-
m›z yaflam biçimleri ve baflka gezegen-
lerde keflfetti¤imiz ›l›ml› koflullar, bize
buralarda da yaflam›n oluflabilece¤ini
düflündürüyor. Bunun yan›nda, Günefl
Sistemi’ndeki baflka gökcisimlerinde ya-
p›lan keflifler, bize bu gökcisimlerini da-
ha yak›ndan tan›ma iste¤i uyand›r›yor.

Günümüzde halen yap›lmakta olan
insanl› uzay çal›flmalar›, 20-30 y›l önce
gelifltirilen Uzay Meki¤i ve Uzay ‹stas-
yonu projelerine dayan›yor. fiimdi, s›ra
bundan bir ad›m öteye geçmeye geldi.
‹flte bu nedenle bu projelerin en k›sa
sürede tamamlanmas› ve daha ileriye
yönelik ad›mlar at›lmas› NASA’n›n ön-
celikli hedefleri aras›nda. NASA’n›n
2004’te aç›klad›¤› yeni vizyonu, uzay

Ay’da bulunmas› olas› kaynaklar,
Mars’taki su, Jüpiter’in uydular›n›n buz-
lu yüzeylerinin alt›ndaki okyanuslar, ya-
k›n geçmiflte gönderilen uzay araçlar›
sayesinde ortaya ç›kt›. Gökbilimciler,
baflka y›ld›zlar›n çevresinde dolanan
100’den fazla gezegen keflfettiler. Tüm
bu keflifler, evrenin bundan yaln›zca 10
y›l önce san›landan daha yaflan›l›r bir
yer oldu¤unu gösteriyor. 

‹nsano¤lu
uzay

yolunda

bilinmeyen topraklara yolculuk
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Nereden geldi¤imiz, yaln›z olup olmad›¤›m›z, nereye gitti¤imiz, geçmiflten bu yana filozoflar› en
çok düflündüren sorular aras›nda. 21. yüzy›l›n bafllar›nda, içinde yaflad›¤›m›z evreni keflfetme

yolunda iyi bir bafllang›ç yapm›fl durumday›z. Ne var ki, yaflam›n nas›l bafllad›¤›, baflka yerlerde
de olup olmad›¤›, bizim baflka dünyalarda yaflay›p yaflayamayaca¤›m›z sorular› yan›tlanabilmifl

de¤il. Ay’a yap›lan Apollo uçufllar›yla ve öteki gezegenlere gönderilen birtak›m robot uzay
araçlar›yla, içinde yaflad›¤›m›z Günefl Sistemi’nin gizemini ortaya ç›karmakla meflgulken, bir
yandan da uzay teleskoplar›yla evrenin uçlar›na kadar birçok yönden d›fl›m›zdaki “dünyay›”

keflfetme çabam›z sürüyor. Bilinmeyeni keflfetmenin çekicili¤i, insano¤lunu uzay›n derinliklerine
çekiyor. Buna paralel olarak, devletlerin uzay çal›flmalar›na verdikleri önem giderek art›yor.
Baflta NASA olmak üzere, çeflitli kurulufllar, devletlerinden ald›klar› desteklerle yeni uzay

programlar› oluflturuyorlar. ‹nsano¤lu, flimdi uzaya do¤ru bir ad›m daha atmaya haz›rlan›yor.
Üstelik, bu seferki çok daha büyük bir ad›m olacak.
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keflfinin yeni ve etkili kararlarla, en
yüksek teknolojinin kullan›m›yla yeni
programlar oluflturulmas›n› içeriyor.

Bilinmeyeni Keflfetme 
‹çgüdüsü

Ay’a yap›lan Apollo uçufllar›ndan,
öteki gezegenlere gönderilen birtak›m
robot uzay araçlar›yla içinde yaflad›¤›-
m›z Günefl Sistemi’nin gizemini ortaya
ç›karmakla meflgulken, bir yandan da
uzay teleskoplar›yla evrenin uçlar›na
kadar birçok yönden d›fl›m›zdaki “dün-
yay›” keflfetme çabam›z sürüyor. Bu
keflif, yaln›zca bu dünyalar›n de¤il, ay-
n› zamanda, yeryüzündeki insanl›k
için de birçok katk› sa¤l›yor. Bugün
sahip oldu¤umuz teknolojinin önemli
bir bölümü, uzay araflt›rmalar› için ge-
lifltirilen teknolojinin bir yan ürünü.
Enerji, bilgi iflleme, nanoteknoloji, ro-
bot teknolojisi, biyoteknoloji ve malze-
me konusunda yeni teknolojiler genel-

likle uzay araflt›rmalar›n›n yan ürünü
olarak ortaya ç›k›yor.

Günümüze kadar yap›lan araflt›rma-
lar›n sonucunda, dünya-d›fl› kaynaklar
ve dünya-d›fl› yaflama iliflkin temel soru-
lar› sorabilmek için yeterli birikime sa-
hip oldu¤umuzu söyleyebiliriz. Örne-
¤in, robot uzay araçlar› Ay’daki potan-
siyel kaynaklar›, yaflam›n en önemli ge-
reksinimi olan suyun Mars’taki ve Jüpi-
ter’in aylar›ndaki varl›¤›na iliflkin ipuç-
lar›n› ortaya ç›kard›. Ne var ki, bir ad›m
öteye geçebilmek, yani bu sorular›n ya-
n›tlar›n› ortaya ç›karmak için yeni bir-
tak›m at›l›mlar yap›lmas› gerekiyor. 

‹nsanl› uzay uçufllar›ysa, evrendeki
yerimizi daha iyi anlamam›za olanak
veriyor. Hiç de konuksever olmayan
uzay ortam›nda yaflamay› ve karfl›lafl›-
lan zorluklarla mücadele etmeyi ö¤-
renmek, insano¤lunu uzun sürecek
uzay uçufllar›na haz›rl›yor. Bu gerçek-
leflirken, bir yandan da baz› ac› dene-
yimlerle de karfl›lafl›lm›yor de¤il. ‹ki
uzay meki¤inin milyonlarca insan›n

gözleri önünde patlamas› ve mürette-
bat›n ölümü, uzay› keflfetmenin riskle-
rini de bize gösterdi. Gelecekteki in-
sanl› uçufllar için, uzay yolculuklar›n›n
ve uzayda yaflam›n çok daha güvenli
bir hale getirilmesi gerekiyor. Uzay
meki¤inin art›k emekliye ayr›lmas›n›n
zaman› geldi. Özellikle Ay, Mars ve da-
ha uzak gökcisimlerine yap›lacak
uçufllar için yeni ve ileri teknolojilerin
gelifltirilmesi bir zorunluluk. 

NASA’n›n Yeni Vizyonu
NASA, ABD yönetiminin ald›¤› bir

kararla, uzay yolunda önemli bir at›l›m
bafllat›yor. Bu vizyon, Ay’dan bafllaya-
rak, Günefl-d›fl› gezegenlere kadar tüm
uzay›n insanl› ve insans›z uçufllarla,
dev uzay teleskoplar›yla ve olas› baflka
yöntemlerle keflfedilmesini öngörüyor.

NASA’n›n ABD’nin bir kuruluflu ol-
mas› nedeniyle, elbette bu hedefler ön-
celikli olarak bu ülkenin bilimsel, gü-
venlik ve ekonomik olarak geliflimine
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NASA’n›n eylem plan›. NASA, yeni vizyonu çerçevesinde, uzay yolunda önemli bir at›l›m bafllat›yor. Bu vizyon, Ay’dan bafllayarak, Günefl-d›fl› gezegenlere kadar
tüm uzay›n insanl› ve insans›z uçufllarla, dev uzay teleskoplar›yla ve olas› baflka yöntemlerle keflfedilmesini öngörüyor.
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hizmet ediyor. Ancak, uzay çal›flmalar›-
n›n tüm insanl›¤› ilgilendirdi¤i ortada.
Nitekim NASA, bu çal›flmalar›n sonuç-
lar›n› kimseden gizlemiyor. Tersine, bu
çal›flmalar› herkesin bilgisine ve hiz-
metine sunuyor. 

NASA, bu Uzay Keflif Vizyonu’nun
amaç ve hedeflerini söyle duyuruyor:
‹nsanl› ve insans›z uçufllarla Günefl
Sistemi’nin ve ötesinin keflfedilmesini
sa¤lamak; 2020 y›l›nda, bir bak›ma
Ay’a geri dönüfl yaparak Mars ve ötesi
için ilk ad›mlar› atmak; yeni teknoloji-
ler, bilgiler ve altyap› sistemleri olufltu-
rarak insanl›¤›n evreni keflfinin önünü
açmak ve öteki uluslarla iflbirli¤i halin-
de bulunarak bilimsel, güvenlik ve
ekonomik ba¤lar› güçlendirmek. 

NASA, bu amaçlara ulaflmak için,
öncelikli olarak baz› hedefler belirle-
mifl durumda. Columbia facias›ndan
sonra, Discovery uzay meki¤inin bir
an önce uçufllara bafllamas›, bu hedef-
lerden öncelikli olan›yd› ve nitekim
gerçekleflti. Meki¤in bundan sonraki
görevi, Uluslararas› Uzay ‹stasyo-
nu’nun eksik parçalar›n›n uzaya tafl›-
narak birlefltirilmesi olacak ve bu gö-
rev tamamland›ktan sonra, 2010 y›l›n-
dan önce, art›k epeyce yafllanan Uzay
Meki¤i emekliye ayr›lacak. 

Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndaki
çal›flmalar›n en az›ndan ABD’ye ayr›-
lan bölümü gelecekteki uzay uçufllar›-
na haz›rl›k niteli¤inde olacak. Astro-
notlar›n uzun uzay yolculuklar›nda

karfl›laflabilecekleri durumlar araflt›r›-
lacak. ‹stasyon uluslararas› bir kurulufl
oldu¤undan, bu çal›flmalar elbette, öte-
ki ortaklar›n kat›l›m› ölçüsünde ger-
çeklefltirilecek. Baflka ülkelerin uzay
programlar› da bu yönde geliflti¤i için,
büyük olas›l›kla bu çal›flmalar ortak
yürütülecek. 

Yörüngenin ötesinde yap›lacak ça-
l›flmalar öncelikle Ay’da bafllayacak ve
bunlar Mars’›n ve baflka hedeflerin
keflfi için bir haz›rl›k niteli¤inde ola-
cak. Bunun için, 2008’den geç baflla-
mama kofluluyla Ay’a bir dizi insans›z
uzay arac› gönderilecek. Bu arada,
Mars’a ve Günefl Sistemi’ndeki “yafla-
nabilir” nitelikteki öteki uydulara yap›-
lan insans›z uçufllar sürecek. Bunlar,
olas› yaflam biçimlerini araflt›racak, ge-
lecekteki insanl› uçufllar için haz›rl›k
niteli¤i tafl›yacak.

Uzun süreli uzay uçufllar›n›n ger-
çeklefltirilebilmesi için, özellikle itki ve
güç sorunlar›n› aflmak gerekecek.
Bunlar için yeni teknolojilerin gelifltiri-
lecek ve denenecek. Ayr›ca, bu uçuflla-
r›n maliyetinin düflürülmesi de önce-
likli hedefler ars›nda. 

Günefl Sistemi ve Ötesi
‹çin Yol Haritas›

Gelecek 30 y›l içinde NASA, Günefl
Sistemi’nin keflfinde kalan boflluklar›
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Ay uçufllar›, daha ötesi için neler baflar›labilece¤ini gösteren bir s›nav olacak. Buradaki kaynaklar› kullanma
becerisi, insanlar için yaflam destek sistemleri, enerji, yüzeyde hareket kapasitesi gibi ifller, Mars ve daha

uzak hedefler için bir deneyim niteli¤inde olacak.

1919’da, Raymond Orteig adl› bir ifladam›
New York – Paris aras›nda uçacak ilk pilota
25.000 dolar verece¤ini aç›klad›. 1927’de, At-
lantik Okyanusu’nu uçarak geçen ilk pilot olan
Charles Lindbergh’i bunu yapmaya cesaretlendi-
ren en önemli etken, bu ödül oldu. Lindbergh,
bu ödülü alabilmek u¤runa yaklafl›k 400.000 do-
lar harcad›. Sonuçta bu olay, havac›l›k endüstri-
sinin o tarihten sonra çok büyük bir at›l›mla ge-
liflmesini tetikledi.

Buna benzer bir yar›flman›n daha modern bir
uyarlamas›n› X Prize adl› kurulufl yapt›. “Anseri X
Prize” ödüllü yar›flmas›nda, uzaya ç›kacak ilk özel

uzay arac›na 10 milyon dolarl›k bir ödül verilece-
¤i aç›kland›. Yar›flman›n koflullar›na göre arac›n,
pilotla birlikte iki kiflilik bir mürettebatla birlikte
ya da eflde¤eri yükle, uzay›n bafllang›c› olarak ka-
bul edilen 100 km irtifay› aflmas›; üstelik bunu iki
hafta içinde iki kez baflarmas› gerekiyordu. Bu ya-
r›flmaya 7 farkl› ülkeden toplam 20 tak›m baflvur-
du. Ödülü, 4 Ekim 2004’te ikinci kez 100 km’yi
aflan SpaceShipOne (UzayGemisiBir) kazand›. Spa-
ceShipOne, uzaya ç›kan ilk özel araç oldu. Ayn› za-
manda, SpaceShipOne ile uzaya ç›kan Mike Melvill
ve Brian Binnie adl› iki pilot da uzaya özel uzay-
gemisiyle ç›kan ilk “astronot” olma unvan›n› ka-

zand›lar. Charles Lindbergh’in Atlantik’i aflmas› ve
ard›ndan geliflen havac›l›k endüstrisi, SpaceShipO-
ne’›n ard›ndan da özel sermaye destekli uzay ça-
l›flmalar›n›n ve uzay turizminin nas›l bir geliflim içi-
ne girece¤inin bir göstergesi olabilir. 

SpaceShipOne, California’daki özel bir hava
alan›ndan, Rutan flirketine ait White Knight adl›,
bunun için tasarlanm›fl özel bir uçakla havaland›r›l-
d›. White Knight, SpaceShipOne’› yaklafl›k 16 km
yüksekli¤e tafl›d›. Bu yükseklikte uçaktan ayr›lan
SpaceShipOne, serbest kald›¤›nda roket motorunu
ateflledi ve yaklafl›k 80 saniye süren dikey t›rman›-
fla bafllad›. Ses h›z›n›n 3 kat›yla t›rmanan SpaceS-
hipOne, 100 km irtifaya ulaflt›¤›nda motoru kapat-
t› ve Melvill ve Binnie yaklafl›k 3 dakika süresince
kendilerini a¤›rl›ks›z ortamda hissettiler. Bu s›rada
gökyüzü siyah, atmosferse ufukta ince, mavi bir
çizgi gibi görünüyordu.SpaceShipOne, roket moto-
ru d›fl›nda baflka bir motorla donat›lmam›flt›. At-
mosferin yo¤unlu¤unun artt›¤› belli bir irtifaya ka-
dar kontrollü bir flekilde serbest düflen araç, bu-
nun ard›ndan, 15-20 dakika boyunca t›pk› uzay
meki¤i gibi süzülerek, bir uçak gibi yere indi. 

SpaceShipOne’›n yapt›¤› gibi, yörünge-alt› ya-
p›lan bu tür uçufllar, araçlar› yörüngeye tafl›mak
için gereken çok güçlü itkiyi gerektirmiyor. Yö-

Ödüllü Uzay Yar›fl›
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doldurmak için robot uzay araçlar›
gönderecek. Bu araçlar Ay’›, Mars’›, Jü-
piter’in ve öteki d›fl gezegenlerin uydu-
lar›n› inceleyecek. Ayr›ca, f›rlat›lacak
yeni uzay teleskoplar›yla Günefl-d›fl›
gezegenler aranacak. Bu yeni araçlar,
öncekilere göre daha yüksek teknolo-
jiyle donat›lacak ve eksik kalan bilim-
sel sorular›n yan› s›ra, bu gökcisimle-
rinde olas› insanl› yerleflimler için yeni
kaynaklar arayacak, bu gökcisimleri-
nin ayr›nt›l› görüntülerini yeryüzüne
gönderecekler. Ay uçufllar› 2008’de,
Mars uçufllar› da en geç 2011’de baflla-
yacak. Bu araçlarla yap›lacak yeni ke-
fliflerin ›fl›¤›nda, ilk insanl› uçufllar
Ay’a 2015 y›l›ndan sonra bafllayacak.
‹flte bu, insanl›¤›n belki de öteki dün-

yalar› keflfetmek için ataca¤› ilk ad›m
olacak. 

Elbette, bu görevlerin geçekleflebil-
mesi için, bir temel at›lmas› gerekiyor.
Bunun için yeni birtak›m itki, güç, ile-
tiflim, ulafl›m ve f›rlatma teknolojilerini
gelifltiriliyor. Önümüzdeki 5 y›l içinde
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’nun da ta-
mamlanmas›yla, bu alanlarda önemli
birtak›m geliflmeler olmas› bekleniyor. 

Ay Yeniden
Daha önce Ay’a gidildi. Üstelik, bu-

na 40 y›l öncesinin teknolojisiyle ve
çok k›sa sürede haz›rlan›ld›. Ancak bu,
bir yar›fl›n sonucuydu. ABD ve Sovyet-
ler Birli¤i aras›ndaki so¤uk savafl›n bir

parças› da uzay yar›fl›yd›. Günümüzde,
bu denli itifl gücüne sahip bir so¤uk
savafl yok. Art›k birçok uzay çal›flmas›,
uluslararas› iflbirli¤iyle gerçeklefliyor.
Ancak yine de, birçok ülke kendi uzay
program›n› yap›yor. Baz› Avrupa ülke-
leri, Çin, Japonya ve Rusya bunlar ara-
s›nda. Bilim ve Teknoloji Yüksek Ku-
rulunda al›nan kararlar do¤rultusun-
da, art›k ülkemizin de bir “uzay prog-
ram›” olacak. 

Ay, insano¤lunun uzayda kolonilefl-
meye bafllamas› için en iyi bafllang›ç
noktas›. Bunun en önemli nedeni, Yer-
yüzüne yak›n olmas› ve bu nedenle de
ulafl›m›n›n ve ulafl›m maliyetinin dü-
flük olmas›. Örne¤in, Yer ile Ay aras›n-
da sürekli gidip gelen bir mekik, ben-
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NASA’n›n yeni Ay program›, Ay’daki potansiyel kaynaklar› bulmak üzere 2008’de f›rlat›lacak bir yörünge arac›yla bafllayacak. Bunu, 2009 y›l›nda f›rlat›lacak bir inifl
arac› izleyecek. Bunun ard›ndan, yaklafl›k olarak y›lda bir yap›lacak uçufllarla Ay’da sürekli yaflama temel oluflturacak bir üs kurma çal›flmalar› bafllayacak. Bu

çal›flmalar için, mürettebat› ve malzemeyi tafl›mak için, art›k eskiyen Satürn V roketlerinin yerine yeni roketler tasarlan›yor.

rüngeye girmek için h›zlanmas› gerekmedi¤in-
den, araç sahip oldu¤u küçük bir roket motoruy-
la kendini bu yüksekli¤e tafl›yabiliyor. Ayr›ca,
yüksek h›zlarla atmosfere girmenin riskini tafl›ma-
d›¤›ndan, bu tür uçufllar çok daha güvenli. Elbet-
te, çok güçlü roket motorlar›na, çok miktarda ya-
k›ta ve atmosfere giriflte gereken koruyucu kalka-
na gereksinim duymayan bu araçlar›n hem yap›m
hem de uçufl maliyetleri, yörünge araçlar›n›nkine
göre çok daha düflük. Ayr›ca, k›sa bir süreli¤ine
de olsa, araçta bulunanlar, yörüngeye ç›km›fl
olanlar kadar yüksekte hissediyorlar kendilerini.
Ne de olsa, buras› da uzay say›l›yor. 

Ansari X-Prize yar›flmas›n› tamamlama yolun-
da baflka giriflimler de oldu. En iddial› projeler
aras›nda yer alan Kanadal› da Vinci Projesi, tü-
müyle gönüllülerden oluflan bir grup taraf›ndan
oluflturulmufltu. Da Vinci projesinde, Wild Fire ad-
l› roket, yeniden kullan›labilir bir helyum balonuy-
la 25 km yükse¤e tafl›nacak ve burada atefllene-
cekti. Ne var ki, zaman›nda tamamlanamad›. Da
Vinci Projesi buna karfl›n sürüyor. F›rlatman›n bu
y›l içinde yap›lmas› öngörülüyor. 

ABD’li Space Transport flirketi, X Prize yar›fl-
mas›na Rubicon ad›n› verdikleri roketle kat›lacak-
lard›. Roket yerden f›rlat›lacak, uzay s›n›r›n› geç-

tikten sonra da Pasifik Okyanusu’na bir paraflüt-
le inecekti. Ne var ki, 8 A¤ustos 2004’teki dene-
mede, havada patlad› ve böylece Space Trans-
port’un yar›flmay› kazanma hayali sönmüfl oldu. 

Romanya Havac›l›k ve Uzay Birli¤i ad›ndaki
Romanyal› bir grup, Demonstrator-2 adl› bir ro-
ketle uzaya gitmeyi düflünüyordu. Çal›flmalar› ta-
mamlayamad›klar› için, yar›flmay› kaybetmifl olsa-
lar da roketin haz›rl›klar› hala sürüyor. 

Bir sonraki yar›flma, çok daha büyük ödüllü
olacak gibi görünüyor. Las Vegas’taki (ABD) Bi-
gelow Aerospace adl› flirket, yeryüzünden 400
km yüksekli¤e, yani yörüngeye insanl› uçufl yapa-
cak ilk özel giriflime 50 milyon dolarl›k ödül ve-

rece¤ini aç›klad›. Bu yar›flman›n koflullar›, önceki-
ne göre epeyce a¤›r. Yar›flmay› kazanabilmek
için, uzay arac›n›n yörüngede iki tur atmas› ve en
az›ndan 5 kifliyi tafl›mas› gerekiyor. Uzay arac›-
n›n, Bigelow Aerospace’in gelifltirmekte oldu¤u
fliflirilebilen uzay istasyonuyla kenetlenebilecek ve
en az›ndan 6 ay burada kalabilecek yetenekte ol-
mas›; arac›n 60 gün içinde iki uçufl yapmas›, hü-
kümetten hiçbir flekilde destek almamas› ve 10
Temmuz 2010’a kadar uçuflun gerçekleflmesi ge-
rekiyor.

Özel sermaye destekli bu yar›flmalar, uzay
yolunda flimdiden büyük bir hareketlenme sa¤la-
d›. Devletler uzay programlar›n› olufltururken,
özel giriflimler h›zla uzaya aç›l›yor. Devletlerin
uzay çal›flmalar›na çok büyük bütçeler ayr›ld›¤›n-
dan, sonuçta ortaya ç›kan, çok pahal› uçufllar olu-
yor. Soyuz uzay arac›ndaki koltuklardan biri 10
milyon dolara kiralanabiliyor. Bununla birlikte,
çok daha düflük fiyatl› biletler sunabilecek bu özel
giriflimler sayesinde, uzay turizminin önü aç›lacak
gibi görünüyor. Çok daha ucuza, yörünge alt› ya
da yörüngeye yap›lacak uçufllar önümüzdeki y›l-
larda yayg›nlaflacak. Çok da uzak olmayan gele-
cekte, Ay’a uçufl yapan özel uzayyolu flirketlerinin
türedi¤ini de görebilece¤iz büyük olas›l›kla. 
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zer bir araç Mars’a bir kez gidip gele-
ne kadar yüzlerce sefer yapabilir. Ayr›-
ca, varolan teknoloji, bizi Ay’a götür-
meye rahatl›kla yetiyor. 

Asl›nda, Ay uçufllar› uzay yar›fl› bit-
ti¤inde tümüyle sona ermedi. 90’l› y›l-
larda Ay’a robot uzay araçlar› gönde-
rildi. Bunlar›n ço¤u Ay’›n yörüngesin-
de dolanarak Ay’da bulunabilecek en
büyük kaynak olan suyu arad›. Bu ça-
l›flmalar, Ay’›n kutup bölgelerinde su

buzunun olabilece¤ini gösteriyor. 
NASA’n›n yeni Ay program›, Ay’da-

ki potansiyel kaynaklar› bulmak üzere
2008’de f›rlat›lacak bir yörünge arac›y-
la bafllayacak. Bunu, 2009 y›l›nda f›rla-
t›lacak bir inifl arac› izleyecek. Bunun
ard›ndan, yaklafl›k olarak y›lda bir ya-
p›lacak uçufllarla Ay’da sürekli yaflama
temel oluflturacak bir üs kurma çal›fl-
malar› bafllayacak. Bunun için, Ay’daki
kaynaklar›n da kullan›lmaya bafllanma-

s› düflünülüyor. Bu çal›flmalar›, insanl›
uçufllar izleyecek. Ay görevi, yeryüzü-
ne görece yak›n, ulafl›lmas› kolay bir
hedef oldu¤undan, daha ötesi için ne-
ler baflar›labilece¤ini gösteren bir s›-
nav olacak. Buradaki kaynaklar› kul-
lanma becerisi, insanlar için yaflam
destek sistemleri, enerji, yüzeyde hare-
ket kapasitesi gibi ifller, Mars ve daha
uzak hedefler için bir deneyim niteli-
¤inde olacak. ‹nsano¤lu’nun Ay’a dö-
nüflü baflar›l› olursa, Mars ve daha
uzak hedefler için insanl› uçufllar›n
önü aç›lm›fl olacak. Bunlar›n yan›nda,
Ay’da yap›lacak jeolojik çal›flmalarla
Günefl Sistemi’nin geçmifline de ›fl›k
tutulmaya çal›fl›lacak. 

Ay’a gitme planlar› yapan tek ülke
ABD de¤il. NASA’n›n bundan sonra
Ay’a gönderece¤i ilk araç 2008’de f›r-
lat›lacak. Ancak bundan önce Avrupa,
Japonya, Çin, ve Hindistan da kendi
programlar›n› gerçeklefltirmek için
önemli ad›mlar atm›fl olacaklar. Ay’›n
keflfi, art›k yaln›zca ABD ile Rusya ara-
s›nda bir yar›fl olmaktan ç›kt›¤› için,
uluslararas› iflbirli¤i bu çal›flmalarda
önem kazan›yor. Nitekim, geçti¤imiz
y›l›n Eylül ay›nda Toronto’da (Kanada)
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Uzay çal›flmalar›na, özel sektörün katk›s› büyük. NASA’n›n Uzay Meki¤i, 5 y›l içinde emekliye ayr›lacak.
Bundan önce, yeni meki¤in haz›r olmas› gerekiyor. En büyük havac›l›k ve uzay flirketleri bunun için kendi

aralar›nda yar›fla girdiler. Lockheed-Martin yeni meki¤in tasar›m›n› flimdiden yapm›fl durumda.

Uzayda tatil yapma düflüncesi, ilk bak›flta bi-
limkurgu romanlar›ndan f›rlama bir düflünce gibi
görünüyor. Oysa, uzay turizmi flimdiden bilim-
kurgu olmaktan ç›kt› bile. Henüz, gezegenimizin
çevresinde dolanan befl y›ld›zl› oteller yok. Ama,
24 saat oda servisi sunmasa da Uluslararas› Uzay
‹stasyonu, birkaç turiste otel hizmeti verdi. 

Araflt›rmalar, halk›n önemli bir kesiminin
uzaya gidebilmek için çok hevesli oldu¤unu gös-

teriyor. E¤er bu yolculu¤un maliyeti makul bir
de¤ere çekilebilirse, belki de en çok ra¤bet edi-
len tatil seçeneklerinden biri olacak. 

Uzaya turizm amaçl› yolcu tafl›nmas› düflün-
cesi yeni de¤il. Pan American Havayollar›, 37 y›l
önce, Ay’a yap›lacak bir ticari uçufl için çok say›-
da rezervasyon ald›. Okyanus-afl›r› uçak yolculuk-
lar›na önderlik etmifl olan bu flirket, geçen yüzy›l
sona ermeden, Ay’a yolcu tafl›maya bafllam›fl ola-

caklar›n› öne sürmüfltü. 1971’de listeyi kapatt›k-
lar›nda, 90.000 kifli rezervasyon yapt›rm›flt›. El-
bette, bunda o s›ralar çokça yank› uyand›ran
“2001: Bir Uzay Maceras›” adl› film etkili olmufl-
tu. Bu filmi izleyenler, eninde sonunda bir Pan
Am uzay arac›yla yörüngede dolanan ya da
Ay’daki bir Hilton’a gidebileceklerini düflünmüfl-
lerdi. Ünlü roket tasar›mc›s› Wernher von Bra-
un’sa, 70’li y›llar›n sonlar›na do¤ru art›k astro-
not e¤itimine gerek kalmayaca¤›, insanlar›n uzay
gemisine bir uça¤a biner gibi binerek uzaya gi-
debileceklerini öngörmüfltü. 

Asl›nda, insanlar› yörüngeye tafl›yacak uzay
arac›n›n gelifltirilmesinde herhangi bir teknolojik
zorluk yok. Bu, zaten 40 y›ld›r yap›l›yor. En bü-
yük engel, bunun maliyeti. fiimdiye kadar kimse,
uzay uçufllar›n›n ekonomik olmas› yönünde
önemli bir çal›flma yapmad›. Çünkü uzay çal›flma-
lar›, büyük devletler taraf›ndan yürütülüyordu. 

‹flte bu nedenle, uzay turizmi flimdilik yaln›z-
ca “multimilyonerlere” birfleyler ifade ediyor.
YUR‹ Gagarin’in uzaya ç›kan ilk insan olmas›n-
dan 40 y›l sonra, Nisan 2001’de, ilk uzay turisti
olan Dennis Tito, Bir Soyuz uzay arac›yla Ulusla-
raras› Uzay ‹stasyonu’na uçmak için 20 milyon
dolar ödemiflti. Bunun ard›ndan, iki uzay turisti
daha benzer ücretlerle benzer bir “uzay tatili”
yapt›. 

Yap›lan araflt›rmalar, daha binlerce kiflinin bu
tip bir yolculu¤un karfl›l›¤›n› ödeyebilecek kadar
zengin oldu¤unu gösteriyor. Ancak, bir uzay tati-
linin maliyetinin makul olmas› için, bu fiyat›n çok

Uzayda 
Tatil

uzayyolu  12/26/05  2:49 PM  Page 40



yap›lan “Uluslararas› Ay Konferan-
s›”nda, baz› ülkelerin temsilcileri uzay
programlar›n› aç›klad›lar. 

Avrupa Uzay Ajans›’n›n (ESA) Ay’a
giden temsilcisi Smart-1, adeta gelece-
¤in teknolojisine sahip bir uzay arac›
olma niteli¤i tafl›yor. Kas›m 2004’te
Ay’›n yörüngesinde giren araç, bu y›l›n
ortalar›na kadar görevini sürdürecek.
Smart-1, özellikle d›fl gezegenlere yap›-
lacak yolculuklarda kullan›lmas› düflü-
nülen bir teknolojiyle, iyon motoruyla
donat›lm›fl durumda. 

Bu günlerde, Ay’a en çok ilgi göste-
ren ülkelerin bafl›nda Çin geliyor.
2004’te Çin hükümeti, “Chang’e-1” ad›
verilen robot uzay arac›n›n 2007’de
f›rlat›lmas›na onay verdi. Chang’e, üç
aflamal› bir uçufl olacak. ‹lk uçuflta,
Chang’e-1, Ay’›n yörüngesine yerleflti-
rilecek. Ay’a inecek ve örnek getirecek
ikinci ve üçüncü aflamalar›n, 2010 y›-
l›ndan sonra gerçeklefltirilmesi planla-
n›yor. Chang’e-1, üç boyutlu görüntü
alabilen bir kamera, lazer yüksekliköl-
çer, çeflitli tayfölçerler ve parçac›k de-
tektörlerinden oluflan toplam 7 farkl›
ölçüm ve görüntüleme ayg›t›ndan olu-
flacak. 

Çin, ilk Ay arac›n› gelifltirirken, Hin-
distan da benzerini, Chandrayaan-1’i
gelifltirmekle meflgul. Kas›m 2007’de
f›rlat›lmak üzere gelifltirilen araç, Ay’›n
kutuplar› üzerinden geçecek bir yö-
rüngede ve Ay yüzeyinden yaklafl›k
100 km yükseklikte dolanacak. Chan-
drayaan-1, asl›nda çok uluslu bir iflbir-
li¤inin simgesi. Çünkü araç, Hindis-
tan’a ait ölçüm araçlar› yan›nda
ESA’n›n, Rus Uzay Bilimleri Enstitü-
sü’nün ve NASA’n›n ayg›tlar›n› da tafl›-
yacak. 

Japonya da uzun süredir Ay’a gözle-
rini dikmifl durumda. Japon Uzay Ajan-
s› (JAXA) da 2007’de SELENE ad›n›
verdi¤i uzay arac›n› Ay’a f›rlatmay› he-

defliyor. Oldukça kapsaml› bir proje
olan SELENE, bir yörünge arac› ve iki
küçük uydudan olufluyor. SELENE,
içerece¤i toplam 15 ölçüm ve görüntü-
leme arac›yla Ay’› keflfedecek. SELE-
NE-2’nin 2011-2013 y›llar› aras›nda,
Ay kutbuna indirilmesi planlan›yor.
2013-2015 aras›nda f›rlat›lacak olan
SELENE-3’se, inifl arac› ve hareketli
bir yüzey arac›ndan oluflacak. JAXA,
2025’te Ay’a insanl› uçufl yapmay› he-
defliyor. 

Bunlar d›fl›nda kalan ülkelerin,
uzay araflt›rmalar›na ayr›lan düflük
bütçeleri nedeniyle, flimdilik kendi bafl-
lar›na böylesine görevler gerçeklefltir-
meleri olas› görünmüyor. Ancak, uzay
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Mars’a yap›lacak ilk insanl› uçuflun zamanlamas›,
robot uzay araçlar›yla elde edilecek bilgilere,

gerekli teknolojinin gelifltirilmesine, ve gerekli
kaynaklar›n elde edilebilir olmas›na ba¤l› olacak.

afla¤› çekilmesi gerekiyor. E¤lence amaçl› yap›la-
cak uzay uçufllar› için makul say›labilecek mali-
yet çok de¤iflken. Yörüngede dolanan bir uzay is-
tasyonunda “lüks” bir tatilin karfl›l›¤›n› ödeyebi-
lecek çok say›da kifli olsa da bu paray› böyle bir
fleye ay›ran yaln›zca birkaç kifli var.

Ancak, uzay istasyonuna de¤il, yaln›zca uza-
y›n s›n›r›na yap›lacak yolculuklar çok daha düflük
maliyetlere gerçeklefltirilecek. Bu yolculuklar,
uzayda birkaç gün sürecek bir tatilin yerini tut-
masa da, birkaç dakikal›¤›na a¤›rl›ks›z ortamda
bulunmak isteyenler bu yolculuklara ç›kabilecek. 

Özel birtak›m firmalar›n destek verdi¤i çal›fl-
malar sayesinde, flimdiden devlet deste¤i olma-
dan ilk özel uzay uçuflu yap›ld›. Anseri X Prize
yar›flmas›nda uzaya ilk ç›kan araç SpaceShipOne
oldu. Yine, benzeri ancak daha büyük ödüllü bir
yar›flma düzenleyen Bigelow Aerospace, yak›n
zamanda uzayda kendi istasyonunu kurarak özel
sektörün kullan›m›na sunmay› düflünüyor. Bun-
lar, uzay çal›flmalar› yapan özel kurulufllar›n yal-
n›zca ikisi. Bu çal›flmalar ›fl›¤›nda, uzay turizmi-
nin uzak olmayan bir gelecekte gerçek anlamda
bafllayaca¤›n› söyleyebiliriz. 

Uzaya giden herkes, yerden yaln›zca 300 km
irtifada bulunman›n bile çok etkileyici bir dene-
yim oldu¤u düflüncesini paylafl›yor. A¤›rl›ks›z or-
tam, etkileyici oldu¤u kadar e¤lenceli de. Bura-
da yaflamak yeryüzünde olmaya hiç benzemiyor.
Günlük yaflamda yapt›¤›m›z en basit ifller (y›kan-
mak, yemek, giyinmek gibi) bile, a¤›rl›ks›z or-
tamda tümüyle farkl› bir deneyim oluyor. Uzayda

yaflayan ilk astronotlar olan Skylab mürettebat›,
istasyonun içinde bir yerden baflka bir yere hare-
ket ederken bile akrobatik hareketler yapmaktan
kendilerini alamad›klar›n› söylemifllerdi. Uzaydan
yeryüzünü izlemek de çok etkileyici bir deneyim.
300 km yükseklikte dolanan bir uzay arac›, 90
dakikada bir yeryüzünün çevresini doland›¤› için,
yeryüzünün her noktas›n› görme olana¤›na sahip
olursunuz. 

Uzay turizminin bafllamas›, insan türünün or-
taya ç›kt›¤› gezegeni b›rak›p uzay› keflfetmeye
bafllamas› anlam›na geliyor. ‹lk uzay turistleri,
bu çok önemli ana tan›kl›k etmifl olacaklar. Bafl-
ka gezegenlere hatta ötesine aç›lacak olan insa-
n›n evriminde, en önemli ad›mlardan biri de bu
olacak. 

Yeryüzünde, uzaya gitmifl olma ayr›cal›¤›na
sahip çok az say›da insan var. Ancak, bu insan-
lar özellikle çocuklar›n kahraman› olmufl durum-
dalar. ‹ngiltere’de yap›lan bir araflt›rma, f›rsat
verildi¤inde halk›n yaklafl›k %50’sinin uzayda ta-
til yapmaya çok hevesli oldu¤unu gösteriyor. 

Yörüngede E¤lence
S›ra d›fl› manzara yan›nda, uzay otellerinin

sa¤layaca¤› en ilginç hizmet a¤›rl›ks›z ortam ola-
cak. Öteki etkinliklerin yan›nda, bu belki de in-
sana yapay kanatlarla uçma olana¤› tan›yabilir.
Yeryüzünde, uçmak için kütleçekimine karfl› ko-
yabilecek bir kald›rma kuvveti gerekir. Uzayda
buna gerek yok. Uçmak için çok küçük bir itki

yeterli. Uçabilmek, kendi bafl›na çok ilginç olabi-
lece¤i gibi, uçarak yap›lacak etkinlikler çok daha
e¤lenceli olabilir. Birtak›m spor karfl›laflmalar› ve
oyunlar bu flekilde yap›labilir. Akrobatik hareket-
ler, yeryüzünde oldu¤undan çok daha farkl› ola-
cakt›r. Bir gün, 1. Uzay Olimpiyat› yap›ld›¤›nda,
bunun yeryüzündeki örneklerinden çok daha ilgi
çekici olaca¤› kuflkusuz. Yaln›zca bu bile, uzay
turizmi için itici güç olabilir. Uzayda e¤lence
amaçl› olarak neler yap›labilece¤i, yaln›zca hayal
gücümüzle s›n›rl›.

Uzay turizmi için, teknolojik gereksinimlerin
tümü günümüzde haz›r. Uzay turizmi, rahat ya-
flam ortamlar›, iyi zaman geçirmek için çeflitli
olanaklar gerektiriyor. Bunun yan›nda, yaflam
destek sistemleri, güç santralleri, s›cakl›k ve ›fl›-
n›m kontrolü, yükseklik ayarlamalar›, iletiflim ve
bunlar gibi olmazsa olmaz sistemlere gereksinim
var. Ancak bunlar, çok az de¤ifliklikle, halen
uzayda kullan›lan sistemlerden uzay otellerine
uygulanabilir. 

‹lk uzay otelleri, büyük olas›l›kla Uluslararas›
Uzay ‹stasyonu’nun modüllerine benzer modül-
lerden oluflacak. Elbette, bu modüller burada ka-
lanlar›n rahat› için düzenlenmifl olacak. Zamanla,
modüllerin say›s›n›n art›r›lmas›yla çok daha bü-
yük yap›lar oluflturulabilir. Stanley Kubrick’in
2001: Bir Uzay Maceras› adl› filminde oldu¤u gi-
bi, birkaç kilometre çapl› bir halka istasyonda ya-
pay kütleçekimi de yarat›labilir. ‹lk ad›m at›ld›k-
tan sonra, uzay otellerinin büyük yap›lar olarak
uzayda infla edilmesi iflten bile de¤il. 
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çal›flmalar›na y›lda yaln›zca 250 mil-
yon dolar ay›ran Kanada gibi ülkeler
de gelecekteki Ay uçufllar›nda yer al-
mak istiyorlar. 

Mars’taki Durum
E¤er insano¤lu, yeryüzüyle yetin-

meyip evrende baflka gezegenlere aç›-
lacaksa, Günefl Sistemi’nde, Mars’tan
daha uygun bir yer yok. Günümüzde,
tüm dünyan›n uzay çal›flmalar›na ay›r-
d›¤› bütçeyi birlefltirebilsek, bu y›lda
yaklafl›k 50 milyar dolar ediyor. Bu
bütçeyle, Mars’a y›lda 10 uçufl yap›labi-
lir. Bu da Mars’› yerleflime açmak için
yeterli. E¤er, uzay çal›flmalar› yaln›zca
Mars’a yerleflmeye yönelik olsayd› ve
tüm dünya bunda birleflseydi, k›sa sü-
re içinde bu hayalin gerçekleflmesi

mümkün olurdu. 
Mars’da yaflam, 19. yüzy›ldan bu ya-

na tart›flma konusu. Ne var ki, 1960 ve
70’lerde Mars’a gönderilen uzay araç-
lar›, Mars yüzeyinin hiç de san›ld›¤› gi-
bi bir yer olmad›¤›n› gösterdi. Buras›
so¤uk, kuru ve tozlu bir yerdi. Ne var
ki, Mars’a yak›n zamanda gönderilen
araçlar bu düflüncemizi de¤ifltirmeye
bafllad›. Gezegende eskiden suyun s›v›
halde bulca bulundu¤u aç›kça görüle-
biliyordu ve bu su tamamen buharla-
fl›p uzaya kaçmam›flt›. Günümüzde de
Mars yüzeyinin derinlerinde bir yerler-
de birikmifl durumda bolca su oldu¤u
düflünülüyor. Eskiden suyun s›v› halde
bulunuyor oluflu, gezegende ilkel de
olsa yaflam biçimlerinin oluflmas›n›
sa¤lam›fl olabilir. Hatta, bu yaflam bi-
çimleri, yerin alt›nda aç›¤a ç›kar›lmay›

bekliyor bile olabilirler. 
NASA, Mars’ta su ve yaflam için

ipuçlar›n› bulmak için araflt›rmalar›n›
bir süredir sürdürüyor. Gezegene
Ocak 2004’te inen Spirit ve Opportu-
nity keflif araçlar› Mars’la ilgili bilgile-
rimizi pekifltirdi. 2010 y›l›na kadar, üç
hareketli yüzey arac›, bir inifl arac› ve
iki yörünge arac› gezegeni ziyaret et-
mifl olacak. NASA, bu görevlerin ard›n-
dan, durumu de¤erlendirerek bir son-
raki on y›l için Mars araflt›rma uçuflla-
r›n› programlayacak. Bunlar, duruma
göre Mars’tan çeflitli örnekler getirme,
yüzeyi kazarak alt›n› inceleme gibi gö-
revler olabilir. 

2011’den bafllayarak, NASA insanl›
yolculuklara haz›rl›k amaçl› uçufllara
da bafllayacak. Bu robot araçlar, insan-
l› araçlar›n Mars’a iniflini canland›ra-
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Neil Armstrong’la birlikte Ay’a giden Apol-
lo-11 astronotlardan Buzz Aldrin, ayn› zamanda
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde yörünge
mekani¤i üzerine çal›flm›fl bir araflt›rmac›. NA-
SA’n›n 2004’te aç›klad›¤› yeni vizyonu çerçeve-
sinde Mars’a gitmeye haz›rlanmas›, herkes gibi
onu da heyecanland›rm›fl. Aldrin, her seferinde
dev boyutta roketler f›rlatmak yerine, Mars yol-
culuklar›n›n çok daha ekonomik ve güvenli bi-
çimde yap›labilmesinin bir yolunun olmas› ge-
rekti¤ini düflünmüfl. Nitekim, çal›flmalar›n›n so-
nucunda ortaya bir uçufl plan› ç›km›fl. Aldrin bu
plan›n›, Popular Mechanics’in Aral›k 2005 say›-
s›nda kendi kalemiyle anlatt›. Biz de, Aldrin’in
plan›n› sizin için derledik.

NASA’n›n aç›klad›¤› insanl› Mars program›,
Apollo program›n›n gelifltirilmifli gibi. Bu pla-
n›n ilkel haline göre, dev bir “depozitosuz” ro-
ket Yer’den f›rlat›l›yor ve tafl›d›¤› uzay arac›,
Mars’a ulaflt›ktan sonra yavafllat›larak gezege-
ne iniyor. Bu basit uçufl plan›n›n enerji gerek-
sinimi çok büyük oldu¤undan, bu görev afl›r›
pahal› ve karmafl›k olacak, büyük roketler ge-
rektirecek.

Aldrin’in plan›, Yer ile Mars aras›nda mekik
dokuyacak, sürekli hareket halinde olan

“Cycler” adl› istasyonun kullan›m›na dayal›. Bir
kez Mars ile Dünya’y› çevreleyen yörüngesine
yerlefltirildikten sonra, Cycler’in uzun dönemde
çok az enerji gereksinimi olacak. Bu da, uzun
dönemli bir proje olan insanl› Mars yerleflimle-
rinin kurulmas› için önemli katk› sa¤layacak. 

Yörüngede gidip-gelen bir arac›n en önemli
üstünlü¤ü, yaln›zca bir kez h›zland›r›lmas›n›n
gerekmesi. Bundan sonra, Günefl yörüngesinde,
Mars ve Yer aras›nda yapaca¤› gidifl-geliflleri
kendi momentumuyla gerçeklefltirir. Yaln›zca,
yörüngenin düzeltilmesi gerekti¤i zamanlarda,
az miktarda itki için yak›t harcan›r. Cycler’›n
gelifl-gidifl zamanlar› önceden bilindi¤i için, NA-
SA’n›n Mürettebat Keflif Arac› (CEV) gibi araç-
larla, astronotlar Cycler’a kolayl›kla ulaflabilir.
CEV, görece çok küçük bir araç oldu¤undan az
miktarda yak›t gerektirir. 

Asl›nda, Mars-Yer aras› uçuflun bu flekilde
yap›labilece¤i düflüncesi 1960’lardan bu yana
gündemde. Ancak, Cycler’in tek bafl›na kullan›l-
d›¤› bir planda, gezegenlerin uygun konuma
gelmesini beklemek gerekti¤inden, Yer ve Mars
aras›ndaki yolculuklar›n süresi 7,5 y›l› bulabilir.
Aldrin, bunun daha verimli bir yönteminin olup
olmad›¤›n› araflt›r›rken, baz› de¤iflikliklerle, so-

runun çözülebildi¤ini görmüfl. Buna göre,
Cycler’in rotas›nda, Yer yak›n›ndan her geçiflin-
de, yerçekiminden yararlan›larak yap›lacak de-
¤ifliklikler bu süreyi önemli ölçüde k›salt›yor.

Bununla birlikte, Cycler’in h›z›n› düflürme-
mek için, Semi-Cycler ad›n› verdi¤i bir baflka
araç kullan›labilir. Çünkü Cycler, Mars’a ulaflt›-
¤›nda h›z› saatte yaklafl›k 45.000 km oluyor.
CEV’in, bu h›zla giden Cycler’dan ayr›lmas›nda
sorun yok. Ne de olsa, Mars atmosferinin sür-
tünmesinden yararlan›larak hiç yak›t kullanma-
dan h›z› düflürülebilir. Ancak, Mars’tan Yer’e
dönmek üzere hareket eden arac›n bu h›za ula-
fl›p Cycler’i yakalayabilmesi için çok fazla yak›-
ta gereksinimi var. 

Bu soruna çözüm olarak da, Semi-Cycler’in
kullan›m› devreye giriyor. Bu araç da Ayn›
Cycler gibi Yer ile Mars aras›nda, kütleçekimin-
den yaralanarak gidip geliyor. Bir fark›, Mars’a
yaklaflt›¤›nda atmosferden yaralanarak yavaflla-
mas› ve Mars’dan gelecek CEV’i yakalamak için
dört ay boyunca bu yavafl h›zda Mars yörünge-
sinde dolanmas›. Bu süre sonunda, saatte yak-
lafl›k 5000 km h›zla yörüngede dolan Semi-
Cycler’i yakalamak, Mars’tan kalkan CEV için
kolay olacak. Semi-Cycler ve CEV, 14 Ay’l›k dö-
nüfl yolculu¤una bafllayacak. Semi Cycler’in bu
aflamadan sonra, itki kullan›larak h›zland›r›lma-
s› gerekecek. Ancak, bunun için gerekecek ya-
k›t miktar›, gezegen yüzeyinden f›rlat›lacak bir
roketin kullanaca¤› yak›ta göre çok az olacak.
Bu yöntemin tek kusuru, dönüfl yolculu¤unun
uzun sürüyor olmas› gibi görünüyor. 

Aldrin’in Mars uçufl plan›n›n en iyi yan›, bir
döngüsünün olmas›. Bu, çok fazla enerjiye ge-
rek duyulmadan sürekli çal›flabilecek bir sistem
oldu¤u için, gelecekteki Mars uçufllar›n›n kesin-
tiye u¤ramadan, bir düzen içinde sürdürülmesi-
ni sa¤layabilir. Çünkü, ekonomik ve politik ne-
denlerden ötürü, devletlerin uzay çal›flmalar›na
ay›rd›klar› kaynaklar de¤iflkenlik gösteriyor. Bu
nedenle, fazla maddi yük getirmeyen bu tip
planlar, uzay çal›flmalar›n›n süreklili¤inin sa¤-
lanmas›nda anahtar rol oynayabilir.

Eski Astronotun
Mars’a Uçufl Plan›
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cak. Mars atmosferine girifl, yörünge
araçlar›yla buluflma, hassas inifl dene-
meleri, araçlar aras›nda ve Yer’le ileti-
flimin sa¤lanmas› insanl› uçufllar baflla-
madan önce denenecek. Bu uçufllar so-
nucunda, ayr›ca gelecekteki insanl›
uçufllar için araflt›rma alanlar› ve kay-
naklar›n bulundu¤u bölgelerle ilgili ve-
riler de elde edilmifl olacak.

Ay’›n ötesine yap›lacak insanl› uçufl-
lar, eldeki kaynaklara, deneyim biriki-
mine ve yeterli teknoloji olup olmad›-
¤›na ba¤l› olarak de¤erlendirilecek. Bu
arada, Mars yörüngesine, yak›ndaki bir
asteroite yap›lacak insanl› uçufllar,
Mars yolculu¤una haz›rl›k olarak dü-
flünülebilir. Böylece, insanl› uçuflu des-
tekleyecek uzun uçufllar, güç ve itki
sistemleri, Mars yüzeyine inme riskini
almadan denenebilecek. Mars’a yap›la-
cak ilk insanl› uçuflun zamanlamas›,
robot uzay araçlar›yla elde edilecek bil-
gilere, gerekli teknolojinin gelifltirilme-
sine, ve gerekli kaynaklar›n elde edile-
bilir olmas›na ba¤l› olacak.

Sistemin Öteki Aylar›
Jüpiter’in Galileo Uydular› olarak

bilinen 4 büyük uydusundan üçünün
(Europa, Callisto ve Ganymede) buz-
larla kapl› oldu¤unu, 1970’lerde bura-
ya ulaflan Voyager uzay araçlar› saye-
sinde ö¤rendik. Bundan 20 y›l sonra,
Galileo uzay arac›, bu uydular›n buzlu
yüzeylerinin alt›n›n tümüyle suyla kap-
l› oldu¤unu gösterdi. Elbette, suyun

bu kadar bol oldu¤u bir yerde yaflam›n
geliflmifl olmas› da olanakl›. Belki de
çok farkl› yaflam biçimleri olufltu ve bu
uydular›n okyanuslar›nda flu anda yüz-
mekte olan canl›lar var. 

NASA, gelecek on y›l içinde bu uy-
dulara yap›lacak bir uçufl için çal›flma-
lar yap›yor. Ancak, bu çal›flmalar he-
nüz çok erken aflamalarda. Voyager ve
Galileo gibi, uydular›n yak›n›ndan ge-
çerek foto¤raflar çekip çeflitli ölçümler
yapman›n ötesinde, yeni görev arac›,
bu uydular›n her birinin çevresinde bi-
rer y›l boyunca dolanarak çok daha ay-

r›nt›l› çal›flmalar yapacak. Böylece, bu
küçük dünyalar›n okyanuslar›nda ne-
ler olup bitti¤i daha iyi anlafl›labilecek. 

“Jüpiter’in Buzlu Aylar› Yörünge
Arac›” projesi, NASA’n›n Prometheus
projesi kapsam›nda bulunuyor. Pro-
metheus, uzayda nükleer enerji kulla-
n›larak güç ve itki elde edilmesi ama-
c›yla oluflturulmufl bir proje. Bu proje,
ayn› zamanda, uzun mesafeli insanl› ve
insans›z uzay yolculuklar›n› olanakl›
k›labilecek bir anahtar rolüne sahip.
Bu nedenle, Jüpiter’e gidecek bu araç,
insan› baflka dünyalara tafl›yabilecek it-
ki ve güç sistemlerini kullanan ilk tem-
silci olacak. 

Günefl Sistemi’ndeki d›fl gezegenle-
rin uydular›, yaflam›n geliflebilece¤i or-
tamlara iliflkin birtak›m ipuçlar› sunu-
yor olabilir. Ocak 2005’te Satürn’e ula-
flan Cassini uzay arac›, Huygens adl›
sonday› Titan’a gönderdi. Huygens,
baflka bir gezegenin uydusuna inen ilk
uzay arac› oldu. Titan, Günefl Siste-
mi’nde en çok ilgi çeken uydulardan
biri. Çünkü, sistemin en büyük uydusu
olmas›n›n yan› s›ra, atmosferi gezege-
nimizinki kadar kal›n. Ayr›ca, gezege-
nimizin atmosferinin ilkel halinin bile-
flimine sahip. Gezegende bulunan kar-
mafl›k moleküller de yeryüzünün ilkel
halini an›msat›yor. Titan, ilkel yaflam›n
oluflabilmesi için gereken niteliklere
sahip gibi görünüyor. Titan bu haliyle,
“biyolojinin kimyadan nas›l do¤du¤u-
nu” bize gösterebilir. 

Cassini ve Huygens’in verilerine da-
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Ocak 2005’te Satürn’e ulaflan Cassini uzay arac›, Huygens adl› sonday› Titan’a gönderdi. Cassini ve Huygens’in verilerine göre Titan, ilkel yaflam›n oluflabilmesi için
gereken niteliklere sahip gibi görünüyor. Titan’a yönelik çal›flmalar, “biyolojinin kimyadan nas›l do¤du¤unu” bize gösterebilir.

Jüpiter’in Galileo Uydular› olarak bilinen 4 büyük
uydusundan üçünün (Europa, Callisto ve

Ganymede) buzlarla kapl›. Uzay çal›flmalar›
planland›¤› gibi giderse, 2020 y›l›ndan sonra, bu

uydular›n okyanuslar›nda, insan yap›m› denizalt›lar›
görebilece¤iz.
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yanarak araflt›rmac›lar rahatl›kla yeni
robot uzay araçlar›n› bu uyduya gön-
derebilirler. 2020 y›l›ndan sonra, Euro-
pa’daki denizalt›lar› ve Titan’daki keflif
balonlar›n› flimdiden hayal edebiliriz.
Uzun dönemli düflünüldü¤ünde, d›fl
gezegenlerin uydular›, insanlar›n ilgi
oda¤› olacak gibi görünüyor. 

Günefl-d›fl› Gezegenler
Her ne kadar sonradan eklenenler

olsa da Günefl Sistemi’ni oluflturan do-
kuz gezegen, Günefl ad›n› verdi¤imiz
y›ld›z›n çevresinde dolan›yor. Eskiden
bu yana, gökbilimciler ve hatta filozof-
lar, bunun yaln›zca bizim sistemimize

özgü oldu¤u düflüncesinin bencillik
olaca¤› düflündüler. Ancak, bunun ka-
n›tlanmas› için 1995 y›l›n› beklemek
gerekti. Günefl-d›fl› gezegenleri göste-
recek nitelikteki teleskoplar ancak bu
zaman yap›labildi. O y›ldan bu yana,
gözlenen Günefl-d›fl› gezegenlerin say›-
s› 100’ü aflt›. Bu say›, giderek de art›-
yor. 

Günümüze de¤in keflfedilen Günefl-
d›fl› gezegenler ya dev gezegenler, ya
da y›ld›zlar›na çok yak›n yörüngede
dolanan gezegenler. Bu dev gezegenle-
rin baz›s› bizim Jüpiter’imizden bile
büyük. Hatta, bu dev gezegenler ara-
s›nda, y›ld›zlar›na bizim en yak›n geze-
genimizin, Merkür’ün oldu¤undan da-

ha yak›n yörüngede dolanlar var. Yer
gibi küçük gezegenlerin, yeryüzünde
bulunan teleskoplarla – ne kadar gelifl-
mifl olurlarsa olsunlar – keflfedilmeleri
pek olas› de¤il. Çünkü, Yer atmosferi-
nin olumsuz etkileri, bunu engelliyor. 

NASA’n›n Origins (Yaflam›n Kayna-
¤›) program› kapsam›nda, Günefl-d›fl›
gezegenleri keflfedebilmek için çok sa-
y›da yöntem gelifltirildi. Spitzer ve Ja-
mes Webb gibi uzay teleskoplar›n›n ya-
n› s›ra, Kepler ve Uzay ‹nterferometre-
si gibi projeler kapsam›nda, yak›n y›l-
d›zlar›n çevresinde dolanan Yer benze-
ri gezegenler aranacak. Ancak, bu te-
leskoplar›n ay›rma güçleri de gezege-
nimizin birkaç kat› çapa sahip geze-
genleri bulabilecek yetenekte olacak. 

Bu teleskoplardan elde edilen veri-
ler ›fl›¤›nda, uzunca bir süredir yap›m›
gündemde olan Yer-benzeri Gezegen
Bulucu (Terrestrial Planet Finder,
TPF) adl› çok geliflmifl bir teleskop ya-
p›lacak. Bu teleskopun, önümüzdeki
on y›l içinde f›rlat›lmas› planlan›yor.
TPF, Yer benzeri gezegenleri bulacak
ve onlar›n atmosfer bileflimlerini ince-
leyebilecek yetenekte olacak. Nas›l yer-
yüzünde yaflayan bitkiler ve hayvanlar
atmosferin bileflimini zaman içinde de-
¤ifltirdilerse, bu dünyalar›n atmosfer
biliflmleri de bize orada neler olup bit-
ti¤i hakk›nda bilgi verecek. 

E¤er TPF yaflam belirtisi tafl›yan bir
gezegen bulacak olursa, yine NA-
SA’n›n yeni vizyonuna göre, 2020’den
sonra bunu do¤rulayabilecek nitelikte,
çok daha geliflmifl teleskoplar kullan›-
lacak. “Yaflam Bulucu” gibi teleskop-
lar, kuflkusuz çok büyük olacak ve ile-
ri teknolojiyle donat›lm›fl olacak. El-
bette, bunlar›n TPF gibi, yerden uzak-
ta, uzayda konumland›r›lmas› gereke-
cek. E¤er bir gün insano¤lu Günefl Sis-
temi’nden ayr›l›p derin uzaya aç›lmaya
karar verirse, bu çal›flmalar›n önemi
çok büyük olacak. 
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Günümüze de¤in keflfedilen Günefl-d›fl› gezegenler ya dev gezegenler, ya da y›ld›zlar›na çok yak›n yörüngede
dolanan gezegenler. Yer gibi küçük gezegenlerin, yeryüzünde bulunan teleskoplarla keflfedilmeleri pek olas›

de¤il. Bunun için yeni uzay teleskoplar› gelifltiriliyor.

Yer-benzeri Gezegen Bulucu (TPF), Yer benzeri gezegenleri bulacak ve onlar›n atmosfer bileflimlerini incele-
yebilecek yetenekte olacak. Bu teleskopun, önümüzdeki on y›l içinde f›rlat›lmas› planlan›yor.
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