
Astronot, k›saca “uzay adam›”
demek. Uzaya gitmek üzere özel olarak
yetifltirilen astronotlar, uzay
araflt›rmalar›nda da görev yaparlar. Ay’› ve
di¤er gökcisimlerini incelemek, oralara
ulaflmak amac›yla çal›flmalar yürütürler.
Birlikte göreve giden birkaç astronot,
genellikle birkaç hafta boyunca uzayda
yaflar. Bu astronotlar›n farkl› ülkelerden,
farkl› kültürlerden geldi¤ini de düflünün.
Birbirlerinin dillerini bile bilmiyor olabilirler!
Ancak yine de beraber yaflamay› ve
çal›flmay› ö¤renmeleri gerekir. Bunun en

iyi yolu da uzay arac›nda yap›lmas› gereken
baz› iflleri paylaflmak. Temizlik yapmak ya
da bozulan aletleri onarmak gibi.

8 Bilim Çocuk
Astronotlar, uzayda günlük bak›mlar›n› yapabiliyorlar.

Hangi çocuk astronot olmay› düfllemez ki? Uzayla ilgili gözlemler

yapmak, uzaya gidip kefliflerde bulunmak çok e¤lenceli olmal›! Peki,

onlar›n uzayda nas›l bir yaflam sürdürdüklerini hiç merak ettiniz mi? 

Uzayda Yaflam
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‹nsan›n en önemli gereksinimlerinden
biri beslenmek. Uzak bir yere kamp
yapmaya gitti¤inizi düflünün. Yan›n›zda size
yetecek kadar yiyecek alman›z, bu
yiyecekleri de en uygun flekilde saklaman›z
gerekir. Üstelik gitti¤iniz kamptan
dönerken çöplerinizi de eve getirirsiniz.
Kampç›l›¤›n en önemli kurallar›ndan biri,

geride çöp b›rakmamakt›r. ‹flte bir uzay
arac›yla yolculu¤a ç›kan astronotlar da buna
dikkat etmek zorundalar. Astronotlar,
uzayda yemek yapmazlar. Uzayda
yenilecek yemekler önceden seçilir. Uzay
araçlar›nda yiyecekleri ›s›tmak için bir f›r›n
bulunur. Ancak buzdolab› olmad›¤› için
yemeklerin dikkatle saklanmas› ve

bozulmalar›n›n önlenmesi
gerekir. Peki, tuz ve flekerin
uzayda s›v› halde tüketildi¤ini
biliyor muydunuz? Nedeni
çok basit. Uzaydayken
yeme¤in üzerine tuz

dökemezsiniz. Uçar gider.
Ayr›ca, tuzun astronotun gözüne, burnuna
kaçma olas›l›¤› var.

Astronotlar t›pk› evlerinde oldu¤u gibi
uzaydayken de üç ö¤ün yemek yerler:
sabah, ö¤le ve akflam. Ö¤ün aralar›nda
çay, kahve, portakal suyu içerler. ‹stedikleri
meyveyi de yerler. 

Uzun ve yorucu bir günden sonra
uyumak gibisi yoktur. Bir uzay arac›nda
uyumak nas›ld›r dersiniz? Merak etmeyin!
Astronotlar, uzay arac›nda da t›pk›
evlerindeymifl gibi rahatça uyurlar; ama
uyuma biçimleri biraz farkl›! Uzayda
yerçekimi yok. Bu yüzden astronotlar›n
a¤›rl›¤› da yok. Yani, istedikleri flekilde

Bilim Çocuk 99

Astronotlar›n, yemek yemeden önce uçan yiyecekleri yakalamalar› gerekiyor!

Ayaktayken uyunabilece¤ini hiç
düflünmüfl müydünüz? Astronotlar,

ayakta uyurken çok rahatlar. 
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uyuyabilirler. ‹ster ayakta, ister tüm
vücutlar› havada. Yaln›zca kendilerini bir
duvara ya da bir yata¤a emniyet
kemerleriyle ba¤lamak zorundalar. Uyurken
uçmamak ya da bir yere çarpmamak için.

Uzay araçlar›nda astronotlar›n s›¤aca¤›
boyutta kabinler var. ‹çlerinde de birer
yatak. Astronot say›s›n›n kabin say›s›ndan
fazla oldu¤u durumlar da olabiliyor. Bu
durumda astronotlar, kendilerini herhangi bir
yere emniyet kemerleriyle ba¤lay›p rahatça
uyuyabiliyorlar. Astronotlar günde ortalama
8 saat uyurlar. Peki onlar nas›l uyan›r?
Uzayda zaman kavram› yok. Bu nedenle
astronotlar›n uyanmas› dünyadaki
kontrol merkezinden gelen müzikle
sa¤lan›r.

Astronotlar, uzaya giderken
yanlar›nda ne tür giysiler
götürüyorlar dersiniz? Yazl›k
giysiler ya da k›fll›k paltolar
al›yorlar m›d›r? Sanm›yoruz. Çünkü
uzayda dünyadaki gibi mevsimsel

s›cakl›k farklar› yok.
Bu nedenle so¤uktan
korunmak ya da
s›cakta rahat etmek
için farkl› giysiler
götürmüyorlar;
uzayda yaln›zca
birkaç gün ya da en
fazla birkaç hafta

kal›yorlar. Elbette özel
görevleri oldu¤u zaman

uzayda daha uzun süreyle de
kalabilirler. Astronotlar, uzaydayken
yapt›klar› her ifl için farkl› giysiler giyerler.
Uzaya f›rlat›l›rken, uzay arac›n›n içinde
çal›fl›rken, uzay› yürüyüflü yaparken…
Giysilerindeki en önemli özellik, rahat ve
koruyucu olmas›d›r. Özellikle uzay
yürüyüflü s›ras›nda kullan›lan giysiler, zararl›
günefl ›fl›nlar›na karfl› koruyucu olacak
flekilde yap›l›r.

Astronotlar, uzay arac›n›n içindeyken
genellikle gömlek, flort ve pantolonlar›
tercih ederler. Özellikle çok cepli

1100 Bilim Çocuk

Uzay yürüyüflü s›ras›ndakullan›lan
giysiler, rahat ve koruyucu! Bu giysiler
neden beyaz biliyor musunuz? Beyaz renk,›s›y› yans›t›yor. Bu sayede, fazla s›caktan

korunuyorlar. 

Uzay arac›n›n içindeyken de günlük giysiler giyiyorlar. 

uzaydayasam  12/1/06  20:06  Page 10



pantolonlar› tercih ederler. Bu flekilde,
çal›fl›rken gereksinimleri olan her türlü
malzemeyi yanlar›nda tafl›yabilirler. Uzay
araçlar›nda çamafl›r makinesi yok. Bu
nedenle, Dünya’daki gibi giysilerini s›k s›k
de¤ifltiremezler. Giysileri de Dünya’daki
gibi kirlenmez. Her gün banyo
yapt›klar›ndan, yanlar›nda bolca iç çamafl›r›
götürürler. Kirli giysilerini de bir çantan›n
içinde saklayarak Dünya’ya geri getirirler.
T›pk› çöplerini Dünya’ya geri getirdikleri
gibi.

Peki astronotlar uzayda bulunduklar›
süre boyunca hep çal›fl›yorlar m›? Onlar›n
da e¤lenmeye haklar› var! Yo¤un çal›flma
günlerinde ara verip dinleniyorlar. En çok
tercih ettikleri dinlenme biçimi,
pencereden d›flar› bakmak! Oturdu¤unuz
yerden Dünya’y› ve uçsuz bucaks›z uzay›n
karanl›¤›n› izlemek, ilginç olsa gerek.

Bunun d›fl›nda, astronotlar dinlenmek için
kitap okurlar, film izlerler, egzersiz yaparlar,
çeflitli oyunlar oynarlar. 

Uzayda her fley uçuyor. Yaflam
Dünya’dakinden farkl›. Banyo yapmak, difl
f›rçalamak normalde her gün yapt›¤›m›z
ifller. Ancak bunlar› uzayda yapmak biraz
zor. Bu nedenle, astronotlar uzaya
gitmeden önce e¤itim al›yorlar. Dünya’da
kolayl›kla yapt›klar› bu hareketleri uzayda
da gerçeklefltirebilmenin yollar›n›, yapay ve
yerçekimi olmayan ortamlarda ö¤reniyorlar.
Astronotlar›n iflleri o kadar da basit
de¤ilmifl asl›nda. Uzay gitmeden önce her
fleyin incelikle planlanmas›, her türlü
olas›l›¤a karfl› önlemlerin al›nmas› gerek.
Ayr›ca astronotlar›n disiplinli bir tutum
içinde olmalar› da önemli. Ancak uzayda
görev yapman›n incelikleri ve zorluklar› bir
yana, Dünya’n›n d›fl›na ç›k›p keflif yapmak,
bilime katk› sa¤lamak, çok heyecan verici
olsa gerek! 

Hande Kaynak

Kaynaklar:
http://www.esa.int/esaKIDSen/SEM52JWJD1E_LifeinSpace_0.html

http://spaceflight.nasa.gov/living/

Bilim Çocuk 1111

Astronotlar, bofl zamanlar›nr kitap
okuyarak ya da birlikte oyunlar oynayarakgeçirebiliyorlar. 
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