
Dünya’da nüfus h›zla art›yor. ‹n-

san, Dünya üzerinde ço¤ald›kça s›n›rl›

kaynaklar› h›zla tüketiyor. Geliflmeler

gösteriyor ki Dünya, belli bir noktadan

sonra bu art›fl› kald›ramayacak bir

noktaya gelecek. Bu da bize yeni yerle-

flim ve yaflam alanlar› bulmak için bas-

k› yap›yor. Belki henüz bugün için his-

sedilir bir bask› de¤il bu. Ama kuflak-

lar sonra Dünya d›fl›na ç›kmak gerekti-

¤inde, insano¤lu uzaya yay›lmaya bafl-

lad›¤›nda çoktan çözümü bulunmufl ol-

mas› gereken baz› sorunlar üzerine

flimdiden kafa yorulmas› da flart. Ev-

rim sürecinin bir aflamas›nda canl›lar›n

bir k›sm› sular› terk edip karaya ç›k-

m›flt›. Asl›nda bütün kapal› toplumla-

r›n bir aflamada dejenere olmamak için

yapmas› gereken fleydir bu: kendileri-

ne yeni aç›l›mlar sa¤lamak ve yaflam

alanlar›n›n d›fl›na ç›karak yeni habitat-

lara yönelmek. Bir bilimkurgu roman›

ya da film konusu de¤il bu düflünce.

Bu, gelecekte at›lmas› kaç›n›lmaz olan

bir ad›m. Uzay ça¤›n›n 1957 y›l›nda

Sputnik uydusunun f›rlat›lmas›yla bafl-

lad›¤› kabul ediliyor. Buna bakt›¤›m›z-

da görüyoruz ki, asl›nda uzay macera-

m›z yaln›zca 50 y›ll›k. 50 y›ll›k deneyi-

mimizle Ay’a gittik, yörünge istasyon-

lar› kurduk, Günefl Sistemi d›fl›na arafl-

t›rma sondalar› gönderdik, kendi siste-

mimizdeki gezegenleri keflfetmek üze-

re uzay araçlar›, gökyüzü teleskoplar›

ürettik. Mars’a insans›z uzay araçlar›

indi ve bilgiler yollad›lar. Geçen 50 y›l

asl›nda oldukça k›sa bir zaman. Bu k›-

sa zaman içinde uzay yar›fl›nda büyük

aktörler olarak yaln›zca ABD ve Rusya

vard›. Günümüzde uzay yar›fl›na kat›-

lan ülkelerin say›s› h›zla art›yor. Ay’da

yerleflmek, Mars’ta koloni kurmak, ge-

zegenleri yaflanabilir hale getirmek

üzerine daha çok konufluluyor art›k.

Bafllang›çta bilimkurgu gibi görünen

fleylerin asl›nda yap›labilir oldu¤u gö-

rüldükçe, insanlar hayal güçlerinin

ufuklar›n› daha ileriye tafl›yorlar. Bu

asl›nda inan›lmaz bir h›z. ‹nsanl›k tari-

hi binlerce y›l gerilere gidiyor. Ancak

gerçekten h›zl› bir geliflme ivmesi ya-

kalad›¤›m›z dönem, yirminci yüzy›lla

bafllad›. Çal›flmalar henüz çok yeni ve

hâlâ ö¤renecek ve yap›lacak çok fley

var. Ama yine de insan 50 y›lda baflar›-

lanlara bakt›kça gelecek konusunda

iyimser düflünüyor.
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Dünya bizim evimiz. ‹nsano¤lu bu gezegende ortaya ç›kt› ve yaflam›n› sürdürüyor. Bununla
birlikte biliyoruz ki bir gün gelecek, evimizi terk edip baflka dünyalara gitmek zorunda

kalaca¤›z. Bugün Dünya d›fl› bir gezegene b›rak›n yerleflmeyi, gidip gelmek bile oldukça zor ve
külfetli. Yine de roketler tasarlamak, uzay gemileri yapmak gibi iflin mühendislik yönüyle ilgili
güçlükler di¤er sorunlar yan›nda olduça hafif. As›l zorluksa uzayda ya da baflka bir gezegende
yaflamakla ilgili. ‹nsan, uzayda yaflamak için belki de yeni bir uyum sürecinden geçmek, farkl›
yaflam alanlar›na biyolojik olarak uymak zorunda. Her gezegenin kütleçekiminden, atmosferine
dek farkl› yanlar› oldu¤unu düflünürsek, Dünya d›fl›nda bir yaflama bafllarken bizi kimi sorunlar

bekliyor diyebiliriz.

UZAYDA YAfiAM

Bir Gün Mutlaka…
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Peki, uzay düfllerinin gerçekleflti¤ini

düflünelim. ‹nsano¤lu uzayda yaflamaya

bafllam›fl olsun; bizleri bekleyen sorun-

lar nelerdir, ne gibi aflamalardan geç-

mek gerekir, gelin birlikte göz atal›m.

Bunu yaparken de insano¤lunun

1950’lerden itibaren yaflamaya bafllad›¤›

uzay deneyiminden de yararlanal›m.

Uzaydan dönen astronotlar›n ço¤u,

bafldönmesi, mide bulanmas›, kusma gi-

bi rahats›zl›klardan flikâyetçi olduklar›-

n› söylüyor. Uzay tutmas› denen bu du-

rumun asl›nda bildi¤imiz uçak tutmas›,

ya da otobüs, tren, gemi tutmas› gibi ra-

hats›zl›klardan pek bir fark› yok. Sorun,

göz ve kulak içindeki denge organlar›-

n›n birbiriyle uyumsuz çal›flmas›ndan

kaynaklan›yor. Astronotlar›n uzayda

karfl›laflt›¤› di¤er sorunlar yan›nda bu,

nispeten önemsizmifl gibi görünüyor.

Bununla birlikte uzay çal›flmalar› ilerle-

dikçe ortaya daha farkl› sorunlar ç›kabi-

lir. Büyüklü küçüklü sorunlar›n bir k›s-

m› önceden tahmin edilebilir; bir k›sm›y-

sa hiç akla gelmeyen fleyler olacakt›r.

Uzayda yaflamla ilgili son zamanlar-

da en çok gündeme gelen gezegen

Mars. Geçmiflte Mars’ta düflman uzayl›-

lar›n yaflad›¤›na inan›l›rd›. Bunun ger-

çek olmad›¤› anlafl›l›nca birçok bak›m-

dan Dünya’yla benzerlikler tafl›yan k›r-

m›z› gezegenin insanl›¤a yeni bir ev ola-

bilece¤i düflüncesi ortaya at›ld›. Böylece

Mars’a gitme düflünceleri do¤du. Mars’a

gitme sürecinde öne sürülen fikirlerden

biri, gezegeni tan›mak için önce robot

araçlar›n gönderilmesi, sonra da araflt›r-

malar ›fl›¤›nda insanlar›n gezegene yö-

nelmeye bafllamas›yd›. Hatta robotlar in-

san için yaflamaya elveriflli ortamlar› ön-

ceden haz›rlayabilirlerdi. Gezegen yüze-

yindeki örnekler üzerinde "yerinde" ya-

p›lacak incelemelerin büyük önemi var.

Böylesine ayr›nt›l› analizlerin yak›n ge-

lecekte robotlar taraf›ndan yap›labilme-

si olanaks›z de¤ilse de, çok zor görünü-

yor. Mars’›n keflfi için gerekli temel bi-

limsel sorular› yan›tlamak jeoloji, pale-

ontoloji, biyoloji, jeofizik, atmosfer bili-

mi ve klimatoloji alanlar›nda araflt›rma

gerektirir. Bafllang›çtaki araflt›rmalar ve

de¤erlendirmeler robotlar kullan›larak

yap›labilir. Ancak daha sonraki ayr›nt›l›

araflt›rma ve kefliflerin gezegen yüzeyi

üzerinde görevli insanlardan oluflan bir

ekipçe yap›lmas› gerekir.

Keflif yolculuklar› uzay gezginlerini

ciddi ve birbiriyle ba¤lant›l› üç sorunla

karfl› karfl›ya b›rak›yor. Bunlardan ilki,

kütleçekimsiz ortam nedeniyle vücut bi-

leflenlerinin a¤›rl›¤›ndaki azalma sonu-

cu vücudu etkileyen fiziksel kuvvetler-

deki de¤iflimler. Astronotlar uzayda çal›-

fl›rken yerçekiminin olmamas›ndan flikâ-

yetçiler. Görünen o ki, astronotlar kadar

onlar›n bedenleri de bu durumdan flikâ-

yet ediyor. Özellikle kemik ve kas doku-

lar›ndaki kay›plar en büyük sorunlar-

dan biri. Birkaç gün ya da bir hafta gibi

k›sa sürelerde gerçeklefltirilen uzay gö-

revlerinde bu s›k›nt›lar çok da önemli

de¤il. Bunun telafisi kolayca yap›labili-

yor. Ama uzayda kal›nan süre artt›kça

sorunlar bafll›yor. Dünya koflullar›nda 1

G çekime göre kan pompalamaya al›fl›k

olan kalbimiz 0 G’de daha kolay kan

pompal›yor; ne var ki bu durum kalp-da-

mar sisteminde ve kaslarda kay›plara

neden oluyor. Uzayda göreve giden as-

tronotlar›n, kas kay›plar›ndan etkilen-

memek için sürekli egzersiz yapmalar›

gerekiyor. Benzer biçimde kemikler de

kütle kayb›na u¤ruyor. Kemiklerimiz

sert yap›lar›na karfl›n asl›nda canl› or-

ganlar›m›z ve baflka biyolojik sistemler

gibi bir dengeye oturmufl durumda.

Kandan sürekli kalsiyum al›flverifli yap›-

yorlar. Ama yerçekimsiz ortamda ke-

miklerin üzerindeki bask› kalkt›¤›nda,

vücut daha az kalsiyuma gerek duyul-

du¤u mesaj›n› kemiklere veriyor ve kan-

dan al›nan kalsiyum miktar› düflüyor.

Bu durum uzun süre devam ederse ke-

mikler zay›flamaya bafll›yor. Bir y›l ya

da daha uzun süreli uzay yolculuklar›

boyunca maruz kal›nan a¤›rl›ks›zl›k, ke-

miklerdeki k›r›lma riskini ciddi olarak

art›r›yor. Uzaydayken ve dönüfl sonra-

s›nda uygulanan egzersiz programlar›,

kemik kayb›n›n iyilefltirilmesinde fazla

etkin de¤il. Kalsiyum ve D vitamini des-

tekleri de kemik kayb›n› önlemiyor. He-

nüz uzun süren uzay yolculuklar› yap›l-

mad›ysa da, uzay istasyonlar›nda yafla-

nan deneyimler bize oldukça yararl› ve-

riler sunuyor. Aylarca süren Mir uzay

uçufllar› süresince kemi¤in mineral yo-

¤unlu¤u üzerindeki ölçüm sonuçlar›na

göre kay›plar omurilikten % 5-6, le¤en

kemi¤inden % 10-12 ve bacak kemi¤in-

den % 7-9 oran›nda. Astronotlardaki ke-

mik kayb›ysa % 20’ye kadar varabiliyor.

Kad›nlar›n menopoz sonras› her on y›l-

da yaklafl›k %2-3 oran›nda kemik kayb›-

na u¤rad›klar›n› hat›rlayacak olursak,

bu oldukça hat›r› say›l›r bir oran diyebi-

liriz. Biliminsanlar›na göre Mars’a yap›l-

mas› planlanan 3,5 y›l gibi uzun süreli

uzay uçufllar›nda kemik k›r›lmalar› cid-

di bir risk oluflturacak. Bu soruna geti-

rilen çözüm önerilerinden biriyse, sü-

rekli özel elbiseler giymek. Kemikleri

a¤›rl›k yokmufl hissinden kurtaracak,

onlara bir güç uygulayacak giysiler ta-

sarlanm›fl. Bir anlamda vücudu kand›-

ran bu giysilerin, kemik kayb›n› bir par-

ça da olsa önlemesi amaçlan›yor. Bunla-

ra ek olarak  kemik erimesi artt›¤›nda,

bunu engelleyici iliçlar›n kayb› kontrol

alt›na ald›¤› ve bu yaklafl›ma iliflkin ça-

l›flmalar›n ilerlemekte oldu¤u biliniyor.

Belki de düzenleyici etmenler konusun-

da bugün yap›lan çal›flmalardan yola ç›-
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Yerçekimsiz ortamda
uzun süre yaflamak
baz› rahats›zl›klara
neden oluyor.

Astronotlar
uzayda spor

yaparak kemik
ve kas kay›pla-

r›n›n önüne
geçmeye çal›fl›-

yorlar.

uzaydaYasam  3/29/08  12:39 PM  Page 23



karak gelecekte ulafl›lacak noktalar da-

ha etkin sonuçlar do¤urabilir. Varsay›m-

lardan biri, uzun uzay uçufllar› süresin-

ce kemik kayb›n›n önlenmesi için sürek-

li egzersiz ve farmakolojik uygulamala-

r›n bir arada kullan›lmas› gerekti¤i. 

Bir baflka sorunsa uzun süreli kapa-

l› kalman›n etkisiyle oluflan psikolojik

de¤iflimler. Sürekli kapal› ve k›s›tl› or-

tamlarda çal›flan insanlar›n ruhsal sa¤-

l›klar› giderek bozulmaya bafll›yor. As-

tronot ve kozmonotlar›n hem kiflisel so-

runlar hem de anlaflmazl›klar yaflad›kla-

r› gerek ABD gerekse Rus uzay çal›flma-

lar›n›n belgelerine göre, uzun süreli

uçufllarda astronotlarda rastlanan psi-

kososyal tepkiler görevin baflar›s› aç›s›n-

dan ciddi bir risk kayna¤› oluflturuyor.

Çok uzun bir süre ayn› küçük insan

grubuyla bir arada yaflamak, aile ve ar-

kadafllardan ayr› kalmak, uzun süreli

uzay yolculuklar› s›ras›nda bask› yara-

tan etmenlerden bafll›calar› olarak gös-

teriliyor. Uzay istasyonlar›nda çal›flan

astronotlar›n yaflad›¤› en büyük s›k›nt›-

lardan biri mahremiyetlerinin olmamas›

ve kapal› yerde s›k›flm›fll›k duygusu. Ge-

lecekte uzayda koloniler kurman›n ilk

ad›m› olarak, baraka benzeri yapay yer-

leflim alanlar›n›n haz›rlanmas› olarak

düflünülüyor. Bir gezegenin insan yafla-

m›na uygun hale getirilmesi oldukça

masrafl› ve uzun süren bir ifllem olacak-

t›r. Oysa gezegen yüzeyinde kapal› me-

kanlar yaratarak buran›n koflullar›n›

Dünya benzeri koflullara ayarlamak çok

daha kolay ve ucuz bir yöntem. Ne var

ki insanlar›n kapal› yerlerde uzun süre

kalmaya bafllad›klar›nda ortaya ç›kan

sorunlarla bafla ç›kabilmeleri gerek. Yal-

n›zca serin da¤ meltemleri solumak iste-

¤i de¤il, ayn› zamanda insanlara özgür-

lük tan›yacak mekanlar kurulmas› gere-

kiyor. ‹nsan her ne kadar sosyal bir can-

l› olsa da kimi zaman yaln›z kalmak,

kendi bafl›na vakit geçirmek istiyor. Oy-

sa görev gere¤i sürekli birlikte olmak

zorunda kal›nan uzay yolculuklar›nda

bu çok da mümkün olmuyor. Süre uza-

d›kça yal›t›lm›fll›k duygusu ve depres-

yon artmaya bafll›yor. Dünyadaki gibi

gündüz-gece kavramlar› olmad›¤› için

yaflanan fiziksel sorunlar da kiflinin psi-

kolojine etkili oluyor. Sözgelimi uyku

düzeni bozuldu¤unda insanlar kendile-

rini giderek daha yorgun ve stresli his-

setmeye bafll›yorlar. Uzay adamlar›na

günümüzde verilen e¤itimlerin aras›nda

psikolojik e¤itim de var. Astronotlar as-

l›nda uzaya ç›kt›klar›nda nelerle karfl›la-

caklar›n›n ve bu durumlarla nas›l bafla

ç›kmalar› gerekti¤inin de e¤itimini al›-

yorlar. Ne var ki gelecekte uzayda uzun

dönem kalacak, hatta yerleflecek insan-

larda ruh hali nas›l olur, bilemiyoruz.

Baz› tahminler yap›labilir: Sözgelimi in-

sanlar evlerini, ailelerini, Dünya’y›, yafla-

d›klar› kentleri özleyeceklerdir. Aç›k ha-

vaya ç›k›p özgürce dolaflmay›, hatta

Dünya’daki gibi bir gece ve gündüz

döngüsünü yaflamay› özleyeceklerdir.

Pencereden bakt›klar›nda simsiyah bir

boflluk yerine bir manzara görmeyi özle-

yeceklerdir. Uzmanlar, gerekli e¤itimle

ve kendini psikolojik olarak rahats›z

hissetmeye bafllayan insanlara uzman

deste¤i verilerek bu durumun afl›labile-

ce¤i kan›s›nda. Fizyolojik rahats›zl›kla-

r›n yan›nda bu durum belki biraz daha

geri planda kal›yor. Sözgelimi uzayda

dikkate al›nmas› gereken bir sorun da

ortam›n radyasyon düzeyinde ve tipinde

meydana gelen de¤iflimler. 

Uzaya giden kifliler Günefl rüzgâr›n-

daki parçac›klardan kaynaklanan geçici

radyasyona ve yüksek enerjili kozmik

›fl›nlardan kaynaklanan sürekli radyas-

yona maruz kal›yorlar. Protonlar ve

yüksek enerjili a¤›r parçac›klar belirgin

biyolojik etkiler yarat›yor. Dünya üze-

rinde maruz kal›nan radyasyonla bafla

ç›kman›n yollar› az çok biliniyor. Ancak

uzaydaki radyasyonun yaratt›¤› sa¤l›k

riskleri konusunda bilinenler flimdilik

çok daha az. Keflif görevlerinde radyas-

yona maruz kalan astronotlar, birbirin-

den ba¤›ms›z birçok etmenin biraraya

gelmesi sonucu oluflan bir riskle karfl›

karfl›ya kal›yorlar. Bunlardan en çok

kayg› uyand›ran›; sonradan ortaya ç›ka-

bilen kanserler. Ayr›ca radyasyon etki-

siyle oluflan hücre kayb›, merkezi sinir

sisteminin ifllevsel bütünlü¤ünü etkile-

di¤inden, merkezi sinir sisteminin u¤ra-

yaca¤› zarar da görev için bir tehdit

oluflturuyor.

Dünyalaflt›rma

Öyle görünüyor ki insan, e¤er uzaya

yerleflecekse biyolojik anlamda baz› so-

runlar› çözmek zorunda kalacak. Jüpi-

ter büyüklü¤ünde bir gezegende yafla-

makla, Ay büyüklü¤ünde bir gezegende

yaflamak birbirinden farkl› olacak. Dün-

ya d›fl› yaflam düflüncesinin o kadar ba-

fl›nday›z ki, flu anda ortaya sürülen bü-

tün çözümler bilimkurgu gibi geliyor.

‹nsan›n evrende geziler yapaca¤› za-

manlar geldi¤inde nas›l çözümler bula-

caklar bilmiyoruz ama, düfl gicümüz bi-

ze yan›tlar verebilir.  Belki insanl›k

uzayda Dünya’n›n benzeri gezegenler

bulacak. Atmosferinden, y›ld›z›na uzak-

l›¤›na, kütleçekim kuvvetinden uydu sa-

y›s›na kadar birebir Dünya’ya benzeyen

kaç gezegen vard›r bilmiyoruz. Böyle

gezegenleri bulabilsek bile oraya gidip

yerleflebilmek bile henüz uzak hayaller

gibi görünüyor. fiu anda biliminsanlar›-

n›n akl›nda yukar›dakine göre daha ma-

kul görünen bir çözüm var. O da “Ter-

raforming”, yani “Dünyalaflt›rma” ad›

verilen ifllem. Bunun anlam› insan yafla-

m› için çok da uygun olmayan bir geze-

geni al›p, onu Dünya’ya benzeterek ya-

flanabilir k›lmak. 

Bir gezegeni dünyalaflt›rmak için ya-

p›lmas› gereken pek çok ifllem var. Bu

noktada birçok bilim dal›n›n bir araya

geldi¤ini ve çözüme çok disiplinli bir

aç›dan bak›lmas› gere¤i ortaya ç›k›yor.

Atmosfer, s›cakl›k, topoloji, biyosfer,

dengeli bir ekolojinin yarat›lmas› için

üzerinde çal›fl›lmas› gereken konular.

Gerekli bilimsel çal›flman›n yan›nda, çok

büyük miktarda finansal yat›r›m›n da bu

çal›flmalara aktar›lmas› gerekti¤i aç›k.

Bir gezeni dünyalaflt›rmak için bu para-

y› kim verecek? Sonucunda elde edile-

cek fley kimin olacak? Ortaya ç›kan so-
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Uzay giysileri
astronotlar›
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nuçlar herkesi tatmin edecek mi? Bun-

lar elbette yan›t bekleyen sorular. He-

nüz yeni yeni düflünülmeye bafllam›fl bu

kavrama iliflkin sorular›n da yan›tlar›

henüz netlik kazanm›fl de¤il. 1940’l› y›l-

larda bilimkurgu kitaplar›nda görülen

Dünyalaflt›rma ifllemi, 1960’lara gelindi-

¤inde biliminsanlar›nca ciddiye al›nma-

ya bafllam›flt›. Bafl›n› Carl Sagan’›n çek-

ti¤i bir grup biliminsan›, Dünyalaflt›r-

mak için ilk olarak Venüs gezegenini

düflünmüfllerdi. Bu gezegene önce kar-

bondioksit oran›n› düflürmeye yaraya-

cak algler gönderilecekti. Bu algler sa-

yesinde karbondioksit azalacak ve Ve-

nüs’ün sera etkisi yaratan atmosferi, ya-

flam için daha elveriflli bir hale gelecek-

ti. Günümüzden 3 milyar y›l önce Dün-

ya da karbondioksit atmosferine sahipti.

Ancak mavi-yeflil alglerin etkisi ve su bu-

harlaflmas›yla birlikte günümüzdeki ok-

sijen, azot a¤›rl›kl› atmosfer tabakas› or-

taya ç›km›flt›. ‹lerleyen y›llarda yaflanan

geliflmelerse Venüs’ün bu ifl için çok da

uygun olmad›¤›n› ortaya koydu. Ve-

nüs’ün atmosferi, ifllemek ve dönüfltür-

mek için fazla yo¤undu. Atmosfere b›ra-

k›lacak algler, Venüs’ün elveriflsiz at-

mosferinin üst katmanlar›nda herhangi

bir flekilde baflar›l› olsayd› bile, ortaya

ç›kan ürün atmosferde alçald›kça yeni-

den karbondioksite dönüflecekti. Bu

güçlüklerden dolay› Venüs’ün Dünya-

laflt›r›lmas›ndan vazgeçildi. 1970’lerde-

ki yeni adaysa di¤er komflumuz Mars

gezegeni olacakt›. Günümüze gelinince-

ye kadar bu “aday” üzerine çal›flmalar

sürdü. Art›k Dünyalaflt›rma çal›flmalar›

geçmifle oranla daha çok kabul görüyor.

Astrobiyoloji, Dünyalaflt›rma sürecine

yard›mc› olmak üzere, yabanc› gezegen-

lerdeki yaflam›n nas›l olabilece¤i yönün-

de araflt›rmalar yap›lan bir disiplin. Bu-

na göre zor koflullar alt›nda yaflayan,

hatta çevresini etkileyebilen canl›lar

Dünya üzerinde incelenerek, uzaydaki

yaflam›n nas›l olabilece¤i üzerine tah-

minler, hatta bu yönde müdahaleler ya-

p›labilir. Kutuplarda, kutup denizlerinin

diplerinde, çöllerde ve benzeri pek çok

yaflanmas› güç koflulda rahatl›kla yafla-

yabilen canl›lar var. Bu da bugünkü bil-

gilerimiz ›fl›¤›nda gelecekte ne tür canl›-

lar›n uzayda nas›l yaflayabilece¤ini anla-

ma konusunda bize yard›mc› oluyor. El-

bette çal›flmalar ilerledikçe farkl› sonuç-

lara ulafl›lacak. Bununla birlikte bu ta-

sar›lar› gerçekçi bulmayan, hatta buna

karfl› ç›kanlar da yok de¤il. Karfl› ç›kma-

n›n en büyük nedeni, mali külfeti. Bu-

nun yan›nda, bu projenin çok uzun ve

hassas süreçler gerektirece¤i ve kontrol

edilemeyen, tahmin edilemeyen sonuç-

lar do¤urabilece¤i de öne sürülen gö-

rüfller aras›nda. Hatta ‹nternet üzerinde

kimileri bu süreci alayc› bir dille elefltiri-

yor ve tehlikeli buldu¤unu belirtiyor:

“Önce hidrojen bombalar›yla Mars ku-

tuplar› eritilir, su ortaya ç›kar›l›r. Eflza-

manl› olarak volkanik hareketler tetikle-

nip yüksek miktarda karbondioksit orta-

ya ç›kmas› sa¤lan›r, böylece sera etkisiy-

le birkaç ony›lda ›s› art›fl› sa¤lan›r. Son-

ra mavi-yeflil alglerden ve ekstremofil

(ola¤and›fl› koflullarda yaflayabilen) bak-

terilerden bafllayarak baz› yaflam form-

lar› Mars’a gönderilerek üremeleri umu-

lur. Birkaç ony›l sonra Mars atmosferi

düflük bir miktar da olsa oksijen içere-

cektir. Ard›ndan yüksek bitkiler ve döl-

lenmelerine yard›m etmek amac›yla ilk

hayvan türleri gönderilir.

Son olarak da ilk koloniciler Mars

yüzeyinde yaflamaya bafllar. Onlarca y›l

s›n›rs›zca üremifl ve mutasyondan mu-

tasyona koflmufl mikroorganizmalar yü-

zünden yepyeni hastal›klar ortaya ç›kar.

Koloniciler karantinaya al›n›r, hepsi

ölür. Karantinadan kaçan bir kolonici

Dünya’ya beraberinde bu hastal›klar› da

getirir. Tedavi bulunana kadar, ba¤›fl›k-

l›k gelifltirmek için zamana ihtiyaç du-

yan insan ve hayvan nüfusunun yar›s›

yok olur…”

Görünen o ki, uzayda yaflam Dünya-

dakinden çok farkl› olacak. Yine de bili-

minsanlar› o günlere haz›rl›k yap›yorlar.

Dünya koflullar›ndan yal›t›lm›fl seralar-

da bitkiler yetifltiriliyor, uzayda yaflama-

ya uygun olabilecek gezegenler s›n›flan-

d›r›l›yor, uzay araçlar›n›n kullanaca¤›

yak›ttan, insanlar›n psikolojik durumu-

na kadar pek çok konuda araflt›rmalar

yap›l›yor. Uzaya ç›kma, baflka gezegen-

lerde koloniler kurma fikri art›k bofl ha-

yaller de¤il, üzerinde çal›flmalar yap›lan

ciddi projeler olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Dünya’daki tüm canl›lar›n uzayda her

nereye yerlefleceklerse uyum sa¤lama

yolunda sorunlarla karfl›lacaklar›› ve de-

¤iflimler gösterecekleri çok aç›k. Sözge-

limi astronotlar›n uzayda omurgalar›n›n

bir miktar aç›ld›¤› ve boylar›n›n uzad›¤›

biliniyor. Uzun dönemde ne gibi beden-

sel de¤iflimler olaca¤›n› flimdiden kestir-

mek güç.

fiimdiye kadar hep uzayda yaflama-

n›n sorunlu yanlar›ndan, karfl›lafl›lan ve

karfl›lafl›labilecek olumsuzluklardan söz

ettik. Bu iflin bir de olumlu yan› var el-

bette. Yak›n gelecekte bafllayaca¤› düflü-

nülen uzay turizmi, ilk akla gelen ör-

nek. Yeni dünyalara aç›lmay›, uzayda

keflifler yapmay› kim istemez ki?
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