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Uzayl›dan Ses Yok
Dünya D›fl› Uygarl›klar Aray›fl› (SETI)
program›n› bundan 43 y›l önce bafllatan
gökbilimci Frank Drake, geçti¤imiz ay
sonucu aç›klad›: “Hiçbir fley bulamad›k!”
Drake’in aç›klamas›, 5 Mart’ta son verilen
Phoenix Projesi’ni özetliyor. SETI
kapsam›nda yürütülen çeflitli projeler
aras›nda en büyü¤ü ve en geliflkini olan bu
program çerçevesinde, Dünya’ya 150
›fl›ky›l›na kadar uzakl›klarda 710 y›ld›z
sistemi, ak›ll› varl›klar taraf›ndan
gönderilmifl olabilecek radyo sinyalleri için
tarand›.
Samanyolu’ndaki en az 100 milyar y›ld›z›n
baz›lar›n›n çevrelerinde mutlaka yaflama
uygun gezegenler bulunaca¤›na ve bunlar›n
da baz›lar›nda teknolojik uygarl›klar
geliflece¤ine inanan Drake, bunlar› aramaya
1960 y›l›nda Ozma Projesi ile bafllam›flt›. Bu
kapsamda Drake, 26 metre çapl› bir radyo
teleskopu yak›nlardaki iki y›ld›za çevirerek
herbirini birkaç günlük sürelerle 0,4
megahertz (MHz) band›nda dinlemiflti. 
NASA daha sonra bir SETI program›
bafllatm›fl, ancak projeye karfl› alayc› bir
tutum tak›nan ABD yasama organ›
(Kongre), 1993 y›l›nda projeye son vermiflti.
Phoenix (Anka Kuflu), mitolojide oldu¤u gibi
eski projenin küllerinden yükseldi ve özel
ba¤›fllarla oluflturulan y›ll›k 4 milyon
dolarl›k bütçesiyle, Porto Riko’daki 300 m
çapl› olan› da dahil olmak üzere güçlü
radyoteleskoplar ve duyarl› bilgisayarlarla
700’ün üzerinde y›ld›z tarad›. Dünya
çap›nda projeye destek veren yüzbinlerce
amatörün ev bilgisayarlar›n›n da kat›l›m›yla

artan hesaplama gücü sayesinde FM radyo
band›n›n hemen üzerinde 1800 MHz’lik bir
frekans aral›¤›nda milyonlarca kanal ayn›
anda izlendi. SETI Enstitüsü’nün önde
gelen gökbilimcilerinden Seth Shostak’a
göre Phoenix, Drake’in Ozma Projesi’nden
100 trilyon kat daha etkiliydi. 
Drake’a göre, Phoenix’ten al›nan olumsuz
sonuç, çeflitli frekanslarda yay›n yapabilen
uygarl›klar›n say›s›n›n, en az›ndan
günümüzde, pek fazla olmad›¤›n› gösteriyor. 
SETI Enstitüsü d›fl›nda ak›ll› uygarl›k
aray›fl›n› sürdüren projelerden de olumlu bir
haber gelmifl de¤il. Bunlardan en
kapsaml›s›, çeflitli tarihlerde durup yeniden
bafllat›lan ve günümüzde California
Üniversitesi (Berkeley) gökbilimcilerinden
Daniel Werthimer taraf›ndan yönetilen
SERENDIP. Bu proje, bir parazit gibi öteki
gökbilim projelerinin s›rt›na biniyor ve
Arecibo da dahil, radyoteleskoplarla yap›lan
genifl aç›l› gözlemleri kendine aktararak
inceliyor. Yani, Phoenix’in yapt›¤› gibi
y›ld›zlar› teker teker hedef alm›yor, genifl bir
bölgeden s›rad›fl› bir sinyal ar›yor. fiimdiye
kadar bu yolla milyarlarca y›ld›z› taram›fl.
Sorunu, sinyalleri gerçek zamanla

inceleyememesi. Bu nedenle, bir tarihte
saptanan “ilginç” bir sinyal, ayn› bölgenin
birkaç ay sonra yap›lm›fl baflka taramas›nda
ortaya ç›kmayabiliyor. 
Bunun d›fl›nda Harvard’dan Paul Horowitz
taraf›ndan yürütülen META (Mega-kanal
Dünya-D›fl› Uygarl›k Aray›fl›) ve BETA
(Milyar-kanall› Dünya D›fl› Uygarl›k Aray›fl›)
projeleri de var. Bunlar da hedef seçilmifl
y›ld›zlar yerine, gökyüzünün tümünü
dinliyor; ama daha az duyarl›, tek bir
antenle. SERENDIP’in tersine bunlar da
sinyalleri gerçek zamanl› olark
inceleyebiliyorlar. 
Son y›llardaysa, Drake, Werthimer,
Horowitz ve öteki uzayl› avc›lar›, ak›ll›
uygarl›klar›n, varl›klar›n› ilan için
elektromanyetik tayf›n radyo bölümü yerine
optik ›fl›k bölgesinden yararlanmak
isteyebileceklerini düflünerek binlerce
y›ld›z›, nanosaniye süreli lazer sinyalleri için
taramaya bafllad›lar. 
Phoenix’in sonu, tabii ki SETI
Enstitüsü’nün, alan› rakiplerine terketti¤i
anlam›na gelmiyor. Enstitü’nün 35 milyon
dolarl›k yeni projesi Allen Teleskop Dizgesi,
California’daki Lassen Da¤›’nda biçim
almaya bafllad› bile Microsoft’un
kurucular›ndan Paul Allen’in ba¤›fllad›¤›
11,5 milyon dolar sayesinde dizgenin 6
möetre çapl› üç radyo anteni çal›flmaya
bafllam›fl bulunuyor. Dizge, bu y›l sonuna
kadar 32 antenle uzayl›lardan mesaj
aramaya bafllayacak. ‹leride yeni fonlarla
350 antenlik bir dizgenin oluflturulmas›
hedefleniyor.  Gerçi bu kadar anten bile,
Arecibo’daki antenin dörtte bir kadar sinyal

toplama alan›na sahip olacak;
ama duyarl›l›ktan yap›lacak
fedaya karfl›l›k, arama h›z›
büyük ölçüde artm›fl olacak.
Nedeni, dizgedeki teleskoplar›n
bilgisayar arac›l›¤›yla, her biri
farkl› bir hedefi tarayacak küçük
“sanal teleskoplar”
oluflturabilmeleri.
Shostak, bilgisayarl› hesaplama
maliyetinin sürekli düflmesi
nedeniyle, tarama h›z›n›n her 18
ayda iki kat›na ç›kaca¤›
umudunda.  Gelecek 20 y›l
içinde birkaç bin de¤il, birkaç
milyon y›ld›z›n taranm›fl
olaca¤›n› vurgulayan gökbilimci,
Samanyolu’ndaki 100 milyar
y›ld›z çevresinde yaln›zca 10.000
uygarl›k geliflmifl olsa bile,
bunlardan biriyle tan›flmam›za
30-40 y›l kald›¤› görüflünde. 
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