
Uzay turizmi, ad›n› çok s›k duydu-

¤umuz bir turizm dal› de¤il. Gerçekte

bir-iki y›lda bir Uluslararas› Uzay ‹s-

tasyonu’na (UU‹) giden zengin birini

anlatan televizyon haberlerinin d›fl›n-

da pek kula¤›m›za çal›nm›yor bile. Ne

var ki birkaç y›l içinde bu terimi gide-

rek daha s›k duyaca¤›z ve k›sa bir sü-

re sonra da günlük yaflam›m›z›n bir

parças› olacak. Bugün uzay turizmi-

nin içinde ne tür etkinliklerin oldu¤u

pek bilinmiyor. Gerçekte turizmin bu

dal›nda, UU‹’ye gidip bir hafta uzayda

yaflaman›n d›fl›nda hemen herkesin

bütçesine uygun ve ilgisini çekebile-

cek birçok etkinlik var. Bunlar›n bü-

yük bir bölümü Moskova yak›nlar›n-

daki Star City’de kozmonot e¤itim

merkezlerinde yap›l›yor. Örne¤in,

uzay istasyonuna gidecek kozmonot-

lar› uzay ortam›na haz›rlayan ve için-

de UU‹’nin bire bir modelinin bulun-

du¤u sualt› setinde gerçek uzay elbi-

seleriyle ‘uzay yürüyüflü’ yapabilirsi-

niz (bedeli 35.000 $); ya da dünyan›n

en büyük merkezkaç makinesine bine-

rek yüksek çekim kuvveti alt›nda (yer-

çekiminin on kat›na kadar) bedeninizi

s›nayabilirsiniz (bedeli 10.000 $). Bel-

ki de UU‹’ye mürettebat ve yük tafl›-

mada en çok kullan›lan uzay arac› So-

yuz’un bire bir modelinde kozmonot-
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Tam da flu günlerde, NASA taraf›ndan Mars yüzeyine gönderilen ‘Phoenix Mars Lander’ arac›n›n 
26 May›s’ta baflar›l› bir inifl yapt›¤› haberleri etraf› sarm›flken, hepimizin birgün uzaydan dünyaya

bakabilece¤i düflüncesi çok da uzak bir olas›l›k gibi görünmüyor. Çünkü uzaya ç›kman›n, 
Dünya’ya ve y›ld›zlara uzaydan bakman›n, Günefl’in do¤uflunu oradan izlemenin ve yerçekiminin
olmad›¤› bir ortamda havada süzülmenin verdi¤i heyecan, ürperti, yo¤un ve karmafl›k duygular,

yeryüzündeki hiçbir fleye benzemiyor. 

UZAY TUR‹ZM‹

Star City’deki HydroLab. UU‹’nin bire bir kopyas›n›n bulundu¤u bu
havuzda turistler t›pk› kozmonotlar gibi gerçek uzay elbiseleri
giyerek uzay yürüyüflü e¤itimi al›yor.
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lar›n ald›¤› kullanma e¤itimini al›p bir

Soyuz kullanma simülasyonu yafla-

mak isteyebilirsiniz (bedeli 16.000 $).

Bu turizm dal›nda yeryüzünde yap›la-

bilecek daha çok etkinlik var. Ama

bunlar›n aras›nda biri, belki de ucuz

oldu¤undan, giderek yayg›nlafl›yor:

Özel bir uçakla parabolik uçufllar ya-

parak k›sa süreli s›f›r yerçekimi dene-

yimi yaflamak. Dünya’da bunu ticari

olarak yapan flimdilik birkaç flirket

var. Bunlardan en tan›nm›fl› ABD’deki

Zero-G. Bu flirket, uzay turizmi ve

uzay e¤lenceleri alan›nda etkinlikler

düzenlemek amac›yla 1993’te kurul-

mufl. Kurucular› aras›nda parasal des-

te¤i sa¤layan giriflimcilerin yan›nda

eski astronotlar ve uzay mühendisleri

de bulunuyor. fiirketin temel amac› in-

sanlara a¤›rl›ks›zl›k duygusunu e¤len-

celi, güvenli ve ucuz bir flekilde yaflat-

mak.

‹lk ticari uçufllar›n› Ekim 2004’te

yapm›fllar. fiirket bugüne de¤in 180’i

aflk›n uçuflta 4000’in üzerinde yolcuya

a¤›rl›ks›z ortam deneyimi yaflatm›fl.

Bu deneyimi son yaflayanlardan biri

de dünyaca ünlü kuramsal fizikçi

Stephen Hawking. Hawking geçen y›l

26 Nisan’da binmifl, Zero-G’nin özel

uça¤›na. Bu uça¤›n ad› G-Force One.

Gerçekte özel olarak dönüfltürülmüfl

bir Boeing 727. Onunla yap›lan uçufl-

lara 35 yolcu ve 6 mürettebat kat›l›-

yor. Kat›l›mc›lar G-Force One ile uç-

madan önce k›sa bir e¤itimden geçiri-

liyor. Yolculu¤un tamam› 90-100 daki-

ka sürüyor. Uçak bir yolculuk s›ras›n-

da 15 parabolik uçufl yap›yor. Bir bafl-

ka deyiflle kontrollü olarak yükseliyor

ve ard›ndan da yine kontrollü olarak

düflüyor. Kontrollü düflüfl s›ras›nda pi-

lotun manevras›na ba¤l› olarak yolcu-

lar yerçekiminin üçte biri kadar olan

Mars kütleçekimini, yerçekiminin alt›-

da biri kadar olan Ay kütleçekimini ve

s›f›r yerçekimini (a¤›rl›ks›zl›k) yafl›yor. 

G-Force One iki bölüme ayr›lm›fl.

Arka bölüm oturma alan›. Burada t›p-

k› normal bir uçakta oldu¤u gibi yol-

cular için koltuklar var. Ön bölümde

yaklafl›k 27 m uzunlu¤undaki Havada

Kalma Alan› bulunuyor. Yolculu¤a ka-

t›lanlar düflük ya da s›f›r yerçekimi de-

neyimlerini, iflte bu genifl bölmede ya-

fl›yorlar.

Zero-G flirketi 8 yafl›ndan büyük

herkese, e¤lence ve film endüstrisine,

araflt›rma ve e¤itim sektörüne hizmet

veriyor. Astronotlar›n k›sa uçufl e¤iti-

mi, yaklafl›k 1,5 saat süren 15 parabo-

lik uçufl, uçufl s›ras›nda çekilen foto¤-

raflar›n ve video kayd›n›n DVD’si için
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Bu uçufllar özel olarak dönüfltürülmüfl
Boeing 727 ya da Airbus A300 uçaklar›yla,
bu görev için yetifltirilmifl pilotlar›n komuta-
s›nda yap›l›yor. Uçufl s›ras›nda uçaklar›n
ilerleyifli gerçekte lunaparktaki e¤lence
trenlerinin hareketine benziyor. Düz giden
uçak burnunu yavafl yavafl 47°ye kadar kal-
d›r›yor ve t›rman›yor. Bu s›rada yerçekimi-
nin 1,8 kat› bir kuvvet (1,8 g) hissediliyor.
Yaklafl›k 10.000 m’de uçak bu kez inifle ge-
çiyor. Bu andan sonraki 25-30 saniye bo-
yunca uça¤›n içinde yerçekiminin olmad›¤›
(0 g) bir ortam olufluyor. Bu durum gerçek-
te paraflütle atlaman›n ilk aflamas›ndaki ser-
best düflüflten baflka bir fley de¤il. Ancak bu
kez düflme, uçakla birlikte, uça¤›n içindey-
ken oluyor. Kapal› ortam insan› rüzgârdan
koruyor. Daha sonra uçak yine yavafl yavafl
düz uçufla geçiyor.

1960’ta motor nöron hastal›¤› tan›s› konan Stephen Hawking dünyan›n önde gelen kuramsal fizikçilerinden.
Hawking, Atlas Okyanusu üzerinde yaklafl›k 2 saat süren uçufl s›ras›nda 8 kez 25 saniyelik a¤›rl›ks›zl›k

deneyimi yaflad›. Yaflad›¤› deneyim için ‘Çok etkileyiciydi.’ diyen Hawking e¤er uzaya aç›l›nmazsa, insanl›¤›n
bir gelece¤i olmad›¤›n› düflünüyor. Kamuoyunun ilgisini çekmek için bu uçufla kat›lan Hawking’in, 2009’da

hizmet vermeye bafllayacak Virgin Galctic’in uzay arac›nda da rezervasyonu bulunuyor.

1,8 g 0 g

1 g

Parabolik Uçuflta S›f›r Yerçekimi
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kifli bafl›na 4000 $ ödeniyor. Ayn› se-

rüven, Rusya’da 12 kiflilik bir IL-76

uça¤›yla 5000 dolara yaflanabiliyor.

ABD Uzay ve Havac›l›k Dairesi

(NASA) ve Avrupa Uzay Ajans› (ESA)

bu tür uçufllar› kendi çal›flanlar›na on-

larca y›ld›r yapt›r›yor. Kuflkusuz o

uçufllar›n amac› e¤lence de¤il: uzaya

ç›kacak olanlar› e¤itmek ya da kütle-

çekimsiz ortamda yap›lmas› gereken

baz› bilimsel araflt›rmalar› yürütmek.

Uzay›n Kenar›nda

Incredible Adventures adl› bir flir-

ket de on y›l› aflk›n bir süredir müflte-

rilerine MiG 25 savafl uçaklar›yla heye-

can verici bir baflka serüven sunuyor.

Çok yüksekten uçabilen bu uçaklarla

müflterilerini, kendi deyiflleriyle, ‘uza-

y›n kenar›’na ç›kar›yorlar. fiirket bu ifl

için birkaç y›ld›r daha da geliflmifl bir

uçak kullan›yor: MiG 31. Bu yolculuk,

Moskova yak›nlar›ndaki Nizni Novgo-

rod kentinden yap›l›yor. Uçak, 70 y›l-

d›r MiG’lerin üretildi¤i Sokol Uçak

Fabrikas›’n›n kendi pistinden havala-

n›yor. Uçufla kat›lanlar›n bir bas›nç el-

bisesi giymesi flart; çünkü MiG 31 ile

21 km yükse¤e (8850 m’lik Everest

Tepesi’nin iki kat›ndan daha yükse¤e)

ç›k›l›yor ve bu yükseklikte bas›nç çok

düflük ama manzara da büyüleyici: Üs-

tünüzde siyah uzay› ve alt›n›zda mavi

gökyüzünü görüyor, Dünya’n›n yuvar-

lakl›¤›n› fark ediyorsunuz. MiG’in ar-

ka koltu¤unda iki yan›n›zdaki pence-

relerden manzaray› rahatça izliyorsu-

nuz. Ayr›ca uçuflun bir yerinde uça¤›n

kumandas›n› devral›p bir süre dünya-

n›n en geliflmifl savafl uçaklar›ndan bi-

rini kullanmak da cabas›.

Benzer bir gezi Güney Afrika Cum-

huriyeti’ndeki Thunder City’de de ya-

p›l›yor. Bu turda E. E. Lightning tipi

bir uçakla MiG 31’in ç›kt›¤›na yak›n

bir yüksekli¤e ç›k›l›yor. Uça¤›n ku-

mandas› yine k›sa bir süreli¤ine yolcu-

ya b›rak›l›yor.

Yeryüzünde uçaklarla yap›lan böy-

lesi yolculuklarda yolcular kuflkusuz

uzaya ç›km›fl gibi olmuyor. Ama hiç

de¤ilse, uzay ortam›n›n de¤iflik yanla-

r›n› görüyor ve duyumsuyor.
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Uzay turizminin ilgi çekici etkinliklerinden biri de Star City’de kozmonot e¤itim
merkezindeki dünyan›n en büyük merkezkaç ayg›t›na binmek.

ESA a¤›rl›ks›z ortam çal›flmalar› için özel olarak yap›lm›fl bir Airbus A300
kullan›yor.

G-Force One’›n parabolik uçufllar›ndan önce kat›l›mc›lar bir sa¤l›k
formu dolduruyor ve sa¤l›k durumlar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgi veriyor.
Hamilelerin, kalp ya da omurga rahats›zl›¤› olanlar›n uçufla kat›labil-
mesi için doktor izni getirmesi flart. Uçufla sekiz yafl›ndan büyük sa¤-
l›kl› herkes (çocuklar yetiflkin eflli¤inde) kat›labiliyor.

Uçufltan önce astronotlar kat›l›mc›lara k›sa bir e¤itim veriyor. Bu
e¤itimde uçufl s›ras›nda güvenlik aç›s›ndan dikkat edilmesi gereken-
ler anlat›l›yor. Ama bunun yan›nda daha önceki uçufllarda edinilmifl
hofl deneyimlerden ve a¤›rl›ks›z ortam e¤lencelerinden de söz edili-
yor. Kat›l›mc›lar›n uçufl s›ras›nda hofluna gidebilecek baz› oyunlar an-
lat›l›yor.

E¤itimi ard›ndan G-Force One’a biniliyor. Etkinlik normal bir uçak
yolculu¤u gibi bafll›yor. Önceden belirlenmifl uygun bir havasahas›na
ulaflmak için yar›m saat kadar normal uçuluyor. Bu havasahalar›, in-
sanlar›n yaflamad›¤› (denizin ya da bir çölün üstünde), 150 km’ye
150 km geniflli¤inde ve 15 km yüksekli¤e kadar olan çok büyük böl-
geler. Havasahas›na gelince herkes kemerini çözüyor ve ekip liderle-
rinin önderli¤inde Havada Kalma Bölümü’ne geçiliyor. Bu bölümün
zemini insana bir yatak hissi veren yumuflak bir malzemeden yap›l-
m›fl. Bütün kat›l›mc›lar yere uzan›yor ve ilk parabolik uçuflu bekleme-
ye bafll›yor.

Önce birkaç dakika boyunca bedeninizde yerçekiminin 1,8 kat›n›
hissediyor ve zemine bast›r›lm›fl gibi, sanki a¤›rl›¤›n›z 1,8 kat›na ç›k-
m›fl gibi, oluyorsunuz. Bu s›rada uçak dike yak›n bir aç›yla yükseli-
yor. Sonra ‘Mars 1’ diye bir anons duyuluyor. Birden kendinizi çok
hafiflemifl hissediyorsunuz. Öyle ki yaln›zca birer parma¤›n›z› kulla-
narak fl›nav çekebilirsiniz. Bunlar› yaflad›¤›n›z 30 saniye boyunca G-

A¤›rl›ks›zl›k Deneyimi
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Uzay ‹stasyonunda 

Tatil

Uzay turizmi denince akla ilk gelen

hiç kuflkusuz Uluslararas› Uzay ‹stas-

yonu’na yap›lan yolculuklar. Bu s›rad›-

fl› turistik gezileri yedi y›l önce Ruslar,

bafllatt›. Ne ki aradan geçen yedi y›la

karfl›n, 2008’de uzay turizminin sun-

du¤u ‘f›rsat’lar hâlâ çok s›n›rl›: Lüks

otel turizminden çok macera turizmini

and›r›yor. Bunun yan›nda afl›r› pahal›:

Gidifl-dönüfl tek bilet yaklafl›k 20 mil-

yon dolar. Baflvurulacak tek seyahat

flirketi var: Rus Uzay Ajans› ile ba¤lan-

t›l› Space Adventures. Bu kadar para-

n›z ve iste¤iniz varsa bile gitmek o ka-

dar kolay de¤il. Ne yaz›k ki 2009 sonu-

na kadar hiç yer yok.

Bugüne de¤in Space Adventures

arac›l›¤›yla UU‹’ye gidip orada 8-9 gün

kalan yaln›zca befl kifli oldu. Bu y›l ve

2009’da gidecek olanlar da çoktan bel-

li ve gerekli e¤itimlere bafllam›fl du-

rumdalar. ABD’li ifladam› Richard Gar-

riot bu y›l Ekim ay›nda, Rus ifladam› ve

politikac› Vladmir Gruzdev de önü-

müzdeki y›l içinde gidecek.

Uzay turizminin bu dal›n›n bafllan-

g›ç öyküsü biraz ilginç. Uzay istasyo-

nuna turistik gezi düflüncesi gerçekte

Uluslararas› Uzay ‹stasyonu ile baflla-

m›fl de¤il. Uzay istasyonuna para karfl›-

l›¤› yolcu götürme giriflimleri 1990’l›

y›llar›n sonunda Mir uzay istasyonun-

dan sorumlu MirCorp flirketinin, istas-

yonun bak›m harcamalar›n› karfl›laya-

bilmek için aray›fla girmesiyle bafllad›.

Space Adventures arac›l›¤›yla Mir-

Corp’a baflvuran Dennis Tito, Mir’e

gönderilecek ilk uzay turisti olarak ka-

bul edildi.

O dönemde Mark Burnett’in de il-

ginç bir giriflimi vard›. Mark Burnett

ABD’de 2000 y›l›ndan bugüne de¤in

süren (Türkiye’de de benzeri yap›lan)

Survivor adl› yar›flma program›n›n ya-

p›mc›s›. Burnett 2000 y›l› bafllar›nda

ABD’de yay›n yapan NBC televizyon

kanal›yla Survivor benzeri bir yar›flma

program› için anlaflt›. Destination Mir

(Hedef Mir) adl› bu program›n yap›s›

Survivor’a benzeyecekti ama yar›flma-
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Space Adventures müflterilerini MiG 31 savafl uçaklar›yla Yer’den 21 km yukar›ya ç›kart›yor. Onlar da eflsiz manzaray› iki yanlar›ndaki pencerelerden izliyor.

Force One kontrollü düflüfl yap›yor. Sonra her fley normale dönüyor.
Zeminde yüzükoyun yatarken bir sonraki parabolik uçuflta neler ya-
paca¤›n›z› planl›yorsunuz.

Sonra ‘Ay 1’ diye bir anons duyuluyor. Bu kez çok daha hafif his-
sediyorsunuz. Herkes ABD’li astronotlar›n Ay’daki görüntülerinde ol-
du¤u gibi uça¤›n içinde havalanarak yürüyor. Otuz saniyeli¤ine san-

ki Ay’›n yüzeyindesiniz. Bir sonraki anons ‘s›f›r g’. Bu anonsla birlik-
te daha önceki parabolik uçufllardakinden bile hafif hissediyorsunuz
kendinizi. Hatta hiçbir a¤›rl›¤›n›z yok. T›pk› Superman gibi havada
as›l› kal›yorsunuz. Dilerseniz uça¤›n duvarlar›nda yürüyebilirsiniz, di-
lerseniz yan›n›zda havada yüzen su damlalar›n› içebilirsiniz. Tam bir
özgürlük duygusu kapl›yor içinizi. Sanki düflte gibisiniz. Otuz saniye
boyunca resmen uçuyorsunuz.

Yolculuk boyunca bu üç deneyimin e¤iflik say›larda yinelendi¤i 15
parabolik uçufl yap›l›yor. Yolculuk son derece güvenli. Zero-G yetkili-
lerine göre yolculu¤un en tehlikeli bölümü k›sa süreli de olsa s›f›r
yerçekimi dönemleri oluyor. Çünkü bu s›rad›fl› deneyim s›ras›nda ki-
mi kat›l›mc›lar çok heyecanlan›p bir yerlerini (özellikle kafalar›n›)
yanl›fll›kla uça¤›n duvarlar›na çarpabiliyor. Parabolik uçufllar›n her bi-
rinde kat›l›mc›lar 30 saniye kadar düflük yerçekimi ya da s›f›r yerçe-
kimi deneyimi yafl›yor. Gerçekte bir buçuk saatlik uçuflta hepsi 7-8
dakika sürüyor. Bütün yolculuk, uça¤›n içine yerlefltirilmifl kameralar-
la kaydediliyor. Bunun yan›nda onlarca da foto¤raf çekiliyor. Dileyen
yolcular kendi foto¤raf makinelerini ya da kameralar›n› da yanlar›n-
da getirebiliyor. Yolculu¤un sonunda G-Force One, havaland›¤› piste
dönüyor. fiampanyal› bir kutlama yap›l›yor. Kat›l›m belgelerinin yan›
s›ra içinde uçufl s›ras›nda yap›lan video kay›tlar› ve çekilen foto¤raf-
lar›n bulundu¤u bir DVD kat›l›mc›lara veriliyor.
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c›lar ›ss›z bir ada yerine Moskova ya-

k›nlar›ndaki Star City’deki kozmonot

yetifltiren gerçek bir uzay kamp›nda

yar›flacakt›. Rus yetkilier her hafta bir

yar›flmac›y› eleyecekti. Sonunda yar›fl-

may› kazanan kifli de ödül olarak Mir

uzay istasyonuna gönderilecekti. Tabi

bunun karfl›l›¤›nda da Ruslara 20 mil-

yon dolar ödenecekti. Ne var ki Ruslar

Mir’i 23 Mart 2001’de Büyük Okya-

nus’a düflürmek zorunda kald›. Böyle

olunca Eylül 2001’de bafllayacak yar›fl-

ma iptal edildi. Do¤al olarak Dennis Ti-

to’nun umutlar› da suya düfltü. En

az›ndan bir süreli¤ine... Çünkü Ruslar,

Tito’yu daha yap›m› süren UU‹’ye gön-

dermeye karar verdi. Bu durum NA-

SA’da ciddi bir tepkiye yol açt›. NASA

yetkilileri, Rus Uzay Ajans› ile olan üst

düzey görüflmeleri hemen durdurdu.

Ruslara Tito’nun uzay istasyonunda

ABD’ye ait bölümlerde yol açaca¤› her

türlü hasar›n bedelinin ödetilece¤i bil-

dirildi. Hatta dönemin NASA Baflkan›

Daniel Goldin, Tito’yu iyi bir Amerikan

vatanseveri olmamakla bile suçlad›.

NASA’n›n yan› s›ra ESA, JAXA (Japon

Uzay Ajans›) ve Kanada Uzay Ajan-

s›’n›n yetkilileri de olaya s›cak bakm›-

yordu ve bunun bir defaya özgü bir

durum oldu¤unu aç›klad›lar. Ne ki bü-

tün karfl› ç›k›fllara ra¤men ABD ve

Rusya’daki uzay adamlar›, medya ve
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‹lk uzay turisti Dennis Tito Uluslararas› Uzay
‹stasyonu’na 28 Nisan 2001’de gitti¤inde 60

yafl›ndayd›. Tito, uzaya ç›kan 415. insan oldu ve
uzay istasyonunda 7 gün 22 saat kald›. Bu süre
içinde Dünya’n›n çevresinde tam 128 tur att›.

Gerçekte uzaya ç›kan ilk sivil Dennis Tito de¤ildi.
Japon televizyon habercisi Toyohiro Akiyama 2

Aral›k 1990’da ve ondan sonra da ‹ngiliz kimyac›
Helen Sherman 26 May›s 1991’de Rus uzay

istasyonu Mir’e gitmifllerdi.

‹kinci uzay turisti Mark Shuttleworth Güney Afrikal›
bir ‹ngiliz. 25 Nisan 2002’de uzay istasyonuna gitti

ve orada 8 gün kald›. ‹stasyondayken AIDS ve
genom deneyleri yapt›, devlet baflkan› Nelson

Mandela ve 14 yafl›nda G. Afrikal› bir k›zla konufltu.

Uluslararas› Uzay ‹stasyonu insanl›¤›n yapt›¤› gelmifl geçmifl en pahal› nesne. Proje 2017’de sona erdi¤inde toplam 157 milyar dolar harcanm›fl olacak. ‹lk modül
Zarya, Kas›m 1998’de yerden 350 km yukar›da bir yörüngeye oturtuldu. ‹stasyona y›llar içinde yeni modüller eklendi ve daha da eklenecek; 2010’da tamamlanmas›

planlan›yor. Saatte 27.700 km’lik bir h›zla Dünya’n›n çevresinde dönen istasyon yaklafl›k 90 dakikada bir tur at›yor. Bu haliyle ›fl›k kirlili¤inin olmad›¤› bir gecede onu
ç›plak gözle görmek olas›. Gökyüzünde biraz h›zl› ilerleyen bir y›ld›z gibi görünüyor.
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kamuoyu bu karar› çok olumlu buldu

ve destekledi. Ruslar 2001’de Tito’yu

UU‹’ye gönderdi. Bununla da kalmad›-

lar ard›ndan de¤iflik y›llarda dört uzay

turistini daha gönderdiler. ‹lk turistten

bugüne durum çok de¤iflti. Bugün

dünyan›n en büyük befl uzay ajans›

hem uzay adamlar› hem de turistler

için sa¤l›k ve e¤itim standartlar› olufl-

turmaya çal›fl›yor. NASA da olaya art›k

tümüyle farkl› bak›yor. Yeni baflkan

Michael Griffin hem uzay araflt›rmala-

r›n›n özellefltirilmesine hem de Rusla-

r›n uzay turizmi program›na tam des-

tek veriyor. 

UU‹ turizmi sonu olmayan, garip

ve biraz da zorlama bir etkinlik. Öyle

olsa da yedi y›l önce bafllayan bu gezi-

ler yeryüzünde baz› dinamikleri hare-

kete geçirmedi de¤il. Her fleyden önce

uzay turizminin gerçekte hiç de uzak

bir gelece¤in yat›r›m alan› olmad›¤›n›

gösterdi. Bu da birtak›m giriflimcilerin

ilgisini çekti. Son befl y›lda bu alanda

büyük yat›r›mlar yap›lmaya baflland›.

Yörünge Alt› Uçufllar

Uzay turizmi gerçekten de karl› bir

giriflim olabilir mi? Bu konuda NA-

SA’n›n birkaç y›l önce yapt›¤› bir arafl-

t›rma var. Ona göre uzay yolculuklar›n-

da bilet fiyatlar› 100.000 $ olursa, y›lda
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Beflinci uzay turisti Charles Simonyi, Macar as›ll›
ABD’li bir ifladam›. Simonyi, 7 Nisan 2007’de

Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’na gitti ve orada 9 gün
kald›. ‹stasyondayken ABD’deki ve Macaristan’daki

baz› okullarla telsizle haberleflti.

Üçüncü uzay turisti Gregory Olsen, ABD’li bir
ifladam›. Olsen, 1 Ekim 2005’te Uluslararas› Uzay

‹stasyonu’na gitti ve orada 8 gün kald›. Uzay
istasyonundayken uzaktan alg›lama ve gökbilim

araflt›rmalar› yapt›.

Soyuz uzay arac›n› tafl›yan bir Soyuz roketinin havalan›fl›

Soyuz uzay arac› Uzay meki¤i UU‹’ye kenetlenmifl

Yap›m› 10 y›ld›r süren Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’nda asl›nda Kas›m 2000’den bu yana uzay adamlar› kal›yor. ‹stasyondaki laboratuvarlarda bilimsel araflt›rmalar
yap›yorlar. Bugün için istasyonda 3 kiflilik yer var ama tamamland›¤›nda 6 kifli kalabilecek. ‹stasyonda kalanlar genellikle 3 ayda bir de¤ifliyor. Bu de¤iflimler için
Ruslar›n Soyuz uzay arac›yla Amerikal›lar›n uzay mekikleri kullan›l›yor. Yük tafl›mak için de uzay mekiklerinin yan›nda Ruslar›n Progress adl› uzay arac›ndan da
yararlan›l›yordu. Art›k bunlara ek olarak ESA’n›n yeni gelifltirdi¤i ATV adl› uzay arac› da (Nisan bafl›nda istasyona baflar›yla kenetlendi) kullan›lmaya baflland›.

Dördüncü uzay turisti Anousheh Ansari, 1966
do¤umlu, ‹ran as›ll› ABD’li bir iflkad›n›. Ansari, uzay
istasyonuna 18 Eylül 2006’da gitti ve orada 8 gün
kald›. ‹stasyondayken t›p deneyleri yapan Ansari,

uzaya giden ilk Müslüman kad›n oldu.
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on milyar dolarl›k bir pazar oluflabilir.

Ne var ki dev uzay ajanslar› var olan

uzay araçlar›, roketleri ve eski teknolo-

jileriyle o fiyat düzeyine inemezler.

Ama özel uzay flirketleri inebilir.

Uzaya yönelik özel giriflimlerin ta-

rihi 1970’li y›llar›n sonuna kadar uza-

n›yor. O dönemde ilk giriflimciler ge-

nellikle mühendislik becerisi düflük,

tutkulu, bilimkurgu roman› merakl›s›,

küçük giriflimcilerdi. Bugünkü giriflim-

ciler o tutkuyu paylaflan ama gerçekçi

ve milyar dolarl›k servetleri olan dev

yat›r›mc›lar: Microsoft’un kurucular›n-

dan Paul Allen, Amazon.com’un kuru-

cusu Jeff Bezos, PayPal’› kuran Elon

Musk, Virgin Atlantic’in sahibi Sir Ric-

hard Branson, vs. Böyle onlarca yat›-

r›mc› kendi roket flirketlerini kuruyor,

özel uzaylimanlar›n›n yap›m›na soyu-

nuyor ve her y›l bu alana yaklafl›k 500

milyon dolarl›k yat›r›m yap›yor. Bu

uzay flirketlerinin k›sa erimde amaçla-

r› insanlar› Yer’den 350 km yukar›daki

UU‹’ye ç›kartmak de¤il. Yaln›zca 100

km yukar›ya yani uzaya ç›kart›p 6-7

dakika boyunca uzay ortam›n›n a¤›r-

l›ks›zl›¤›n› yaflatmak, onlara y›ld›zlar›

ve altlar›nda kalan Dünya’n›n yuvar-

lakl›¤›n› göstermek. Hepsi bu kadar.

Bu flirketlerin bafl›nda Space Ad-

ventures ve Virgin Galactic geliyor.

Befl uzay turistini UU‹’ye gönderen

Space Adventures’›n, Star City’deki et-

kinliklerden parabolik uçufllara, UU-

‹’ye turist götürmekten uzay otellerine

kadar uzay turizminin her alan›nda et-

kinlikleri var. fiirketin geçenlerde yap-

t›¤› iki duyuru da bunu aç›kça gösteri-

yor. Bunlar›n ilkinde UU‹’ye gidecek

yolculara, bilet paras›n›n d›fl›nda öde-

yecekleri 15 milyon dolar karfl›l›¤›nda

1,5 saatlik uzay yürüyüflü yapt›r›laca¤›

duyuruldu. fiirketin yapt›rd›¤› araflt›r-

maya göre dünyada bu yolculu¤a ç›ka-

bilecek kadar varl›kl› 1000 dolay›nda

insan var. ‹kinci duyuru biraz daha il-

ginç. Buna göre yak›n bir gelecekte

Ay’›n yörüngesine turlar bafllatacaklar.

Bu yolculuklarda bir Soyuz uzay arac›-

n›n arkas›na Dünya yörüngesinde bir

roket tak›lacak ve Ay’a gidilecek. Ay’›n

çevresinde bir tur at›l›p dönülecek. 10-

20 gün aras›nda sürecek olan bu gezi-

ye kat›lanlar Dünya’ya 400.000 km

öteden bakabilecek ve Ay’›n karanl›k

yüzünü görebilecek. Bu yolculu¤un bi-

let fiyat› da 100 milyon dolar olacak.

Geziye, uzay arac›n›n kaptan›n›n d›fl›n-

da yaln›zca 2 yolcu kat›labilecek. fiir-

ket bu yolculu¤a kat›lmak için Tem-

muz 2007’de iki kiflinin baflvurdu¤unu

duyurdu. Space Adventures uzay turiz-

minin de¤iflik alanlar›nda çal›fl›yor

ama son y›llarda as›l yat›r›m›n› yörün-

ge alt› uçufllar›na yap›yor. O uçufllarda

kullanaca¤› uzay arac›n›n tasar›m› için

Rusya’daki Miyasiflev Tasar›m Bürosu

ile anlaflm›fl. Büro, Rus uzay meki¤i

Buran’dan yola ç›karak flirket için Exp-

lorer ad›nda bir uzay uça¤› tasarl›yor.

Explorer’›n havalanaca¤› uzaylimanla-

r›n›n yap›m›ysa, Birleflik Arap Emirlik-

leri’nde ve Singapur’da sürüyor. Özel

uzay flirketleri bir yandan uzay uça¤›

modellerini en k›sa zamanda tasarlay›p

üretmeyi ve denemeyi istiyor. Bir yan-

dan da uzay uçaklar›n›n havalan›p ine-

ce¤i uzaylimanlar›n› yetifltirmeye çal›-

fl›yor. Asl›nda uzaya ilk giden flirket ol-

mak için kamuoyuna hiç yans›mayan

büyük bir yar›fl var.

Kendi uzayliman›n› kuran öteki flir-

ket de Virgin Galactic. Yap›m›na geçen

y›l New Mexico’da bafllanan uzaylima-

n›n›n ad› Spaceport America. 2010’da

iflletmeye aç›lacak Spaceport America
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Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndan Günefl ve Dünya’n›n görünüflü.

Dördüncü uzay turisti Anousheh Ansari, kozmonotlar Mikhail Tyurin ve Pavel Vinogradov ile birlikte
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’nun Zvezda (Y›ld›z) modülünde yemek haz›rlarken.
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yaklafl›k 200 milyon dolara mal olacak

ve ABD’deki ilk özel uzayliman› ola-

cak.

Virgin Galactic yörünge alt› uçufl-

lar konusunda öteki flirketlerin biraz

önünde gidiyor. Çünkü elinde deneme

uçufllar› yap›lm›fl dünyan›n ilk uzay

uça¤› var: SpaceShipOne.

Uzay tafl›mac›l›¤›nda onlarca y›ld›r

a¤›r a¤›r ilerleyen özel giriflim çabalar›

son befl y›lda büyük bir ivme kazand›.

Bu ivmelenmede Virgin Galactic’in (o

zamanki ad› Scaled Composites’ti) ge-

lifltirdi¤i SpaceShipOne’›n kuflkusuz

büyük bir pay› var. Onun yap›m› belki

de uzay turizmi aç›s›ndan hatta uzaya

yönelik bütün çal›flmalar aç›s›ndan bir

milat. SpaceShipOne yaln›zca 25 mil-

yon dolarl›k, küçük bir bütçeyle gelifl-

tirilen, mütevaz› bir uzay uça¤› asl›n-

da. Ama bu küçük uzay uça¤› boyun-

dan büyük bir baflar›ya imza att›: 4

Ekim 2004’te 10 milyon dolarl›k Ansa-

ri X Ödülü’nü kazand›.

Ne var ki Virgin Galactic yörünge

alt› uçufllar›nda onu de¤il, onun daha

geliflmifl modeli olan SpaceShipTwo’yu

kullanacak. fiirket yetkilileri befl uzay

uça¤›ndan oluflan bir filoyla 2010’da

yörünge alt› uçufllara bafllamay› planl›-

yor. fiimdiden 100 kifli 200.000 $’l›k

bilet paras›n› ödeyip biletini alm›fl du-

rumda. Ancak ilk uçuflu Richard Bran-

son ailesiyle birlikte yapmay› planl›yor.

Bu alanda “ben de var›m” diyen

güçlü bir aktör de Haziran 2007’de

uzay turizmi projesini aç›klad›. Bu ak-

tör Avrupa’n›n havac›l›k alan›ndaki

dev kuruluflu EADS’nin flirketlerinden

biri olan (Ariane roketlerini gelifltiren)

Astrium. Projenin temelini olufltura-

cak uzay uça¤›n›n kokpitinin bire bir

modeli, 1909’dan bu yana iki y›lda bir

yap›lan Paris Havac›l›k Sergisi’nde ge-

çen y›l sunuldu. Gelifltirilmesi için 2

milyar dolar harcanan bu uzay uça¤›-

n›n görünüflü ticari jet uçaklar›n›nkine

benziyor. Bir pilot ve dört yolcu tafl›ya-

cak uça¤›n ilk uçuflunu 2011’de yap-

mas› planlan›yor. 

Yörünge alt› uçufllar birkaç y›l için-

de bafllayacak gibi görünüyor. Bu alan-

da Virgin Galactic ve Space Adventu-

res flimdilik lider durumda. Ama hangi

flirketin uzay uça¤›n› ve uzayliman›n›

önce bitirip güvenli uzay yolculuklar›-

n› bafllataca¤› belli de olmaz.

Uzay Otelleri

Yak›n gelecekte gerçek anlamda

uzay turizminin yap›laca¤› yerler kufl-

kusuz Dünya yörüngesinde dönen
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SpaceShipTwo Astrium’un uzay uça¤›

Scaled Composites flirketinin gelifltirdi¤i SpaceShipOne adl› uzay uça¤› 2004’ün
sonbahar›nda iki hafta içinde iki kez 100 km’ye ç›karak, dünyan›n çok kullan›ml›

ilk uzay uça¤› oldu¤unu kan›tlad›. Scaled Composites’in ad› daha sonra Virgin
Galactic oldu. Virgin Galactic’teki mühendisler ve tasar›mc›lar yörünge alt›

uçufllar›nda kullan›lmak üzere SpaceShipTwo’yu gelifltirdi.

Astrium’un uzay uça¤› önce jet motorlar›yla 45 dakikada 12 km’ye ç›kacak.
Sonra jet motorlar› susacak ve roket motoru devreye girecek. Bu flekilde sesin 3
kat› h›zla 80 saniyede gidilecek. Bu s›rada yolcular 3 g’lik bir çekim kuvvetinin
etkisinde kalacak. 60 km yüksekte roket motoru da kapat›lacak ve uçak kendi

h›z›yla 100 km’ye kadar ç›kacak. 

X Ödülü Vakf› 1996’da kuruldu ve k›sa bir süre sonra da özel
uzay çal›flmalar›n› teflvik etmek amac›yla bir ödül koydu: Ödül X. Bu
ödül, herhangi bir devlete ba¤l› olmayan özel bir kuruluflun geliflti-
rece¤i ve iki hafta içinde iki kez 100 km’ye ç›kacak, ilk uzay arac›-
na verilecekti. Ödül X’i koyanlar gerçekte 1919’da ortaya konan
Orteig Ödülü’nden esinlenmiflti. Orteig Ödülü, havayolu tafl›mac›l›-
¤›n› canland›rmak amac›yla konmufl 25.000 dolarl›k bir ödüldü.
New York-Paris aras›n› hiç durmadan uçacak ilk pilota verilecekti.

Bu ödülü 1927’de Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis adl› uça¤›yla, hiç uyumadan 30 saatin
üzerinde uçarak kazand›. Lindbergh’in uçuflu ABD’de havac›l›¤a ve havayolu tafl›mac›l›¤›na karfl›
büyük bir ilginin do¤mas›na yol açt›. Öyle ki ABD’de 1926’da yaln›zca 5800 olan y›ll›k uçak yol-
cusu say›s› üç y›l içinde 30 kat artarak 173.000’e ç›kt›. X Ödülü Vakf›’n›n amac› da uzay çal›fl-
malar›na yönelik benzer bir ilgiyi hem kamuoyunda hem de özel giriflimcilerde oluflturmakt›. Amir
ve Anousheh Ansari May›s 2004’te Vak›f’a yapt›klar› yüklü bir ba¤›flla ödülün tutar›n› 10 milyon
dolara ç›kard›. Bundan böyle ödül, Ansari X Ödülü diye an›lmaya baflland›. Ödülü alabilmek için
yedi ülkeden 26 grup de¤iflik uzay araçlar› gelifltirdi. 4 Ekim 2004’te Scaled Composites flirketi,
SpaceShipOne ile ödülü kazand›.

Ödül X

SpaceShipOne, 4 Ekim 2007’de ikinci kez
100 km’ye ç›kt›¤› uçuflu s›ras›nda.
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uzay otelleri olacak. Uzayda otel kur-

maya talip olanlar da asl›nda yeryü-

zünde oteli olanlar. Bunlar›n bafl›nda

ABD’nin güneyinde büyük bir otel zin-

cirinin sahibi olan, milyarder Robert

Bigelow geliyor. Onun kurdu¤u Bige-

low Aerospace adl› flirket bir zamanlar

NASA’n›n üzerinde çal›flt›¤› ama

2000’de rafa kald›rd›¤› TransHab adl›

projeyi patentleriyle birlikte sat›n ald›

ve gelifltirdi. Y›llar süren çal›flman›n

sonunda Genesis I adl› fliflme bir uzay

istasyonu ortaya ç›kt›. Genesis I yörün-

gede dönen, içinde insanlar›n yaflayabi-

lece¤i ilk özel uzay istasyonunun kü-

çük bir modeli. fiiflme oldu¤u için ma-

liyeti de çok düflük. Genesis I, Kazakis-

tan yak›nlar›ndaki Yasni Uzay Üs-

sü’nden 12 Temmuz 2006’da f›rlat›ld›

ve yörüngeye baflar›yla yerlefltirildi.

Yörüngede (beraberinde giden havay-

la) kendi kendine fliflti ve çal›flmaya

bafllad›. fiu anda Yer’den 500 km yuka-

r›da dönüyor, birtak›m bilimsel ve tica-

ri çal›flmalar› yürütüyor, foto¤raflar çe-

kiyor, görüntü kaydediyor ve dayan›k-

l›l›k testinden geçiyor.

Bigelow Aerospace, Temmuz

2007’de daha geliflmifl bir model olan

Genesis II’yi de uzaya gönderdi. fiirke-

tin amac› 2012’de iç hacmi 330 m3

olan, gerçek boyutlardaki BA 330 adl›

uzay istasyonunu yörüngeye oturt-

mak. fiirket yetkilileri ayn› y›l bu istas-

yona 4 hafta için 15 milyon dolar öde-

yen ilk uzay turistlerini de götürmeyi

planl›yor. Ayr›ca ileride daha geliflmifl

istasyonlar› 100 milyon dolara satmay›

ya da iflletmelerini y›ll›¤› 88 milyon do-

lara devretmeyi düflünüyorlar.

Bu alandaki bir baflka dev otel flir-

keti de Hilton International. Hilton

ekibi de kendi uzay projesi üzerinde

çal›fl›yor. Bu projede uzay mekikleri-

nin, her biri Boeing 747 çap›nda olan,

kullan›lm›fl yak›t tanklar›, yörüngede

birbirine eklenip bir tür otel olarak

kullan›lacak. Bu ilginç projeye çok

benzeyen bir baflka proje üzerinde de

Space Island Group adl› bir flirket yak-

lafl›k 10 y›ld›r çal›fl›yor. Bunun da te-

melinde t›pk› Hilton’un projesinde ol-

du¤u gibi yörüngede, birbirine ba¤lan-

m›fl 12 silindirden oluflan ve dev bir te-

kerlek gibi görünen bir yap› var. Dev

tekerlek dakikada bir kez dönecek ve

bu sayede içindekiler yerçekiminin üç-

te biri kadar bir çekimin etkisinde ka-

lacak. NASA ve ABD Hava Kuvvetle-

ri’nin gelifltirdi¤i ve kulland›¤› araç ve

teknolojiyi kullanmay› planlayan flirket

yetkilileri oteli kurmaya 2010’da baflla-

may› ve 2015’te de aç›l›fl›n› yapmay›
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Kumanda merkezi Las Vegas’›n kuzeyinde olan Bigelow Aerospace’in yetkilileri, düflünülenin tersine fliflme uzay istasyonlar›n›n kat› yap›l› olanlardan daha dayan›kl›
oldu¤unu savunuyor. Bu görüflün alt›nda, fliflme istasyonlar›n 40 cm kal›nl›¤›ndaki duvarlar›nda birkaç kat vectran kullan›l›yor olmas› yat›yor. Vectran yeni gelifltirilen

ve kevlardan iki kat daha dayan›kl› bir malzeme. Ayr›ca kuramsal olarak esnek duvarlar mikrometeorit çarpmalar›na karfl› kat› duvarlardan daha dayan›kl›.

BA 330’un 2012’de yörüngeye oturtulmas› planlan›yor.
‹nsans›z ilk fliflme uzay istasyonu Genesis I, iki
y›ld›r Dünya yörüngesinde baflar›yla dönüyor.
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düflünüyor. Ayn› anda 400 konuk a¤›r-

layabilecek otelin 100 de çal›flan› ola-

cak. Konuklar bir haftal›k tatil için (gi-

difl dönüfl bileti de içinde olmak üzere)

200.000 dolar ödeyecek.

Uzay otelleri konusunda yeni bir

giriflim de 2007 ortalar›nda ‹spanya’da

ortaya ç›kt›. Galactic Suite adl› bir

uzay turizmi flirketi ayn› adl› uzay ote-

li projesini tan›tt›. 2007’de kurulan flir-

ketin kurucusu ve yöneticisi mimar Xa-

vier Claramont. Ancak flirkete toplam

üç milyar dolar veren ve adlar› gizli

baflka yat›r›mc›lar var. Claramont’a gö-

re uzay turizmi, uzay endüstrisinin lo-

komotifi olacak; Galactic Suite de uzay

turizminin lokomotifi... Galactic Sui-

te’in bir uzay otelleri zincirinin ilk hal-

kas› olmas› planlan›yor. Yer’den 400

km yukar›da kurulacak ilk otel, çok

genifl pencereli dört odadan (modül)

oluflan ve flekli kimyada molekülleri

göstermede kullan›lan modellere ben-

zeyen bir yap›. Otelin büyük pencerele-

rinden y›ld›zlar, Dünya ve her gün 15

kez Günefl’in do¤uflu izlenebilecek.

Otelde konuklar için çeflitli uzay spor-

lar›, uzay yürüyüflleri ve de¤iflik e¤len-

celer de düflünülmüfl. ‹steyen konuk,

otelde yürütülen baz› bilimsel deneyle-

ri de izleyebilecek.

Otele gidecek olanlar önce tropik

bir adada 8 haftal›k bir e¤itimden ge-

çecek. Birkaç saatlik yolculuktan son-

ra Galactic Suite’e varacaklar. Orada 3

gün geçirip Dünya’ya dönecekler ve

böyle bir tatil için kifli bafl›na 4 milyon

dolar verecekler. fiirketin yapt›¤› arafl-

t›rmaya göre dünyada bu paray› vere-

bilecek 40.000 kifli bulunuyor. Y›llar

içinde bunlar›n kaç› bu paray› verir,

kaç› vermez, oras›n› öngörmek kolay

de¤il; ama flimdiden 18 kifli Galactic

Suite’de rezervasyon yapt›rm›fl, bile.

Bir zamanlar bilimkurgu romanla-

r›nda ve filmlerinde görülen uzay otel-

leri günümüzde dev giriflimcilerin yüz-

lerce milyon dolar yat›rd›¤› gerçek bi-

rer projeye dönüflmüfl durumda. E¤er

uzay turizmindeki geliflmeler bafllad›¤›

h›z›yla sürerse, çok de¤il befl y›l sonra

‘uzayda tatil plan›’ da günlük yaflam›n

bir parças› halini alacak gibi görünü-

yor. 

Ç a ¤ l a r  S u n a y
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http://Mircorp.org
http://www.bestrussiantour.com/tourfile
http://www.space.com/space-tourism
http://www.spacefuture.com/tourism
http://www.bigelowaerospace.com
http://www.spaceislandgroup.com
http://www.galacticsuite.com
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22 Mart 1952’de ABD’de yay›mlanan Collier’s adl› dergide Wernher von Braun’un, ABD’nin Dünya yörüngesinde bir uzay istasyonu kurmas› gerekti¤ini aç›klayan bir
yaz›s› yay›mland›. Derginin kapa¤›nda da von Braun’un düflüncesi olan simit biçimindeki uzay istasyonunun resmi vard›. Bu tasar›m daha sonra Stanley Kubrick’in,

2001: Bir Uzay Maceras› adl› ünlü filmde (‹stasyon V ad›yla) kullan›ld›. Space Island Group’un kuraca¤› uzay otelinin de ayn› ‹stasyon V fleklinde olmas› planlan›yor.

Galactic Suite flirketi, uzay otelinin
yan› s›ra, 4 yolcu ve 2 mürettebat ta-
fl›yan bir uzay uça¤› ve onun havala-
naca¤› bir uzayliman› üzerinde de
çal›fl›yor. Uzay uça¤› ve uzay oteli
2012’de tamamland›¤›nda ilk ko-
nuklar hemen uzaya gönderilecek.
Uzay uça¤› tropikal bir adadaki uzay-
liman›ndan havalanacak. F›rlatma,
uzun zamand›r düflünülen ama bir
türlü yaflama geçirilmemifl yeni bir
yöntemle yap›lacak. Uzay uça¤› ha-
valiman›ndaki yaklafl›k 3 km’lik
manyetik bir bant üzerinde h›zlana-
cak. Bu yöntem gerçekte MagLev
trenlerinde kullan›lan›n ayn›. Uça¤›n
20 saniyede 1000 km’ye ulaflmas›
planlan›yor.
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