
UUzzaayy
YYüürrüüyyüüflflüünnee
HHaazz››rr mm››ss››nn››zz??
AAyyllaarr ssüürreenn bbiirr ee¤¤iittiimm ssüürreecciinniinn vvee hhaazz››rrll››kkllaarr››nn aarrdd››nnddaann,, iiflflttee oo
aann ggeellddii.. YYaakkllaaflfl››kk ddöörrtt yy››lldd››rr DDüünnyyaa''nn››nn yyöörrüünnggeessiinnddee bbuulluunnaann
vvee yyaapp››mm›› hhaalleenn ddeevvaamm eeddeenn UUlluussllaarraarraass›› UUzzaayy ‹‹ssttaassyyoonnuu''nnaa
yyeennii ppaarrççaallaarr eekklleemmeekk üüzzeerree ggöörreevvlleennddiirriillddiinniizz.. HHaazz››rrss››nn››zz!! PPeekkii,,
ggöörreevviinniizziinn bbiirr bbööllüümmüünnüü UUzzaayy ‹‹ssttaassyyoonnuu’’nnuunn dd››flfl››nnddaa,, yyaannii uuzzaayy
bbooflfllluu¤¤uunnddaa yyaappaabbiillmmeenniizz iiççiinn öözzeell bbiirr uuzzaayy ggiiyyssiissii ggiiyymmeenniizz
ggeerreekkttii¤¤iinnii bbiilliiyyoorr mmuuyydduunnuuzz??
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Geçti¤imiz Nisan ay›nda, Atlantis uzay meki¤iyle
2005 y›l›nda tamamlanmas› amaçlanan
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’na giden yedi
astronot, istasyona yeni parçalar yerlefltirdiler.
Astronotlar›n bir k›sm›n›n görevi, uzay arac›n›n
d›fl›na ç›karak istasyona bu parçalar› takmak, yani
“uzay yürüyüflü” yapmakt›. ‹flin zor yan›, bu
yürüyüfller birkaç saat sürüyordu. Astronotlar›n,
uzay›n yaflam için hiç de elveriflli olmayan
koflullar› alt›nda çal›flmalar› gerekiyordu.
Öncelikle, soluyacaklar› hava ve hava bas›nc›
olmad›¤› için, yeryüzünde al›flt›klar› koflullar›
sa¤layacak bir düzenek olmadan çal›flmalar›
olanaks›zd›. Özellikle havas›zl›k, onlar›n sonu
anlam›na gelebilirdi. ‹flte, bu nedenle astronotlar,
hem yeryüzünde al›flt›klar› koflullar› sa¤layacak,
hem de kendilerini uzay›n öteki tehlikelerinden
koruyacak özel uzay giysilerini giyerek, güvenli
bir biçimde uzay yürüyüflüne ç›kt›lar. 

Peki, astronotlar› uzayda ne gibi koflullar bekliyor
ve uzay giysileri onlar› bu olumsuz koflullardan
nas›l koruyor? Birincisi, az önce de de¤indi¤imiz
gibi, uzayda hiç oksijen ve hava bas›nc› yok.
Deniz seviyesinde yaflayanlar, üzerlerinde 1
atmosferlik bir hava bas›nc› hissederler. Hava
bas›nc›, gaz moleküllerinin yerçekiminin etkisiyle
yeryüzüne uygulad›¤› kuvvettir. Ancak, biz bu
bas›nc› hissetmeyiz, çünkü, vücudumuz bu
bas›nca eflit bir iç bas›nç uygular. Bu denge
sayesinde yaflamam›z için gerekli olan oksijeni

alarak, d›flar›ya karbondioksit veririz. Ne var ki,
atmosferdeki gaz oran›, deniz seviyesinden daha
yükseklere ç›kt›¤›m›zda giderek azal›r; yaklafl›k
5600 m yüksekteyse bu oran yar› yar›ya düfler.
Bu nedenle, bu yüksekliklerde soluk almak
güçleflir. Da¤c›lar›n zaman zaman oksijen maskesi
kullanmalar›n›n nedeni budur. Uluslararas› Uzay
‹stasyonu’nun Dünya’n›n yörüngesinde
bulundu¤u yaklafl›k 400 km yükseklikteyse
atmosfer bas›nc› s›f›rd›r. Bu ortamda gaz, yani
soluk alacak hava yoktur. Bir astronot, böyle bir
ortama üzerinde, yeryüzündeki bas›nc›
sa¤layacak bir uzay giysisi olmadan ç›karsa
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Uluslararas› Uzay ‹stasyonu tamamland›¤›nda dev bir uzay
laboratuvar› olarak hizmet vermeye bafllayacak. Yerçekiminin
olmad›¤› bu laboratuvarda bilimadamlar› biyoloji, kimya, fizik ve t›p
gibi pek çok alanda araflt›rma yapma olana¤›na kavuflacak; belki
de daha etkili ilaçlar, kanser tedavisi yöntemleri ve daha güçlü
bilgisayar çipleri gelifltirmeyi baflaracaklar.  



yaflam› tehlikeye girer. Çünkü, astronotun
vücudunda s›v› halde bulunan gazlar yeniden gaz
haline dönüflerek kabarc›klar oluflturur, bir
anlamda kaynamaya bafllar. Oluflan bu
kabarc›klar, dokulara zarar verir. Bunu, bir gazoz
fliflesinin kapa¤›n›n aç›lmas›na benzetebiliriz.
fiiflenin kapa¤› aç›ld›¤›nda, yüksek bas›nç alt›nda
s›v› halde bulunan gazlar, bas›nc›n bir anda
ortadan kalkmas›yla hava kabarc›klar› oluflturarak
d›flar› ç›kar. Uzay giysileri, astronotlar›n
vücutlar›ndaki s›v›lar›n erimifl halde kalabilmesi
için gereken hava bas›nc›n› sa¤lar. Uzay giysisini,
su geçirmeyen özel bir kumaflla kapl›, fliflirilmifl bir
balona benzetebiliriz. Balonun üzerini kaplayan
dayan›kl› malzeme sayesinde, astronota
yeryüzünde al›flt›¤› hava bas›nc› uygulan›r. Ancak
uzay giysisi içindeki bas›nç, deniz seviyesinde
hissetti¤imiz bas›nçtan daha düflüktür (0,29
atmosfer). Bu, astronotlara uzay giysisi içerisinde
daha rahat hareket etme olana¤›n› verir.

Uzayda soluyacak hava olmad›¤›n› belirtmifltik. Ne
var ki, uzay giysisi, astronota, yeryüzünde
solumaya al›flt›¤›, oksijen içeren gaz kar›fl›m›n›
sa¤lamaz. Giysinin içindeki bas›nc›n düflük olmas›,
astronotun akci¤erlerine ve kan›na yeterince
oksijen ulaflmas›na engel olur. Bu nedenle
astronotlar, uzay giysileri içindeyken saf oksijen
solurlar. Oksijen, onlara ya uzay arac›ndan bir
kablo yoluyla verilir ya da s›rtlar›nda tafl›d›klar› bir
"yaflam destek sistemi" taraf›ndan sa¤lan›r. Ancak,
uzay meki¤i ve Uluslararas› Uzay ‹stasyonu
içindeki hava, yeryüzünde soludu¤umuz havaya
benzedi¤i için, astronotun saf oksijen soluyaca¤›
uzay yürüyüflüne ç›kmadan önce, 

vücudunu buna al›flt›rmas› gerekir. Bu amaçla,
astronot, d›flar› ç›kmadan önce uzay giysilerini
giymifl olarak özel bir bölmeye girer ve burada
kimi zaman dört saat süresince saf oksijen solur.
Bu ifllem, vücutlar›n›n daha düflük bas›nçl›
ortama al›flmas›n› sa¤laman›n yan› s›ra, vücuttaki
azot oran›n› düflürür. Böylece, yukar›da söz
etti¤imiz kabarc›k oluflmas› tehlikesi ortadan
kald›r›lm›fl olur. Sualt›n›n derinliklerine tüple
dalan dalg›çlar su yüzüne gere¤inden daha h›zl›
ç›karlarsa, "dekompresyon hastal›¤›" ya da
"vurgun" denilen durum ortaya ç›kar. Bu
durumda, normalde kanda erimifl halde bulunan
azot, bas›nc›n birden bire azalmas›ndan dolay›
yeniden gaz haline dönüflüp kabarc›klar
oluflturarak dokulara zarar verir.

Uzay› yaflanmaz hale getiren bir baflka olguysa,
Dünya’n›n çevresindeki gibi bir atmosferin
olmamas›ndan dolay›, günefl ›fl›nlar›n›n uzayda
serbestçe yol almalar› ve görünmeyen
elektromanyetik dalgalar›n yayd›¤› ›s›y›
iletmeleridir. Bu nedenle, uzayda günefl
›fl›nlar›na maruz kalan bir astronot kendini bir
anda 120 °C s›cakl›kta bulabilir. Böyle bir
durumda, astronotun "gölgeye" s›¤›nmas› da
pek çözüm de¤ildir, çünkü gölgede de s›cakl›k
aniden –130 °C’nin alt›na düflebilir. Oysa insan
vücudu 37 °C’den çok daha yüksek ya da düflük
s›cakl›klara uyum sa¤layamaz. Bu nedenle uzay
giysileri, astronotlar› büyük s›cakl›k farklar›ndan
korumak için yal›t›m sa¤layan birkaç katl› özel bir
kumafltan yap›l›r. Kumafl katlar›n›n aras›ndaki
hava özel yöntemlerle al›nd›¤› için, katlar
aras›nda ›s› al›flverifli gerçekleflmez. Giysinin
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Uzay yürüyüflü yapacak astronotlar, uzaya gitmeden önce içi
suyla dolu kocaman bir tank içerisinde deneme yaparlar. Bunun
nedeni, sualt› ortam›n›n yerçekiminin olmad›¤› uzaya
benzemesidir. 



d›fl›ysa günefl ›fl›nlar›n› yans›tan aç›k renk
kumafllarla kapl›d›r. 

Astronotlar, kimi zorlu iflleri yerine getirirken
uzay giysisi içinde terlerler. Vücutlar›ndaki bu
s›cakl›k art›fl›na ba¤l› olarak, t›pk› gözlüklerimizin
buharlanmas› gibi, astronotun bafl›ndaki saydam
bafll›k buharlan›r ve astronot önünü göremez
hale gelir. Ortaya ç›kabilecek çok daha kötü bir
durumsa, vücudun çok miktarda su
kaybetmesidir. Tüm bunlar› önlemek amac›yla,
uzay giysilerinde so¤utma sistemi vard›r. Vücudu
saran bu sistem, içleri suyla dolu plastik
hortumlar içerir. Bunlar›n içerisindeki suyun
dolafl›m› ve s›cakl›¤›, astronotun s›rt›nda tafl›d›¤›
yaflam destek birimce ayarlan›r. 

Bir astronotun uzay yürüyüflü s›ras›nda
karfl›laflabilece¤i bir baflka tehlikeyse, yüksek
h›zlarda ilerleyen küçük göktafllar›n›n ve uzay
çöplü¤üne ait parçalar›n (Dünya’n›n
yörüngesinde baflka uzay araçlar›ndan kopan
binlerce parça bulunuyor) çarpmas›d›r. Bunlar›n
verebilece¤i zararlardan astronotlar›
koruyabilmek için uzay giysilerinin en üstünde
bulunan kumafl katmanlar› çok dayan›kl› ve
kurflun geçirmez özel kumafllardan yap›l›r.
Çarpan parçac›klar her bir katmandan geçerken,
h›zlar›n› bir miktar kaybeder ve giysi içerisine
hava bas›nc›n› sa¤layan yaflamsal önemdeki
“balon”a ulaflamaz.   

Uzay giysilerinin, astronotlar› uzay›n yaflam için
hiç de elveriflli olmayan koflullar›ndan koruyup,

yeryüzündekine benzer bir ortam sa¤lamaktan
baflka önemli ifllevleri de var. Saydam plastik ya
da baflka bir dayan›kl› malzemeden yap›lm›fl
bafll›k astronota net bir görüfl sa¤lar. Bu bafll›k,
günefl ›fl›¤›n› yans›t›c› bir malzemeyle kapl›d›r;
ayr›ca t›pk› günefl gözlüklerinde oldu¤u gibi, göz
hizas›ndaki k›s›m, günefl ›fl›nlar›n›n gözlere zarar
vermemesi amac›yla renklendirilmifltir. 

Uzay giysilerinin bir baflka önemli ifllevi de,
astronotlar›n hem birbirleriyle hem de
yeryüzündeki istasyon görevlileriyle rahatl›kla
iletiflim kurabilmelerini sa¤lamak. Bu nedenle
uzay giysileri, radyo al›c›lar› ve vericileriyle
donat›lm›flt›r. Ayr›ca astronot, iletiflim kurmak
amac›yla mikrofon ve kulakl›klardan oluflan bir
bafll›k takar. 

Günümüzde uzayda belirli görevleri yerine
getiren astronotlar her ne kadar radyo dalgalar›
arac›l›¤›yla iletiflim kuruyorlarsa da, bu teknoloji
yak›n bir gelecekte terk edilece¤e benziyor.
Çünkü, uzay giysilerini daha da gelifltirmeye
çal›flan araflt›rmac›lar, iletiflimi, bundan böyle giysi
içindeki küçük bir bilgisayar ve ekran arac›l›¤›yla
yapmay› amaçl›yorlar. ABD’nin uzay araflt›rmalar›n›
yürüten kurumu NASA, iletiflim için gerekli
ayg›tlar› uzay giysilerinin üst k›sm›na
yerlefltirmeyi planl›yor. Hatta araflt›rmac›lar,
küçük bir s›v› kristal ekran› göz hizas›na
yerlefltirmeyi baflarm›fllar bile. Bu teknolojinin
önümüzdeki üç y›l içinde gelifltirilmesi
bekleniyor. 

n  n  n  n  n  n  n  n  Ayflegül Y›lmaz
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‹lk astronotlar uzaya gittikleri 1960’l› y›llarda bu tür gümüfl renkli
uzay giysileri giyerlerdi. Astronotlara solumalar› gereken oksijen,
hortumlar arac›l›¤›yla uzay arac›ndan ulaflt›r›l›rd›.     

Günümüzde uzay
araflt›rmac›lar›,
gelecekte Mars gibi
komflu gezegenlere
yap›lacak ziyaretlere
uygun, dayan›kl› ve
ayn› zamanda da
kullan›fll› uzay
giysileri gelifltirmeye
çal›fl›yorlar. Yandaki
uzay giysisi sert bir
malzemeden
yap›lm›fl.


