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Y›ld›z Tak›m›

Güneﬂ Zaman›: Ocak 2007

Bir uzay yolculu¤una ç›kmak, hepimizin hayali. Henüz bize en yak›n gezegene bile gidebilmiﬂ de¤iliz. Ancak, günümüzde bunu yapmak için gerekli teknolojiye sahibiz. 40 y›l öncesinin teknolojisiyle uydumuz Ay’a gidebildiysek, bu gün Mars’a gidecek bir uzay arac›
yapmak iﬂten bile de¤il. Önümüzdeki en büyük engel, maliyet gibi görünüyor.
Zaten öyle görünüyor ki, yak›n gelecekte, 2020’de insano¤lu yeniden uzaya gitmiﬂ olacak. Günümüze kadar yap›lan ve yak›n gelecekte yap›lmas› planlanan
uzay çal›ﬂmalar›, bu gezegenleraras› yolculuklara haz›rl›k niteli¤inde.
Üstelik, bu çal›ﬂmalar, merak›m›z› daha da tetikliyor. Kendi gezegenimizde hiç umulmad›k yerlerde karﬂ›laﬂt›¤›m›z
yaﬂam biçimleri, baﬂka gezegenlerde keﬂfetti¤imiz ›l›ml›
koﬂullar buralar› bizim için daha da çekici hale getiriyor.
Yap›lan her keﬂif, bizde bu gökcisimlerini daha da yak›ndan tan›ma iste¤i uyand›r›yor.
Günümüzde, uzayla ilgili merak etti¤imiz birçok soru
yan›tlanm›ﬂ de¤il. Yaﬂam›n nas›l baﬂlad›¤›, baﬂka yerlerde de olup olmad›¤›, bizim baﬂka dünyalarda yaﬂay›p yaﬂayamayaca¤›m›z gibi sorular... Bir yandan robot uzay araçlar›yla Güneﬂ Sistemi’nin gizemini ortaya
ç›karmakla meﬂgulken, bir yandan da uzay teleskoplar›yla evrenin s›n›r›na ulaﬂmaya çal›ﬂ›yoruz.
ABD ile Rusya aras›ndaki so¤uk savaﬂ›n bitmesi, uzay
yar›ﬂ›n›n sonlanmas›ndan bu yana ask›ya al›nan insanl› uzay uçuﬂlar›, ﬂimdi yeniden gündemde. NASA, geçti¤imiz y›l “Uzay Keﬂif Misyonu”nu aç›klad›. Buna göre,
2020’de Ay’a dönülecek ve insanl› bir Mars yolculu¤u
için ilk ad›mlar at›lacak. Güneﬂ Sistemi’ndeki yaﬂam›n bulunabilece¤i uydular›n insans›z uzay
araçlar›yla keﬂfi h›zland›r›lacak. Bunlar
da gelecekteki insanl› uçuﬂlar
için zemin haz›rlayacak.
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Tüm bunlar bir yana, geçti¤imiz y›llarda “uzay turizmi”
diye bir kavram ortaya ç›kt›. Uluslararas› Uzay ‹stasyonu,
ﬂimdiden üç uzay turistini a¤›rlad›. Önemli olan, bu konuda birtak›m özel giriﬂimlerin de olmas›. Pek de uzak olmayan bir gelecekte, baz› havac›l›k ﬂirketleri insanlar›
uzaya götürmek için bilet sat›yor olacak.
Bizse, uzay yolculu¤una ç›kmaya çoktan haz›r›z. Uzay
gemimiz kalk›ﬂa haz›r. Bu yolculukta, Güneﬂ Sistemi’nden baﬂlayarak, baﬂka sistemleri, gökadalar› gezece¤iz. Maceralar›m›z› “Kaptan›n Seyir Defteri”ne yazaca¤›z.
Gelecek ay uzayda görüﬂmek üzere…
Alp Ako¤lu

