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Uzay
Gemileri
Bilimkurgu filmleri izleyenlerimiz, uzayda
bir yerden bir yere yolculuk yapabilmek
için çeﬂitli uzay gemilerini kullan›ld›¤›n›
görmüﬂlerdir. ‹çinde insanlar›n yaﬂad›¤›
gezegen boyutlar›nda devasa gemilerden
tutun da, savaﬂ uça¤› boyutuna kadar çeﬂitli biçim ve büyüklüklerde uzay gemileriyle karﬂ›laﬂ›r›z bilimkurgu filmlerinde. Peki,
bu gemiler yaln›zca düﬂ ürününden mi ibaret? Günümüz teknolojisi uzay gemileri yapabiliyor mu? Uzaya ne zaman aç›laca¤›z?
Bir uzay gemisinin nas›l olmas› gerekiyor?
Bu sorular›n yan›tlar› insanl›¤›n gelece¤e
uzanan uzaya yolculuk planlar›nda yat›yor.
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Dünya insan›n uzaydaki evi. Evimizde nüfusumuz
h›zla art›yor ve kaynaklar›m›z› da oldukça h›zl› bir biçimde tüketiyoruz. Dünyam›z henüz üzerinde yaﬂayan insan say›s›n› besleyip doyurabilecek kapasitede. Ne var ki bir gün gelecek kaynaklar bize yetmez
olacak. ‹ﬂte o zaman uzaya aç›lmak insanl›k için bir
lüks, bir merak unsuru olmak gibi nedenlerden öteye geçecek ve gereklilik olacak. Gelecekte insanl›k
Dünya’y›, hatta Güneﬂ Sistemimizi terk etmek zorunda kalacak. Bunun için gereksinim duydu¤umuz
ﬂeylerin baﬂ›nda bizi y›ld›zlara götürecek gemiler geliyor. Bugün için yaln›zca düﬂ dünyas›n›n bir parças›, bilimkurgu filmlerinin bir parças› olsa da, bizi uzaya taﬂ›yacak gemilerin geliﬂtirilmesi bir zorunluluk.
Peki, ﬂu anda uzay araçlar› konusunda neler yap›ld›;
gelecekte bizi nas›l araçlar bekliyor?
Bilimkurgu filmlerinde s›kl›kla gördü¤ümüz gemiler,
t›pk› bir uçak ya da helikopter gibi yerden havalan›p
uçuﬂa geçiyor ve görevlerini tamamlay›nca yeniden
iniﬂ yapabiliyorlar. Ne var ki gerçek dünyada kulland›¤›m›z araçlar henüz bu kadar yetenekli de¤il.

















Y›ld›z Tak›m›

temle yap›lacak araçlar›n maliyetinin çok pahal› olmas›, ayr›ca hem bak›m masraflar› hem de görev sonras› kontrollerinin karmaﬂ›k olmas› nedeniyle günümüzde kullan›lan mekiklerin yap›lmas›na karar verilmiﬂti.
Günümüzdeki mekikler asl›nda melez bir proje. Mekik roketler yard›m›yla uzaya gönderilecek ve görev
sonras› kendi olanaklar›yla Dünya’ya dönecekti. Bu
yöntemle üretilen mekikler y›llard›r kullan›l›yor. Amerikan uzay meki¤i Columbia, 12 Nisan 1981’de ilk deneme uçuﬂunu gerçekleﬂtirmek üzere havaland›¤›nda, herkes yeni bir uzay ça¤›n›n baﬂlad›¤›na inan›yordu. Asl›nda günümüzün uzay mekikleri, gelecekte
gerçek yörünge uçaklar› gerçekleﬂtirilinceye kadar
uçakla roket aras›nda öngörülmüﬂ bir ara çözümden baﬂka bir ﬂey de¤il. Yaln›zca atmosferde çal›ﬂan
“Enterprise” isimli prototipten sonra üretilen Amerikan mekikleri de (Columbia, Challanger, Discovery,
Atlantis ve Endeavour) arka bölümlerine yerleﬂtirilen
ve s›v› oksijen ve hidrojenle çal›ﬂan üç güçlü itici mo-

tora sahip. Ancak havalanabilmeleri için uçuﬂlar›n›n ilk 130
saniyesi boyunca, bu araçlara iki dev
yard›mc› iticinin eﬂlik etmesi gerekiyor. Görevleri biten bittikten sonra mekikten ayr›lan bu
yard›mc› roketler dünyaya düﬂmeye b›rak›l›yor.

Jules Verne ilk bilimkurgu romanlar›n› yazd›¤›nda Ay’a gitmek için önerdi¤i yöntem, uzay gemisinin bir topun
içinden mermi gibi f›rlat›lmas›yd›. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n ard›ndan roket teknolojisinin geliﬂmesi, insano¤lunu uzaya ç›karan geliﬂmelerin baﬂlang›c›yd›. Bu
yöntem günümüzde de kullan›l›yor. Uzaya gönderilecek araçlar, roketler yard›m›yla f›rlat›l›yor. Ay’a giden
araçlar da, Dünya’n›n yörüngesinde görev yapan uydular da roketlerle uzaya gönderildi. Uzay mekikleri
de bugün uzaya roketler yard›m›yla f›rlat›lsa da, ilk
planland›¤›nda kendi baﬂlar›na uzaya gidip geri dönebilecek biçimde düﬂünülmüﬂlerdi. Ne var ki bu yön-

Baﬂlang›çta meki¤in uzay çal›ﬂmalar›n›n maliyetini on
kat azaltaca¤› düﬂünülüyordu. Ancak çok k›sa bir süre
sonra, ticari alandaki baﬂl›ca uzay etkinli¤i olan sabit
konumlu uydular› yörüngeye yerleﬂtirme iﬂleminin hemen hemen klasik füzelerle yap›lan uçuﬂlar kadar pahal› ve karmaﬂ›k oldu¤u ortaya ç›kt›. Çünkü en fazla
500 km yüksekli¤e ç›kabilen mekik, uydular› uzayda
serbest b›rakt›ktan sonra, onlar› yerden 36.000 km
yükseklikte kesin yörüngelerine oturtmaya olanak veren “yeröte motorunun” ateﬂlenmesine uzaktan kumanda etme gibi birçok iﬂlemin gerçekleﬂtirilmesini
zorunlu k›l›yordu. ‹ﬂte bu nedenle günümüzde mekikle yap›lan uçuﬂlar, insan›n kat›lmas›n›n zorunlu oldu¤u bilimsel görevlerle ya da roketler için çok a¤›r olan
uydular› yörüngeye oturtma gibi iﬂlerle s›n›rl›.
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NASA, 2010 y›l›ndan itibaren elindeki uzay mekiklerini de¤iﬂtirmeyi planl›yor. Bu çok pahal› ve riskli bir kararm›ﬂ gibi görünebilir. Ne var ki ﬂimdiki mekiklerle
uçmak da çok ucuz ve güvenli bulunmuyor. NASA,
yeni nesil mekiklerde tekrar tekrar kullanabilece¤i motorlarla maliyeti azaltmay› planl›yor. Böylece daha
ucuz uçuﬂlar, uzay turistlerinin ödeyebilece¤i fiyatlar
elde edilebilecek. Bununla birlikte yeni nesil mekiklerin haz›rl›klar› iniﬂli ç›k›ﬂl› bir yol izliyor. 1996 y›l›nda
günümüzde kullan›lan mekiklerden farkl› olarak yak›t
tanklar›n› yan›nda taﬂ›yacak, do¤rudan iniﬂ kalk›ﬂ yap›lacak X-33 projesi üzerinde çal›ﬂ›l›yordu. Büyük
ümitlerle geliﬂtirilen ve gelece¤in uzay araçlar› gözüyle bak›lan bu proje bir süre önce iptal edildi. Yüzde
doksan› tamamlanm›ﬂ olan bu projede son anda yaﬂanan teknik sorunlar nedeniyle artan maliyetler X33’ün hayata geçmesini engelledi. Bununla birlikte
farkl› bir uzay gemisi üzerine çal›ﬂmalar sürdürülüyor.
NASA, Ay görevlerinde kullan›lmak üzere ad›na Orion
denen yeni bir uzay gemisi serisine baﬂlamaya haz›rlan›yor. Orion’un ﬂekli bir topaca benziyor. Al›ﬂ›lageldik mekikler gibi roketle f›rlat›lacak; ama kanatlar› olmad›¤› için Dünya’ya paraﬂütle inecek bu yeni gemilerin maliyetlerinin çok daha düﬂük olmas› bekleniyor. ‹lk
gemininse 2014 y›l›nda haz›r olmas› planlan›yor. Bununla birlikte kendi olanaklar›yla havalan›p sonra Dünya’ya geri dönecek bir araç yap›m› üzerinde çok yol
al›nd›. Maliyetleri düﬂürmenin bir yolu bulunursa bu
projenin gerçekleﬂmesini beklemek hayalcilik say›lmaz.
Gelece¤in uzay gemileri nas›l olacak? Bunu düﬂünürken, geliﬂtirilecek bir gemide çözülmesi gereken sorunlar oldu¤unu görebiliriz. Öncelikle, Dünya d›ﬂ›na
aç›lacak gemilerin yak›t sorunlar›n› çözmeleri gerekiyor. Uzay gemilerinde günümüzde yaﬂanan en büyük sorunlardan biri yerçekiminden kurtulmak. Uzaya
giden araçlarda gördü¤ümüz devasa yak›t tanklar›
uzaya ç›kabilmek için gerekli. Uzayda, gemilerin ilerlemesi s›ras›nda hava bulunmad›¤› için sürtünme kuvYeni nesil uzay gemileri aras›nda öne ç›kan, Orion ad› verilen bu
model. Orion, önceki mekiklerin aksine uçak benzeri de¤il, topaç benzeri bir ﬂekilde yap›lacak. Dünya’ya dönüﬂte de bir paraﬂüt kullanacak.



















Yerden kendi motorlar› yard›m›yla havalan›p uzaya gidebilen ve
görevi bitti¤inde ayn› ﬂekilde dönüﬂ yapabilen uzay araçlar› yap›m› için X-33 projesi ortaya at›lm›ﬂt›. Ne yaz›k ki projenin bitimine yak›n yaﬂanan sorunlarla artan maliyetler bu geminin yaﬂama
geçmesine engel oldu.

veti engel oluﬂturmaz. Yerçekiminden kurtulup uzaya
ç›kan bir gemi, gereksinim duyaca¤› ivmeyi çok küçük
bir kuvvetle kazanabilir. 1977’de uzaya f›rlat›lan Voyager uzay araçlar› Güneﬂ Sistemi’ndeki görevlerini bitirdikten sonra yolculuklar›n› bu biçimde sürdürüyorlar.
Uzun mesafelerin kat edilmesi için gereken yak›t, gemiye fazladan yük oluﬂturmamal›. Bir uzay gemisinin
artan a¤›rl›¤›, onun uzaya f›rlat›l›rken yerçekiminden
kurtulabilmesi için kullan›lacak yak›t›n artmas› anlam›na geliyor. Bu da çözülmesi gereken bir k›s›r döngü
gibi görünüyor. Uzun yolculuklar insan için çözülmesi gereken birçok sorun getiriyor beraberinde.
Bunlar›n en baﬂ›nda günümüz teknolojisinin eriﬂti¤i
düzeyle, en yak›ndaki y›ld›zlara bile on binlerce y›l
sürecek yolculuklar. Kuﬂkusuz önümüzdeki on ya da
yüz y›llar içinde bu teknoloji uzay araçlar›n›n h›zlar›n›
›ﬂ›k h›z›na yaklaﬂt›rabilir. Ama en az›ndan Galactica ya
da Uzay Yolu’ndan hat›rlad›¤›m›z At›lgan gibi gemiler
bir süre daha bilimkurgunun uzay›nda yol alacak.
Gelece¤in uzay gemileri nas›l olabilir? Kendimize bu
soruyu sorup gelecekteki gemilerin neye benzeyebilece¤ini tahmin etmeye çal›ﬂal›m. Varsayal›m ki gemilerimizde yak›t, astronotlar›n soluyaca¤› hava, yiyece¤i
yemek gibi sorunlar› çözmüﬂ olal›m. Bu durumda evreni araﬂt›r›p bulgular›n› insanlara aktaracak araﬂt›rma
gemileri, Dünya’ya benzeyen gezegenler bulundu¤unda burada yaﬂayacak insanlar› taﬂ›yan yolcu gemileri, gereksinim duyulan malzemeleri taﬂ›yacak kargo gemileri, turistleri uzayda dolaﬂt›racak gezi gemileri gibi pek çok gemi çeﬂidi ortaya ç›kacakt›r. Günümüzde kullan›lan uzay mekikleri uçaklara benzer. Gelece¤in gemilerinin ﬂeklinin neye benzeyece¤ini ﬂim-
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diden tahmin etmek güç olsa da, uçak biçiminde olmak zorunda kalmayacaklard›r. Mekiklerin uça¤a
benzemesinin en büyük nedeni görevi bitirip Dünya’ya döndü¤ünde, aerodinamik yap›s› yard›m›yla
Dünya atmosferinde t›pk› bir uçak gibi hareket ederek
havaalanlar›na iniﬂ yap›yor olabilmeleri. Kanatlar meki¤in havada süzülmesini, sivri burun havay› yarmas›n› sa¤layan biçimsel özellikler. Dünya’ya inmeyecek,
yaln›zca uzayda görev yapacak gemilerin biçimlerini,
aerodinamik özellikler dikkate al›narak tasarlamaya
gerek yok. Uzayda sürtünmeye neden olacak hava olmad›¤› için sivri burunlu gemiler, roket benzeri tasar›mlar çok da gerekli de¤il. Uzayda kullan›lacak gemilerin uzayda yap›lmas›, Dünya’dan uzaya f›rlat›lma
zorlu¤unu aradan ç›kararak, gemi tasar›m›nda çok
daha yarat›c› biçimleri karﬂ›m›za ç›karabilir.
Uzay gemilerinde karﬂ›m›za ç›kacak sorunlardan biri
de haberleﬂme. Uzay gemisi Dünya’dan uzaklaﬂt›kça
iletilen ve al›nan mesajlar›n aras›ndaki zaman gittikçe
artacak, bir süre sonra Dünya ve gemi aras›nda sa¤l›kl› bir diyalog yürütülemez olacakt›r. Sözgelimi uzay gemimiz 1 ›ﬂ›k y›l› uza¤a gitmiﬂ olsun. Ona yollad›¤›m›z
mesaj ›ﬂ›k h›z›yla gidebilse bile en erken 1 y›l sonra elin-
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spor yap›yorlar. Y›llarca sürecek bir uzay görevi astronotlar›n sa¤l›¤›na ciddi ölçüde zarar verebilir. Dünya’da bizi Güneﬂ’in zararl› ›ﬂ›nlar›ndan koruyan atmosferimiz var. Uzay gemilerinde Dünya’daki gibi bir koruma düzene¤i bulunmazsa, zararl› ›ﬂ›nlar sa¤l›k sorunlar›n› da birlikte getirecek. Bütün bunlar›n yan›nda akla
hiç gelmeyen sorunlar da yaﬂanabilir. Savaﬂ Y›ld›z› Galactica adl› bilimkurgu filmin izleyenler Saylonlar denen robot uygarl›¤› hat›rlayacaklar. E¤er evrenin bir
yerlerinde benzer bir makine uygarl›¤› varsa, onlar›n
uzaya aç›l›rken karﬂ›laﬂaca¤› sorunlar, insanlar›nkinden
çok daha az olurdu. Yeme¤e, solumak için havaya,
uyuyup dinlenmeye gerek duymayan, uzun yolculuklarda yaﬂlan›p ölmeyen robot astronotlar, uzay› çok
daha kolay keﬂfedebilirdi. ﬁaka bir yana asl›nda benzer
bir takti¤i insanlar da kullan›yor. Sözgelimi Mars’› keﬂfetmek için gönderilen uzay araçlar› Saylonlar kadar
becerikli olmasalar da birer robotlar.
Görünen o ki uzaya ç›kmak için kullan›lan gemilerin
yap›m›nda en büyük engellerden biri yüksek maliyetler. Bu maliyetlerin karﬂ›lanmas› için gereken ﬂeylerden biri belki kullan›m alanlar›n› geniﬂletmek olabilir.
Uzay turizminin ve sivil gemilerin ilk örneklerini günü-

Uzaya gitme konusunda en büyük sorunlardan biri yüksek
maliyetler. Uzay turizmi bu alana yönelik araﬂt›rmalar›n art›r›lmas›n› ve gereken mali deste¤i sa¤layabilir. Bunun için gereken ﬂeylerden biri de sivil uzay gemileri. Uzay Gemisi Bir (Sapace Ship One) ad› verilen bu araç, ilk sivil gemi olarak adland›r›labilir. Geçti¤imiz y›llarda yapt›¤› baﬂar›l› denemeler,
uzaya yolculuk için ümit verici nitelikte.

de olacak. Uzay gemisine “merhaba, nas›ls›n?” diye
sordu¤umuzda “iyiyim, ya sen?” karﬂ›l›¤›n› almak için 2
y›l beklemek gerekecek. Bir gün derin uzay uçuﬂlar›
baﬂlarsa haberleﬂme sorununa da bir çözüm bulmak
gerekecek. Uzay gemilerinde uzun süreli görevlerde
astronotlar›n sa¤l›¤› için yapay kütle çekimi oluﬂturmak
gerekiyor. Yerçekimsiz ortamda görev yapan astronotlar›n ço¤unlu¤unda Dünya’ya döndüklerinde kas ve
kemik a¤r›lar› görülüyor. Uzayda kas erimesi uzun süreli görevlerin en korkulan hastal›¤›. Bu nedenle astronotlar, görev boyunca sürekli kültür-fizik hareketleri ve

müzde görmeye baﬂlad›k bile. Space Ship One (Uzay
Gemisi Bir) adl› ilk sivil uzay arac› bir süredir baﬂar›l›
denemeler yaparak bu alanda gelece¤e yönelik umut
verici geliﬂmelere imza att›. Bu geliﬂmeler insana
umut veriyor. Y›ld›zlara giden yol belki de o kadar
uzakta de¤ildir art›k…
Gökhan Tok
Kaynaklar:
http://www.space.com/news/cs_060823_orion.html
http://history.nasa.gov/shuttlehistory.html
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