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Voyagerların
gönderilmesindeki
asıl amaç Güneş
Sistemi’nin en uzak ve
en büyük gezegenleri
Jüpiter’i, Satürn’ü,
Uranüs’ü, Neptün’ü
ve onların uydularını
yakından incelemekti.

Plaktaki ‘Merhaba’ların
Söylendiği Diller
Akadca
Almanca
Amoy Çincesi
Aramice
Arapça
Bengalce
Burmaca
Kanton Çincesi
Çekçe
Endonezce
Ermenice
Eski Yunanca
Flemenkçe
Fransızca
Galce
Gujarati dili
Hintçe
Hititçe
İbranice
İngilizce
İtalyanca
İspanyolca
İsveççe
Japonca
Kannada dili
Korece
Kueçua dili
Latince

Lehçe
Luganda dili
Macarca
Mandarin Çincesi
Marathi dili
Nepalce
Nguni dili
Nyanja dili
Oriya dili
Pencabi
Persçe
Portekizce
Rajasthani dili
Romence
Rusça
Bosnaca-SırpçaHırvatça
Sinhalese dili
Sotho dili
Sümerce
Tamilce
Tay dilin
Türkçe
Ukraynaca
Urduca
Vietnamca
Vu Çincesi
Zambiyaca

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 1977’de

Eğer Voyagerlardan biri gerçekten de zeki bir uygarlığın

Güneş Sistemi’ni araştırmak için Voyager I ve Voyager

eline geçerse, uranyumun ne kadarının bozunduğuna

II adlı birbirinin aynı iki uzay aracını uzaya fırlatmıştı.

bakılarak uzay aracının kaç yıldır yol aldığı kolayca

Güneş Sistemi’nin sınırlarına ulaşan iki uzay aracı da hâlâ

anlaşılacaktır. Plakta 115 analog görüntünün yanı sıra,

çalışır durumda. Voyager I şu anda 16 milyar kilometre

90 dakikalık bir ses ve müzik seçkisi de bulunuyor.

(14 ışıksaati) uzakta ve satte 61.000 km hızla

Ses kaydı birçok doğal sesin (rüzgârın sesi,gökgürültüsü,

Alfa Centauri adlı yıldıza doğru ilerliyor. 4,4 ışıkyılı

kuşların ötüşü, balinaların ve daha başka

ötedeki Alfa Centauri, Güneş’e en yakın yıldız. Voyager I

birçok hayvanın sesleri) yanı sıra, 55 farklı dilde

yaklaşık 83.000 yıl sonra bu yıldızın yanından geçecek.

-artık günümüzde konuşulmayan Hititçe ve

Voyager II de şu anda 12,5 milyar kilometre

Sümerce’den günümüzde en yaygın dil olan Mandarin

(11,5 ışıksaati) uzakta ve saatte 53.000 km hızla

Çincesi’ne kadar- söylenen ‘merhaba’ları ve değişik

10 ışıkyılı ötedeki Ross 248 adlı yıldıza doğru ilerliyor.

kültürlere özgü bazı müzik parçalarını içeriyor.

2025 dolaylarında iki uzay aracının da güç kaynağı

Bu; uzak, küçük bir gezegenden size,

tükenecek ve sesleri kesilecek. Ama aynı hızla yollarına

içinde seslerimizin, bilimimizin, görüntülerimizin,

devam edecekler. O tarihten sonra içlerindeki mesajla

müziğimizin, düşüncelerimizin ve

kozmik okyanusta yüzen birer şişe gibi olacaklar.

duygularımızın bulunduğu bir armağandır.

Gerçekten de öyle...

Jimmy Carter, ABD Başkanı

NASA, uzay araçlarının dünya dışı bazı zeki canlıların

Müzik parçalarının arasında Doğu’da ve Batı’da değişik

eline geçme olasılığını göz önüne alarak onlara,

dönemlerde çalınan, klasik eserlerin yanı sıra, birçok

Dünya’daki yaşamın çeşitliliğini ve insan uygarlığını

etnik müzik de bulunuyor. Plakta ayrıca o dönemin

anlatan çeşitli ses ve görüntülerin kayıtlı olduğu birer

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (Kurt Waldheim)

plak yerleştirmişti. Bu altın kaplama gümüş plaklar

ve ABD Başkanı’nın (Jimmy Carter) yazılı mesajları da var.

30 cm çapında. Her plakta başkanlığını Carl Sagan’ın

Bu plakların öyküsü ve içeriği 1978’de yayımlanan

yaptığı bir kurulun seçtiği çeşitli ses ve görüntüler var.

Murmurs of Earth adlı kitapta ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Plağın üstündeki simgesel şekiller uzay aracının

1992’de yeni baskısı yapılan kitaba, ses ve görüntü

geldiği yeri (Dünya’yı), plağın nasıl çalınacağını ve

kayıtlarının bir kopyası CD olarak eklendi.

en basit atom olan hidrojeni gösteriyor. Plağın bir
yüzünde uranyum 238 izotopundan küçük bir örnek var.

Plağın içerdiği görüntülere, ses ve müziklere

U-238’in yarılanma ömrü 4,51 milyar yıldır.

http://goldenrecord.org adresinden ulaşılabilir.
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