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MARS SOCIETY (MARS DERNE-
ĞI), 1998 YILINDA DR ROBERT 
ZUBRIN TARAFINDAN YAZDIĞI 
“THE CASE FOR MARS” KITA-
BININ ARDINDAN AYNI ISIMLE 
DÜ Z E N LE N E N KON F E R A N S -
LAR SONRASINDA KURULDU.  
GEÇEN AY YIRMINCISI YAPI-
LAN BU KONFERANSA POPULAR  
SCIENCE TÜRKIYE ADINA KATIL-
DIM. Mars’a seyahat ve orada ya am 
ile ilgilenen yüzlerce ilgilinin katıldığı 
konferansta o kadar farklı konulara 
değinildi ki, Mars’ta bir koloni kurup 
orada ya amak için her türlü detayı 
dü ünen insanların varlığı beni gerçek-
ten mutlu etti. Katılımcılar arasında tıp 
doktorları, mühendisler, bilim insanları, 
i letmeciler, sanatçılar, politikacılar, ya-
zarlar gibi her alandan insanlar vardı ve 
birçok ki i kendi uzmanlığı kapsamın-
da Mars için neler yapabilirim diye ikir-
lerini sundu.

Tartı ılan konular çok çe itliydi. 
Mars’a nasıl gideceğiz,  oradaki koloni 
günlük ya amını nasıl geçirecek, Mars 
turizmi nasıl olacak, Mars modası, ora-
daki tıbbi deneyler, yeni ilaç ara tırma-
ları, madencilik çalı maları gibi  konu-
lara ek olarak daha politik sorular yani 
Mars’ta bir hükümet kurulacak mı, ora-
da ya ayanlar, doğanlar hangi ülkenin 

nunu (ŞSS) ve diğer birçok eyi bıraka-
lım Mars’a odaklanalım derken, kimisi 
önce Ay’a gidelim, orada üs kuralım 
buradaki deneyimle Mars’a gidelim 
diyordu. Ayrıca önce Ay ve Mars çev-
relerinde dolanan uzay istasyonları 
kuralım, buralar Dünya'nın ileri kara-
kolu olsun eklinde farklı bakı  açıları 
vardı. Hatırı sayılır bir grup, ŞSS’in bizi 
Dünya hapishanesine kapattığını ve 
bugüne kadar 150 milyar dolardan faz-
la maliyeti olduğundan Mars projele-
rine yeterince ba layamadığımızdan 
dert yanıyordu ve Mars için ŞSS’in hız-
lıca kapatılmasını istiyorlardı. Burada 
benim görü üm de iki yönlü, ne ŞSS ile 
ne ŞSS’siz, kararsızım. Çünkü Mars’a gi-
decek teknolojik imkanlar için bütçe 
ayırabiliriz, binlerce insanı istihdam 
edebiliriz ancak uzayda bir insan na-
sıl ya ar bunu teorilerle öğrenemeyiz, 
mutlaka bazı insanların uzun süreler 
boyunca uzayda ya amaları gereki-
yor, böylece orada olu abilecek birçok 
problemin de erkenden önünü alma 
ansı oluyor. Uzayda hasta olsan ne 

olur, kabinde yangın çıksa nasıl sön-
dürürsün, oksijen tankı delinse ne 
gibi bir yedek mekanizması var, bu-
nun gibi binlerce sorunun cevabı uzun 
yıllar boyunca ŞSS’de çalı an yüzlerce 
astronotun emeği ile cevaplandı ve bu 

vatanda ı olacak, bir Mars pasaportu 
olacak mı, orada yeni bir dil geli ebilir 
mi gibi onlarca sorular ve cevapları  ko-
nu uldu. 

Mars’a ne zaman ve nasıl gitmeliyiz 
konuları apayrı tartı ma konusuydu. 
Malum bu aralar NASA, SpaceX, Boeing 
ve Lockheed Martin’in ilk insanı Mars’a 
götürme planları, geli tirdiği araçları ve 
aralarındaki henüz sonuçsuz büyük ya-
rı  dikkat çekiyor. NASA’nın Mars’a ilk 
insanı ula tırması için 2035 yılı hedei 
var. Bu hedefe ula mak, u anki bütçe 
ve geli im ile zor olsa da henüz o tarihe 
kadar daha 18 yıl olduğu için psikolo-
jik olarak olumsuz etkilenmemek için 

imdiden tarihi uzatıp yeni bir tarih 
vermek istenmiyor. Ancak SpaceX, 2025 
gibi bir tarihte hala ısrar ediyor. Açıkça-
sı bence özel irket olduğu için NASA 
bürokrasisine takılmadan birçok riske 
girebilir ve istediğini yapabilir ama bu 
tarih bana çok da olası gelmiyor. Tabii 
imdilik her ey Elon Musk’ın bu hayali 

devam ettirmesinde ve elbette irketle-
rini süreç içinde ilas ettirmemesinde 
bitiyor.

Öte yandan Mars’a nasıl gitmemiz 
gerekiyor sorusu için belli bazı dü ün-
ce kampları gördüm ve açıkçası da her 
birinin de argümanları çok sağlam. Ki-
misi u anda Uluslararası Uzay İstasyo-
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Mars’a yola çıktık diyelim, ilk etap-
ta Mars’a gidecek her türlü ya amsal 
malzemelerin de Dünya’dan götürül-
mesi gerekiyor. Ancak özellikle içme 
suyu, yiyecek, i lenmi  metal, geri dö-
nü ler için yakıt ve oradaki insanların 
hayatlarını kendi kendilerine idame 
edecekleri ve yerle im bölgelerini ge-
ni letebilecekleri in aat yapabilecek-
leri materyallerin hızlıca bulunup, 
Mars’tan kar ılanabilir hale gelmesi 
gerekiyor, yoksa zaten Dünya’dan 
uzaya yük ta ımanın halen bu kadar 
pahalı olduğu bir zamanda, Mars pro-
jelerini kısa sürede tehlikeye girebilir. 
Onun için önce Ay’a gidelim diyenlerin 
argümanı da Dünya’da bulduğumuz 
birçok ey Ay’da da var, o nedenle 
Ay’ı önce kolonize edersek ve orayı 
bir üretim üssü haline getirebilirsek, 
sonrasında Ay’dan uzaya çıkmak 
Dünya’ya nazaran çok daha kolay ve 
ucuz olacağından dolayı Mars’a olan 
maliyeti dü ürecektir deniyor. Uzay 
araçları Dünya’da üretildiği gibi Ay’da 
da üretilebilir ancak Mars’ta üretmek 
imdilik hiç olası gelmiyor.

Öte yandan Mars’tan ilk dönenler, 
oradan Dünya’da değerli olabilecek 
bazı eyler getirebilir ve bununla 
belli bir gelir elde edilebilir. İlk etap-
ta Mars’tan gelen her ey çok değerli 
olacaktır, yani oradan gelecek basit bir 
kaya parçası bile “Mars kayası” adıyla 
Dünya’da yüksek meblağlarla satı a 
sunulacaktır ancak bu durum elbette 

çok uzun sürmeyecektir.
Mars’a ilk yerle imcilerin kimler 

olabileceği üzerine dü ünen bir ko-
nu mada, oraya gidecek teknik per-
sonel haricinde, bilet alarak gidecek 
ilk yerle imcilerin Dünya’da belli bir 
seviyede maddi imkana kavu mu , 
Dünya turunu tamamlamı  ya lı 
ve zengin insanlar için bir emeklilik 
mekanı ya da huzur evi/gezegeni 
olacağını dü ünüyor. Malum ilk bilet 
ücretleri çok da ucuz olmayacak ve 
onu kar ılayabilecek insanlar mutla-
ka zengin insanlar olacak. Tabii orada 
tartı ılan mevzulardan biri de Dünya-
Mars arası seyahati nasıl yapacakları 
ve orada bakıma ihtiyaç duyacakları 
gibi konulardı.

İnsanoğlunun her ne kadar sosyal 
olarak geli mesi tamamlanmamı  
olsa da yani bir taraftan açlık, diğer 
taraftan sava lar devam ederken 
uzay ne i e yarar diyenler elbette ola-
caktır. Ama insanoğlu Mars’a gitmeye 
hazır ve kim bilir belki bu yolculuk 
bizi, ülkeleri, insanları, ırkları birle -
tirecek, belki de Mars için yapılan 
yiyecek, tohum icat etme çalı maları 
açlığı bitirecek. Herkesin beklentisi 
gibi imdiki ya am dönemimiz içinde 
insanlığın Mars’a gitmesini görmek 
ne güzel olurdu değil mi?

Not: Bu makaledeki düşünceler tamamen 
yazarın düşünceleridir ve NASA, Jet İtki 
Laboratuvarı veya Caltech’i bağlamaz. 
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cevaplar Mars yolculuğu için hazırlanı-
yor. Yani ŞSS olmasaydı, gözü kapalı bir 
Mars yolculuğu yapıyor olurduk, aynı 
ilk Ay’a gidilmesi gibi. Ancak Ay’a gitme 
motivasyonu o sırada milliyetçi amaçlar 
ta ıyordu. u anda ise oraya yerle mek 
söz konusu!

Obama, 11 Ekim 2016’da CNN yorum 
sayfası için kaleme aldığı yazısında 
2030’lu yıllarda ABD’nin Mars’a gitme-
si ve güvenli bir ekilde geri dönmesi 
ve nihai hedef olarak da bir gün orada 
insanoğlunun uzun süre ya amasını 
anlatmı tı. Tartı malardan biri de bu 
konu manın hiç bir anlam ifade etme-
diği yönündeydi. Çünkü sadece birkaç 
ay sonra yani Ocak 2017’de koltuğu 
devredecek olan bir ba kanın bu söy-
lediği uzun vadeli hedefi yapmasına 
bir imkan yoktu, bu aynı ben söyleye-
yim ba kaları yapsın demekten farklı 
olmuyor yorumu yapıldı. Bir ba kan, 
ba kan olduktan sonra böyle uzun 
vadeli ve yüksek bütçeli bir programı 
listesine alırsa gerçekle me ansı daha 
yüksek oluyor. Örneğin, şohn F. Ken-
nedy,  göreve geldikten bir yıl sonra 12 
Eylül 1962’de Houston’da Rice Stadyu-
munda ABD’nin on yıl bitmeden Ay’a 
insan göndereceğini hedeflemi ti. Bu 
konu ma ile Sovyetler'le olan uzay ya-
rı ını kaybettiğini dü ünen Amerikan 
halkına da büyük bir güven vermi ti. O 
sıralarda ya anan soğuk sava ın etki-
siyle, bu uzay yarı ının ana hedei Ay’a 
uzun süreli yerle me yerine, Ay’a gidip 
oradan bir selfie çekmek ve kapitaliz-
min komünizmden daha iyi olduğunu 
Sovyetler'e ve Dünya'ya kanıtlama ama-
cı ta ıyordu. Özellikle ABD’nin Ay’a varı-
ının ardından Sovyetlerin pes etmesiy-

le de Ay yarı ı tamamlanmı  oldu. Tabii 
bu pes etme anında olmamı tı. Özellikle 
Apollo 13 misyonunun Neil Armstrong 
ve takımını Ay’a indirmesinin hemen ar-
dından uzay yarı ının devam edeceğini 
dü ünen NASA, o sırada Mars’a ilk insan 
göndermenin planlarına ba lamı tı, ve 
hatta 1980'lerde bunun gerçekle eceği-
ni belirten basın bültenleri yayınlamı tı. 
60’ların sonu 70’lerin ba ında Ay yarı ı 
nihai hedefine ula tığından devam 
edemedi. Ondan sonra NASA ve uzay 
programında iki büyük kalem bütçeyi 
büyük oranda emdi. Bunlardan birisi 
Shuttle (Uzay Mekiği) programı ve diğe-
ri de daha önce bahsettiğim Uluslarara-
sı Uzay İstasyonu programıydı.


