
AYA YOLCULUK HAZIRLIKLARI 
NASIL GİDİYOR?

Uzaya ula!ım hem daha fazla ülken"n el"n" ta!ın altına koymasıyla 
hem de özel !"rketler"n g"tt"kçe artmasıyla ucuzlamaya ve rut"ne 
dönü!meye ba!ladı. Tab"" uzaya çıkmakla "! b"tm"yor, buradan son-
ra hedef büyütüp yen" rotalarla devam ed"lmes" gerek"yor. #!te bu 
noktada Ay yen"den hedef tahtasına oturdu.

Aslında günümüz teknoloj"s"yle Ay’a g"tmek, yumu!ak "n"! yapıp 
Ay’da robot gezg"nler gezd"rmek o kadar kolay hale geld" k", sıra-
dan g"r"!"mc"ler b"le üzer"nde b"raz planlama yapıp, b"raz da büt-
çey" buldu mu bu "!" yapab"lecek duruma geld"ler. Tab"" ben böyle 
söyley"nce cümlemden "nsanlı yolculuklar anla!ılab"l"r. Hayır, “"n-
sanlı yolculuklar” y"ne zor. Çünkü astronotları güvenl" b"r !ek"lde 
uzaya götürmek, sonra Ay’a ula!tırıp yüzey"ne güvenl" b"r !ek"lde 
"nd"rmek ve yen"den yukarı çıkartıp tekrar Dünya’ya get"rmek, y"ne 
c"dd" sa$lık ve güvenl"k prosedürler"yle m"lyarlarca dolar 
demek oluyor. ABD, bu "!" 60 ve 70’lerde NASA’yı 
kurarak, bugünkü kurdan 280 m"lyar dolar har-
cayarak ba!armı!tı. Bugün aynı görev, elbette 
bu kadar mal"yetl" olmaz ama her halükârda 
Ay’a sıradan b"r kondu ya da robot atmaya 
benzem"yor.

Günümüz "nsanlı Ay yolculuklarının 
hazırlıklarına geçmeden önce robot 
göndermen"n nasıl ucuz mal"yetl" 
oldu$undan bahsedel"m. 

Öncel"kle gönder"len yörünge 
aracı, kondu ya da yüzey gezg"n 
robotu, "nsanlı m"syonlar g"b" ger" 
dönmek zorunda olmadı$ından 
mal"yet c"dd" oranda dü!üyor. Bu-
gün, Dünya yörünges"ne boyutla-
ra ba$lı olarak küçük küpsatların 
gönder"lmes" b"rkaç on b"n dolar 
c"varında b"r f"yata mal oluyor. Ay 
araçlarının, do$al olarak Ay’a yönle-
neb"lmes" "ç"n uzun süre roket çalı!tır-
mak zorunda oldu$unuzu dü!üneb"l"r-
s"n"z. Aslında özell"kle küçük ve mal"yet" 
dü!ük görevler, çok az yakıt harcayarak 
Ay’a ula!ab"l"rler. %öyle k", bunu Dünya’dan 
Ay’a do$ru d"rekt b"r otobüs hattı g"b" g"d"! 
olarak dü!ünemey"z. Araç uzaya çıktıktan sonra 
Dünya’nın çevres"nde dar b"r yörüngede dolanma-
ya ba!lar. Aslında Ay da malum Dünya’nın çevres"nde 
dolanır ama çok gen"! b"r yörünges" vardır. Dünya’nın çevre-
s"ndek" bu "k" yörüngey" gözünüzde hayal edeb"l"rs"n"z. %"md" bu-
radak" görev"m"z, dar yörüngedek" aracın yörünges"n" her gün azar 
azar gen"!let"rsek, b"r zaman sonra Ay yörünges" kadar büyür. Ay 
"le kar!ıla!aca$ı zamanı da tam olarak hesaplarsak Ay’a böylece 
ula!mı! oluruz. #!te bu yörünge gen"!letme "!"n" "se uzay aracındak" 
küçük roketler" Dünya yörünges"n"n zıddı yönünde günde b"rkaç 
dak"ka çalı!tırarak yapab"l"yoruz. Böylece Ay’a ula!mak "ç"n defa-
larca Dünya’nın çevres"nde dolanır hatta b"rkaç ay süreb"l"r ama 
m"n"mum yakıt "le neredeyse çok az masra&a Ay’a ula!mı! oluruz. 
#!te #sra"l’"n Beresheet görev" bu !ek"lde 22 %ubat 2019’da fırlatılıp, 
4 N"san 2019’a kadar yava! yava! yörünges"n" büyüterek defalarca 
Dünya çevres"nde dolanarak Ay’a ula!mı!tı. D"lersen"z bundan son-
ra "ster Ay yörünges"ne g"rer, "ster yüzeye "n"! yapmaya çalı!ırsınız. 
Hatta az önce #sra"l’"n görev" ded"m ama aslında projen"n ba!lan-
gıcının ülkeyle "lg"s" yoktu. Uzayı çok seven b"r g"r"!"mc", Ay’a b"r 

gezg"n "nd"rme hede&" Google Lunar X Pr"ze adlı yarı!maya katıl-
mak "ç"n arkada!larıyla b"r takım kuruyor ve sa$dan soldan fonlar 
bularak b"r yere kadar get"reb"l"yor. Sonra mal"yet çok yüksel"nce ve 
gerçekten Ay’a g"deb"lece$" bell" olunca devlet de ba!ka m"lyoner-
ler de destek ver"yor. Türk"ye’n"n de yapmak "sted"$" Ay’a "lk önce 
sert "n"!, sonra yumu!ak "n"! gerçekle!t"rmek; dolayısıyla bu tür b"r 
görev dü!ük mal"yetlerle b"le gayet olası.

Gelel"m "nsanlı yolculuklara. Bugün ABD yen"den ve Avrupa, Rusya, 
Japonya ve Ç"n de "lk defa Ay’a "nsan göndermek hatta orada kalıcı 
üs "n!a etmek "ç"n planlar yapıyorlar. #nsanların orada kalıcı halde 
ya!amaları "ç"n kurulacak hab"tatlar, Mars’a yapılması dü!ünülen-
den çok daha zor. Bunun en büyük sebeb" Ay’da atmosfer olma-
ması ve kend" eksen" etrafındak" dönü!ünün 27,3 gün sürmes"nden 

dolayı 2 hafta gündüz, 2 hafta da gece olması. Böylece 
gündüz tarafı +130 sant"grat dereceye ula!ırken, 

gece olan arka tarafı "se -170 sant"grat dereceye 
dü!üyor. Öte yandan koruyucu tabaka olmadı-

$ından da radyasyon d"rekt yüzeye "n"yor. Kı-
saca Ay’da b"r üs kurulab"l"r ama "nsanların 

can sıkıntısıyla, “Dı!arıya çıkayım, Dün-
ya’nın do$u!unu "zleyey"m,” deme lüksü 

olmayacak. Bunu ancak bell" zaman-
larda ve kısa sürel" yapab"lecekler.

#!te bu zorluklarla ba! edeb"lmek 
"ç"n Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 
2018’den ber" b"r Ay Köyü Projes" "le 
u$ra!ıyor. Ay’ın Güney kutbuna ya-
kın b"r yerde bulunan Shackleton 
krater" "nsanların "lk hab"tatı "ç"n 
hem ABD hem de Avrupa "ç"n en 
güçlü aday olarak görülüyor. Çünkü 
bu krater"n "ç"nde Ay’ın "k" haftalık 
gündüz ve geceler"ndek" a!ırı sıcak-

lık farkı azalacak. Dünya’yı sürekl" 
gördü$ü "ç"n de hem "let"!"mde b"r 

sorun olmayacak hem de ı!ık alaca$ın-
dan dolayı Güne! enerj"s" paneller" de 

sürekl" dolab"lecek. Öte yandan zaten b"r 
süre önce buranın sürekl" gölgede kalan 

bölgeler"nde donmu! buz parçalarının varlı-
$ına da"r ke!"&er yapılmı!tı. Böylece "nsanların 

hem günlük kullanaca$ı su "ht"yacı kar!ılanacak 
hem de ger" dönü! "ç"n kullanılacak roketlerde yanı-

cı oks"jen de buradan elde ed"leb"lecek.

D"$er ülkelerle kar!ıla!tırıldı$ında !u anda en c"dd" ve yol alarak 
"lerleyen ABD görünüyor, çünkü d"$er ülkeler hâlâ bu proje "ç"n o 
yüksek bütçeler" çıkartmı! de$"l. Rusya ve Ç"n arasında b"r ortakla!a 
b"r anla!ma var g"b" duruyor ama nasıl devam edece$" henüz bell" 
de$"l. NASA’nın planı 2024 yılında Artem"s-3 m"syonu "le b"r kadın 
ve b"r erkek "k" astronotu Ay’ın Güney kutbuna "nd"rmek ve burada 
6,5 gün kalmalarını sa$lamak. Bunu ba!arab"lmek "ç"n Dünya’nın 
en büyük roket" olacak olan SLS’"n "n!aatı halen devam ed"yor. 
Ay’dan kalkı! modülü "ç"n de SpaceX’"n Starsh"p projes"ne de 2,9 
m"lyar dolar bütçe ayırıldı. E$er her !ey yolunda g"derse, 2028’den 
sonra da kalıcı Ay üssü kurulab"lmes" hede&en"yor. Görünen o k", 
2030’lara gelmeden önce Ay’a b"z"m devr"m"zde "nsanların g"tt"$"n" 
hatta orada b"r kalıcı üssün kurulaca$ını görece$"z.

*Bu yazıdak" dü!ünceler tamamen kend" dü!ünceler"md"r ve 
NASA, Jet Propuls"on Laboratory veya Caltech’" ba$lamaz.
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