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GELECEK

DENiZ  KOLONiSi
UZAY  DEĞiL



Dünyaca ünlü fütürist ve girişimci Elon Musk, yakın zamanda Mars’a bir koloni kurma planının 
ayrıntılarını geniş katılımlı bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantının hemen 

ardından haklı ve şüpheci sorular da gündeme geldi. Bu arada Mars’a gidene kadar dünyanın 
yüzeyinin üçte ikisini kaplayan denizlerde koloni kurmak, çok daha çekici ve mümkün bir 

seçenek olarak önümüzde duruyor.

Alphan Manas
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GELECEK

novasyon ve Girişimcilik Danışma-
nı olduğum Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, 8-10 Aralık 2016 tarihinde 

düzenlenen İnovasyon Haftası’nın açılış 
filmi olarak kullanılmak üzere benim 
2030-2040 yıllarını içeren gelecek 
vizyonumu yansıtacak bir çalışma 
istedi. Bu konuda hemen yakın çalışma 
arkadaşım Murat Armağan ile bir araya 
geldim. Çünkü 2001 yılından beri konu 
‘gelecek’ olunca vizyonun tasarıma 
dönmesinde sürekli kendisi ile çalış-
tım, onun yaratıcı zekasını da işin içine 
kattım.

2040 yıllarında nüfusun Türkiye’de 
nasıl bir dağılıma sahip olacağına bak-
tığımızda köy ve kasabaların ortadan 
kalkacağı aşikar. İlerleyen yıllarda yaş-
lanan nüfusla beraber çalışana düşen 
emekli sayısı artacağı için devletler 
sosyal güvenlik anlamında inanılmaz 
açıklar vermeye başlayacaklar. Bu du-
ruma maruz kalan Türkiye’de vergiler 
sürekli artacak ve büyük şehirlerin 
dışına hizmet götürmenin bedeli de o 
oranda artacak. 

Tarım konusunda iki önemli gelişme 
olacak. Dikey tarım şehirlerde yapı-
lırken, robotlu tarım da şehir dışında 
yapılacak. Dolayısıyla arazi sahiplerinin 
artık köyde yaşamalarını gerektirecek 
bir durum kalmayacak. Ünlü ABD’li 
girişimci Elon Musk’ın vizyonu olan ve 
yakın zamanda dünyada hayata geçe-
cek, saate 1.200 km yapan HyperLoop 
hızlı ulaşım teknolojisi ile ileriki yıllarda 

Türkiye’nin içinde seyahatler iki saati 
geçmeyecek. 

O yıllara gelinceye kadar yerçekimsiz 
ortamda seyahatler başlayacak ama 
bugünün teknolojileri ile yerçekimli 
ortamda insan vücudunun rahatsız 
olmadan yapacağı seyahatte alacağı 
yük 0.5g kuvvetini geçemiyor (g kuvve-
ti: serbest hareket eden bir nesnenin 
maruz kaldığı ‘kütleçekimsel olmayan’ 
kuvvetlerin vektörel toplamı). Vücuda 
etki eden g gücü arttıkça baş dönmesi 
ve ağırlaşma gibi etkiler görülüyor. 
2002 yılında HyperLoop benzeri bir 
konsept çalışmasını arkadaşlarımla 
birlikte yapmıştık. Bunu geleceğin 
uzun mesafe seyahat aracı olarak 
görmüştük. Maglev adı verilen man-
yetik kaldırma ve özel itiş teknolojisini 
kullanmıştık. 

MARS KOLONOSİ 
Elon Musk aynı zamanda Mars’a da 
gitmeyi ve orada ‘koloni’ kurmayı he-
defliyor. Ben bu fikrin bu aşamada kar-
şısındayım. Bunun için birçok nedenim 
var. Bugün gidilmeyen bir yer hakkında 
araştırma ruhunuz sizin dürtülerinizi 
açığa çıkarabilir. Ama onu önceden 
yaşamak durumunda kalsanız büyük 
bir olasılıkla bu fikrinizi değiştirirsiniz. 
Örneğin, uzayda bir kolonide yaşamak 
yerine denizin 1.000 metre altında ya-
şamak size teklif edilse bir an tereddüt 
edersiniz. Bu tereddüdü yaşarken uza-
ya gitmek size bir an heyecan verici ve 
eğlenceli gelecek, hatta tercih sebebi 
olacaktır.

Geçen gün orijinal adı ‘Passengers’ 
olan Uzay Yolcuları filmine gittim. 
Film, Samanyolu Galaksisinde uzak 
bir koloniye seyahat eden ve binlerce 
kişiyi taşıyan bir uzay aracının, uyku 
odalarında bir arıza yaşanması, sonuç 
olarak, iki yolcunun uyanmaları gere-
ken zamandan 90 yıl önce uyanması-
na bağlı gelişen olayları anlatıyor. 

Filmde ilgimi çeken iki konu oldu. 
İlki, uzak mesafelere seyahat ederken 
yaşlanmayı engelleyen ‘derin uyku’ 
formatına girme zorunluluğu. İkincisi 
ise, uzay gemisinin füzyon enerjisi ile 
hareket etmesi ve hızının ışık hızının 
yarısı kadar olması. 

Bu beni çok şaşırttı. Çünkü bugüne 
kadar seyrettiğimiz Uzay Yolu dizi ve 
filmlerinde aslında ‘warp’ hızı ile ta-
nışmıştık. Bu hızlar ışık hızının onlarca 
katına karşılık gelmesine rağmen film-
de kullanılan hızın, ışık hızının sadece 
yarısı kadar olması şaşırtıcı. Filmin 
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konusuna uyumlu olması açısından 
bu hız seçilmiş olsa bile ışık hızına 
ulaşmanın çok kısa sürede gerçekleş-
meyeceği artık aşikar. Bu demektir ki, 
çok yakın bir dönemde dünya benzeri 
atmosfere sahip bir gezegene ulaşma 
şansımız pek olmayacak. 

Bu durumda, Mars ve benzeri yakın 
gezegenler en az 4-5 nesil için hedef 
koloni merkezleri olacak. 100 bin ışık 
yılı çapındaki Samanyolu Galaksisi 
dışına çıkma şansımızın pek olmadığı 
gibi, Güneş’ten 4,37 ışık yılı uzaklıkta 
olan Alfa Centauri yıldız sistemine bile 
ulaşmamız bugünkü İyon İtiş teknoloji-
siyle 12 bin yılda olacak.   

VENÜS PROJESİ 
VE DENİZDE YAŞAM 

Dünyaca tanınmış ve ülkemizi de 
ziyaret eden Fütürist Jacque Fresco, 
1995 yılında Roxanne Meadows ile 
denizlerde şehirlerin kurulmasını içeren 
‘Venüs Projesi’ni başlattı. Amaç, top-
lumu geliştirmek ve daha ileri taşımak 
amacıyla denizde şehirler kurmak; ye-
nilenebilir şehirlerin, enerji etkinliğinin, 
doğal kaynak yönetiminin ve gelişmiş 
otomasyonun topluma sağlayacağı 
faydaları ortaya koyan bir organizasyon 
yaratmaktı. Jacque Fresco’nun hayatı-
nın ve çalışmalarının anlatıldığı Planlı 
Gelecek (Future by Design) 2006 
yılında yayınlandı.

Fütürist Jacque Fresco ile bu konuda 
aynı vizyona sahip bir kişi olmamın 
yanında, münferiden ve onun bu 
çalışmasından habersiz olarak 2002 
yılında ‘Denizde Yaşam’ projesini ta-
sarladık. Bu tasarımımı ilk kez 23 Mayıs 
2005 tarihinde TNT’nin dünyadaki 
Bilgi İşlem Merkezi müdürlerine vermiş 
olduğum İngilizce konferansta anlat-
tım. Ben uzaya gitmeden dünyada 
kolonileşmeye önem veriyorum. Bunun 
için de denizde yaşamı desteklememiz 

gerekiyor. Artık teknolojik 
olarak denizde yapay 
adalar kurmak kolay. 
Örneğin Türkiye bu ko-
nuda öncülük edebilir.

İstanbul’un cazibe merkezi olduğu 
aşikar. Yapılacak olan ‘Kanal İstanbul’ 
ile beraber Marmara Denizi İstanbul’un 
yeni yerleşim merkezi haline gelebilir. 
Marmara Denizi'nde kurulacak yeni 
İstanbul ile İstanbul’un tarihi silueti de 
korunmuş olacak.

2040’LARIN İSTANBUL’U 
İnovasyon Haftası filminde yer alan 
2040’ların İstanbul’u denizde yer 
alacak. Kendi elektriğini, suyunu, 
sebze-meyvesini üreten, çöpünü 
uzaklaştıran, yani kendi kendine yeten 
bir şehirden bahsediyoruz. ‘Paylaşım 
Ekonomisi’ ile otomobil dahil hiçbir 
sahipliğin olmadığı, bireysel taşımacı-
lığın ön planda olduğu, küçük yaşam 
alanlarıyla neredeyse evde mutfağın 
bile yer almadığı bir yaşamdan bahse-
diyoruz.

Eğer ‘Yeni İstanbul’ denizde bir şehir 
olarak adacıklar şeklinde inşa edilir ve 
bu adacıklar global ölçekte teknoloji 

şirketleri ve çalışanlarının barınacağı 
bir hale dönüştürülürse, önümüzdeki 
20 yılda İstanbul çok daha büyük bir 
cazibe merkezi haline gelir. Biz de bu 
bağlamda Mars’a gitmeden ilk koloni-
mizi denize kurmuş oluruz.


