
Uzay araflt›rmalar›n›n tarihinin, insanl›¤›n
do¤uflu kadar eski oldu¤u söylenebilir.
‹nsanlar, binlerce y›ld›r gökcisimlerini
gözleyerek onlara anlamlar yüklemifller; uzak
gezegenlere gitmenin, evreni keflfetmenin
düflünü kurmufllar.

Uzay› keflfetmenin tek yolu uzay araçlar›yla
yap›lan çal›flmalar de¤il elbette. Gökbilim
konusundaki bilgilerin ço¤unun, ç›plak gözle
ya da dürbün ve teleskoplar yard›m›yla
yap›lan gözlemlerle elde edildi¤i de bir
gerçek. Ancak, insano¤lunun düfl gücü ve
yarat›c›l›¤› s›n›r tan›m›yor. Uzaya aç›lma düflü
de bunun bir sonucu olsa gerek. Bu düfl
ancak, 20. yüzy›l›n ortalar›nda, roket
teknolojisinde yaflanan geliflmelerden sonra
gerçekleflebildi. Asl›nda roket teknolojisi
yeni bir geliflme de¤ildi, Çin’de roketler
yüzy›llardan beri törenlerde ve askeri
etkinliklerde kullan›lmaktayd›. Ancak,
yerçekimini yenerek Dünya’n›n yörüngesine
varabilecek ya da yörüngenin d›fl›na
ç›kabilecek kadar güçlü roketlerin yap›lmas›
20. yüzy›l›n ortalar›nda gerçekleflti.

1957 y›l›nda, eski Sovyetler Birli¤i’nden
uzmanlar, Sputnik adl› uyduyu Dünya’n›n
yörüngesine gönderdiler. Bunu baflka
geliflmeler izledi. 1961 y›l›nda, Yuri Gagarin, bir
uzay arac›yla Dünya’n›n yörüngesine ç›kan ilk
insan oldu. 1969 y›l›nda ABD, Ay’a insanl› bir
uzay arac› gönderdi. Astronot Neil
Armstrong, Ay’a ayak basan ilk insan oldu.

1960’l› ve 70’li y›llar, uzay araçlar›n›n
tasar›m›nda ve uzay araflt›rmalar›nda pefl
pefle birçok geliflmenin yafland›¤› zamanlard›.
‹nsans›z uzay araçlar›yla Dünya’n›n ve Ay’›n
görüntüleri elde ediliyordu. 1970’lerde,
iletiflimde ve yön bulmada kullan›lan uydular,
günlük yaflamda büyük kolayl›klar sa¤lamaya
bafllam›flt›. Mars’›n yörüngesine gönderilen

Mariner uzay arac›yla, bu gezegenin
haritalanmas› çal›flmalar› bafllat›lm›flt›.

Sonraki y›llarda da, uzay araflt›rmalar› ve araç
tasar›mlar›ndaki geliflmeler h›zla ilerledi. Uzay
istasyonlar›nda, a¤›rl›ks›z ortamda uzun süreli
kalman›n insan bedenindeki etkilerini
incelemek üzere deneyler yap›lmaya
baflland›. Mars’›n yan› s›ra, Günefl
Sistemi’ndeki gezegenlere de uzay araçlar›
gönderilmeye baflland›. Uydularla toplanan
veriler, art›k birçok araflt›rma alan› için
yads›namaz bir öneme sahipti. 1980’li y›llarda,
uydu teknolojisi, insanlar›n günlük yaflam›nda
da çoktan vazgeçilmez duruma gelmiflti. Bu
durum hâlâ geçerlili¤ini koruyor.

Uzay Araçlar› Kartlar›’yla, sizlere bütün bu
geliflmelerden bir kesit sunmaya çal›flt›k.
Elbette ki, geçmiflte kullan›lan ve bugün
yararlan›lan uzay araçlar› ve araflt›rmalar,
kartlardaki bilgilerle s›n›rl› de¤il. Ancak, uzay
çal›flmalar›n› en kapsaml› biçimde
tan›tabilecek araçlar› seçmeye çal›flt›k.
Kartlarda, uzay araçlar›n›n hangi uzay ajans›na
ait oldu¤unu belirtirken, k›saltmalar kulland›k.
Kartlardaki "NASA" k›saltmas›, ABD Ulusal
Havac›l›k ve Uzay Ajans›’n›, "ESA"ysa, Avrupa
Uzay Ajans›’n› simgeliyor.

20. yüzy›l, uzay ça¤›yd›. ‹nsano¤lunun
uzaya gitme düflünün gerçekleflti¤i ça¤d›.
20. yüzy›lda yaflayanlar›n birço¤u, Apollo 11
arac›yla Ay’a gönderilen astronot Neil
Armstrong’un Ay’da att›¤› ilk ad›ma tan›kl›k
ettiler. 21. yüzy›lda yaflayanlar›n birço¤u,
baflka bir gezegene at›lan ilk ad›ma tan›kl›k
edecek ve içimizden biri, o gezegene ilk
ad›m› atan kifli olacak. Heyecan verici,
de¤il mi? 
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