
Uzay yar›fl› dendi¤inde akla gelen

ilk fley so¤uk savafl y›llar›nda ABD ve

Sovyetler Birli¤i aras›nda yaflanan ya-

r›fl. Bu yar›fl s›ras›nda Ruslar birçok il-

ke imza att›larsa da, ekonomik koflulla-

r›n getirdi¤i gerileme ve çöküfl sürecin-

de ABD önderli¤i ele alm›fl ve uzay ya-

r›fl›n› kazanm›flt›. Uzay çal›flmalar›n›n

tarihini inceleyen birisi için bu dönem

oldukça ilgi çekici veriler içeriyor. Gü-

nümüzde bu yar›fl yeniden gündeme

geliyor. Üstelik art›k uzay yar›fl›n›n ak-

törleri çok daha fazla. Bu yeni uzay ya-

r›fl›n›n sonuçlar›n› önümüzdeki y›llar-

da hep birlikte yaflayarak ö¤renece¤iz.

‹kinci Dünya Savafl› sona erdi¤in-

de, dünyadaki s›cak savafl sona ermifl,

ne var ki ortaya iki kutuplu bir dünya

ç›km›flt›. Dünyada so¤uk savafl dönemi

bafllarken, bu savafl›n taraflar› güçleri-

nin göstergesi olarak uzay yar›fl›nda

di¤erine üstünlük sa¤lama gayretin-

deydi. Rekabet, uzay çal›flmalar›n› h›z-

land›rm›fl, kaynaklar›n bu yönde har-

canmas›n› getirmiflti. Roket çal›flmala-

r›n›n bir di¤er yüzü taraflar›n birbirile-

rini uzaktan roketlerle vurabilecekleri-

nin göstergesiydi. Bu üstü kapal› teh-

ditler, uzay yar›fl›yla kendisine yeni bir

hedef belirliyordu. Uzaya ilk uyduyu

kim yollayacak, uzaya giden ilk insan

kim olacak, Ay’a ayak basan uzay ada-

m› hangi bloktan olacak? Yar›fl ABD ve

SSCB aras›nda uzun y›llar bu çerçeve-

de sürdürüldü.

‹ki Dünya ‹ki Bilim Adam›:

Wernher von Braun-

Sergei Korolyov

‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan

Nazi Almanyas›’n›n biliminsanlar› ABD

ve Sovyetler Birli¤i aras›nda bir tercih
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yapmak zorunda kalm›fllard›. Nazi reji-

minden hofllanmayan Von Braun, zor-

la da olsa Almanya için savafl s›ras›nda

V-1 ve V-2 roketlerini tasarlam›fl, özel-

likle ‹ngiltere’nin bombalanmas› s›ra-

s›nda bu roketler kullan›lm›flt›. Savafl

sonras›nda ABD’ye giden Von Braun,

uzay program›n›n geliflmesinde önemli

bir rol oynad›. Sovyetler Birli¤indeyse

uzun süre gizli tutulmas›na karfl›n bu

rolü Sergei Korolyov adl› mühendisin

sürdürdü¤ü bugün biliniyor.

1950’lerin bafl›nda hem ABD hem

de Sovyetler Birli¤i uzaya ilk uyduyu

f›rlatmak için birbirleriyle bir yar›fl içi-

ne girmifllerdi. ABD’nin baflar›s›z dene-

melerinin ard›ndan hiç beklenmedik

bir zamanda SSCB, bir basketbol topu

büyüklü¤ünde 85 kg a¤›rl›¤›ndaki

Sputnik I uydusunun yörüngeye otur-

tuldu¤unu aç›klad›. Bu ABD için tam

bir floktu. Bu olay hem teknoloji yar›-

fl›nda geride kalmak demekti hem de

daha önemlisi, bu denemeyi baflaran

Sovyetlerin nükleer bir silah› ABD üze-

rine gönderebilece¤i paranoyas› tüm

Amerikal›lar›n akl›na girmiflti. Bunun

hemen ard›ndan, ABD bir dizi f›rlatma

daha denedi ancak hiçbirinde baflar›ya

ulaflamad›. Sovyetler, 3 Kas›m

1957´de bu kez uzaya giden ilk canl›

olan Layka adl› köpe¤i tafl›yan Sputnik

II uydusunu da baflar›yla f›rlatt›. SSCB

cephesinde, Korolyov ve ekibinin tasar-

lad›¤› Vostok uzay araçlar›yla, insanl›

uçufllar›n da bafllamas› planlanm›flt›.

Nitekim, 12 Nisan 1961’de Vostok-1,

Yuri Gagarin’i uzaya tafl›yarak ABD’yi

bir kez daha geride b›rak›yordu. Rus-

lar bu yar›fl s›ras›nda çok elefltirildiler.

Yeterince deneme yap›lmam›fl, güven-

lik önlemleri tam olarak al›nmam›fl ol-

mas›na karfl›n, uzay yar›fl›nda öne ge-

çebilmek için her türlü çabay› göster-

dikleri söylendi. Ortaya at›lan iddialar-

dan biri, Gagarin’in uzaya giden ilk de-

¤il, uzaydan dönen ilk kozmonot oldu-

¤uydu. ABD, Ruslar›n bu ata¤› karfl›-

s›nda projelerini h›zland›rd›ysa da, yö-

rüngeye girebilen ilk baflar›l› insanl›

uçuflu yaklafl›k 1 y›l sonra 20 fiubat

1962’de gerçeklefltirebildi. Mercury 4

adl› uzay arac› John Glenn’i Dünya yö-

rüngesine tafl›yordu. SSCB kozmonot-

lar› uzayda pek çok ilke imza att›lar:

Valentina Tereflkova uzaya giden ilk

kad›n oldu. Bir baflka kozmonot Alek-

sey Leonov, uzayda yürüyen ilk insan-

d›. 12 dakika süren bu ilk uzay yürüyü-

flünü baflar›yla gerçeklefltiren Leonov,

baz› güçlüklerle karfl›laflt›¤› için Dün-

ya’ya dönüflte sorunlar yaflam›flt›. Her

fleye karfl›n bu görevin baflar›l› olmas›

Leonov’u SSCB’nin Ay program›nda

görevlendirmesine neden olmufltu.

E¤er Sovyet Ay program› baflar›l› ol-

sayd›, Ay’a ayak basan ilk kozmonot

Aleksey Leonov olacakt›. Ne var ki bu

yar›fl› kazanan ABD oldu. Apollo 11

uzay arac›n›n Ay’a tafl›d›¤› astronotlar-

dan Neil Armstrong, Ay’a ayak bast›-

¤›nda ABD Ay yar›fl›n› kazanm›flt›. Sov-

yetler, ABD’nin Ay'a ayak basmas› hak-

k›nda çeliflkili duygular yaflad›lar. Sov-

yet Lideri Krusçev ne uzay yar›fl›nda

saf d›fl› b›rak›lmak ne de böyle büyük

maliyetli bir projeyi bafllatmak istemifl-

ti. 1963 Ekim'inde Sovyetler, kozmo-

notlar›n›n Ay'a uçufl hakk›nda herhan-

gi bir haz›rl›k yapmad›¤›n› ancak yar›fl-

tan çekilmedi¤ini belirtti. Sovyet yöne-

timi ancak 1964'te Ay'a inifl konusun-

da kesin karar alabildi.

ABD'nin aksine, SSCB'de uzay ça-

l›flmalar›n› yöneten merkezi bir organi-

zasyon yoktu. SSCB’de çeflitli tasar›m

bürolar›, ço¤u kez birbiriyle rekabet

içinde çal›fl›yordu. Sovyetlerin en bü-

yük tasar›m bürosu OKB-1'in bafl tasa-

r›mc›s› olan Korolyov, Ay’a inifl görev-

lerinde kullan›lmak üzere insan tafl›ya-

bilecek kapasite sa¤lamak için Soyuz

uzay arac›n› ve onu Ay'a tafl›yacak dev

N1 roketlerini gelifltirmeye bafllad›. Be-

ri yandan, baflka bir tasar›m bürosu,

Vladimir Çelomey yönetimindeki OKB-

52, yeni bir roket (Proton) ve uzay ara-

c› (Zond) tasarlamaya bafllam›flt›. Sov-

yetler'in en tecrübeli tasar›mc›s› Korol-

yov'un 1965’teki erken ölümü ve

1967'de Soyuz'un ilk f›rlat›l›fl›nda ya-

flanan baflar›s›zl›kla Sovyetlerin Ay'a
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Bir iddiaya göre Yuri Gagarin, uzaya ilk giden
de¤il, uzaydan ilk dönen kozmonottu.

Aleksey Leonov uzayda yürüyen ilk insand›. E¤er
SSCB’nin Ay program› baflar›l› olsayd›, Ay’a giden

ilk kozmonot olacakt›.

Pekçok konuda Ruslara geçilmelerine karfl›n, ABD
Ay’a ilk insanl› görevi gerçeklefltirerek uzay yar›fl›n›

kazanm›fl oldu.
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inifl program› çözülmeye bafllad›. So-

nunda Ay'a inifl yapacak arac› tasarla-

y›p görev alacak uzayadamlar›n› seçti-

ler. Ancak N1 roketinin denemesinde

art arda yaflanan baflar›s›zl›klar, insan-

l› iniflin önce ertelenmesine, sonra da

iptaline neden oldu. 

Bu olaylar ABD ve SSCB aras›nda-

ki uzay yar›fl›n›n sona erdi¤ini gösterir

nitelikteydi. Hiç kimse uzay yar›fl›yla il-

gili yorum yapmazken, Sovyetler uzak

bir hedef koyup ona ulaflmak yerine

“Uzay ‹stasyonlar›” üzerinde çal›flma-

ya bafllad›lar. ABD de bir süre sonra

Apollo program›na ve Ay görevlerine

son verdi; uzay meki¤i program›na

a¤›rl›k verdi.

Yirminci yüzy›l›n sonlar›nda

SSCB’nin da¤›lmas›yla ABD’nin uzay

alan›nda rakipsiz kald›¤› düflünülür-

ken, ayn› zamanda yar›fla kat›lan di¤er

aktörlerin yavafl yavafl ön plana ç›kt›¤›

görülmeye bafllam›flt›. Avrupa Uzay

Ajans›, ticari uydular› f›rlatmak için ge-

lifltirdi¤i Ariane-4 roketleriyle dikkatle-

ri kendine çekerken, Japonya, Çin,

Hindistan gibi ülkeler de kendi dene-

melerini gerçeklefltiriyorlard›.

Uzay Yar›fl›nda Yeni

‹simler
So¤uk savafl y›llar›n›n üzerinden

y›llar geçti. Art›k uzaya aç›lmak siyasi

bir sayg›nl›k gösterisi olmaktan ç›kt›.

Dünyada iki kutupluluk ortadan kalk-

t›¤› gibi, uzaya aç›lan ülkelerin say›s›

da artt›. ‹lk uzay yar›fl›n›n temel ivme-

si, di¤erini geride b›rakmakt›. ‹ki ülke

de k›sa sürede çal›flmalar›na büyük

kaynaklar ak›tm›fllar, hedeflerine bir

an önce ulaflabilmek için ellerinden ge-

leni yapm›fllard›. Bugün araflt›rmac›lar,

20-30 y›l ayr›lmas› gereken projelere

sadece birkaç y›l ay›rm›fl olman›n pifl-

manl›¤›n› dile getiriyorlar. Bu yar›fl›n

kurbanlar›, daha uzun sürede, daha

dikkatli haz›rlanm›fl görevlerde, gü-

venlik aç›klar›n›n giderilmesiyle en aza

indirilebilirdi. Bu alana ak›t›lan mil-

yonlarca dolarsa, so¤uk savafl sonras›

kullan›m› yayg›nlaflan baz› uygulama-

lara yönetildi¤i için yat›r›m olarak geri

dönüflü sa¤land›. Cep telefonlar›, rad-

yo, televizyon ve ‹nternet gibi uydu

yard›m›yla iletiflim, GPS, uzay teles-

koplar›, uzay teknolojisinin yaratt›kla-

r› sistemler aras›nda.

Rakibi geçip ilk olma düflüncesi,

ilk uzay yar›fl›n›n itici gücüydü. “Uzay-

da ikinci olan her alanda ikinci olur”

görüflü yayg›nd›. Ne var ki günümüz

uzay yar›fl›n›n itici gücü farkl›. Uzay is-

tasyonlar›nda insan›n Dünya d›fl›nda

yaflamas›yla ilgili deneyler yap›l›yor.

‹nsans›z sondalar yabanc› gezegenleri

inceliyor. Günümüzün uzay çal›flmala-

r›nda temel olan, insan›n Dünya d›fl›n-

da da yaflamay› baflarabilmesi ve baflka

gezegenlerde koloniler kurmas›. Biyo-

loglar, t›pk› canl›lar›n denizlerden ka-

raya ç›kmas› gibi, insan›n uzaya saç›l-

mas› gerekti¤ini, böylece neslin deva-

m›n›n mümkün olabilece¤ini düflünü-

yorlar. H›zla artan nüfus, Dünya kay-

naklar›n›n s›n›rl› olmas› ve gün geçtik-

çe tükenmesi onlar›n düflüncelerini

destekler nitelikte. Ünlü kozmolog ve

fizikçi Stephen Hawking’in de insanl›-

¤›n uzayda koloniler kurmas›n› öner-

mesi, gözleri Dünya d›fl› gezegenlere

yöneltti. 

Çin’in Uzun Yürüyüfl’ü

Çin, uzaya insan gönderen üçüncü

ülke. Uzay program›n›n bafllang›ç tari-

hiyse 1956. Bafllang›çta program›n

amac›, Çin havac›l›¤›n› gelifltirmek, gü-

dümlü füze yap›m›nda ve füze sald›r›-

s›na karfl› koruma sa¤lanmas›nda iler-

lemeler sa¤lamakt›. ‹lk gelifltirilen

Dongfeng-1 (DF-1), DF-2 ve DF-3 yal-

n›zca balistik füzelerdi. DF-4 ve DF-

5’se uzaya tafl›y›c› füzelerdi. Bunlar›

Çangzeng-1 (Uzun Yürüyüfl) ve ÇZ-2

roketleri izledi. Bunlar Çin’in ilk yapay

uydusu Dongfanghong’u 1970’te Dün-

ya yörüngesine tafl›yan roketlerdi. Böy-

lece Çin, Avrupa ve Japonya’n›n ard›n-

dan uzayda yer alan beflinci ülke oldu.

1968 y›l›nda bafllat›lan insanl› uzay

program›n›n sonucuysa 2003 y›l›nda

ilk Çinlinin uzaya ç›kmas›yla sonuçlan-

d›. ABD’lilerin astronotlar›, Ruslar›n

kozmonotlar› varsa, art›k Ruslar›n da

“taykonotlar›” vard›. 1956’da Çinliler

ilk yapay uydu program›na bafllad›kla-

r›nda bunu “Proje 581” olarak kodla-

m›fllard›. O y›llarda SSCB-Çin yak›nlafl-

mas›, Çinli uzay adamlar›n›n Sovyetler-

ce e¤itilmesi ya da Çin’e teknoloji

transferi gibi olumlu bir hava etkisiyle

h›zl› ilerliyordu. Ne var ki politik are-

nada yaflanan ayr›l›klar, 1960’larda

SSCB ve Çin’in yollar›n› ay›racak ve

uzay programlar›ndaki ortakl›k sona

erecekti. Çinliler, Ruslar›n R-2 roketle-

rini temel alarak çal›flmalar›n› sürdür-

düler. Bu çal›flmalar›n ilk ürünü Dong-

44 Mart 2008B‹L‹M veTEKN‹K

Çin, yetifltirdi¤i taykonotlarla uzaya insan gönderen üçüncü ülke oldu.
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feng (Do¤u Rüzgar›) roketleriydi. Bun-

lar› izleyen “Uzun Yürüyüfl”(Çang-

zeng) roketleri 1970 y›l›nda uzaya

Dong Fang Hong 1 (Do¤u K›z›ld›r 1)

yapay uydusunu tafl›m›fllard›. Böylece

SSCB, ABD, Fransa ve Japonya’n›n ar-

d›ndan uzaya aç›lan beflinci ülke ol-

mufltu. Ne var ki uzay program› Çinli-

ler için di¤er ülkeler kadar rahat ilerle-

miyordu. Çin, roket araflt›rmalar›na

kaynak ay›r›rken di¤erlerine göre da-

ha büyük s›k›nt›lar yafl›yordu. Çin hal-

k›n› doyurmakla roket araflt›rmalar›na

para ay›rmak aras›nda hassas bir den-

gede seyretmek zorundayd›. Bu s›rada

talihsiz olaylar da araflt›rma program›-

n› s›k›nt›ya sokuyordu. Uzun Yürüyüfl

serisinden roketler gelifltirilmeye de-

vam ederken baflar›l› ve baflar›s›z f›rlat-

malar yap›ld›. Bilinen en trajik kazalar-

sa 1995 ve 1996’da yafland›. 1995 y›-

l›nda roketin f›rlatman›n ilk anlar›nda

havaya uçmas›, uçuflu seyreden köylü-

lerden alt›s›n›n ölümüne neden oldu.

Fakat yaklafl›k bir y›l sonra yaflanan

kaza, bundan daha trajikti. F›rlatma s›-

ras›nda dengesini kaybeden roket, bir

süre yükseldikten sonra yön de¤ifltirdi

ve bir yerleflim merkezine düfltü. Kaza-

da yaklafl›k 500 kifli hayat›n› kaybetti.

Bu kaza roketlerin yeniden gözden ge-

çirilmesine ve kusurlar›n bulunmas›na

yard›mc› oldu. Uzun Yürüyüfllerle ka-

zadan bugüne dek gerçeklefltirilen f›r-

latmalarda bir daha hiçbir sorun ya-

flanmad›. Hatta bu roketler Ekim

2003’te Shenzou 5 uzay arac›n› Dünya

yörüngesine tafl›d›lar. Shenzou 5 uzay

arac›, Yang Livei adl› taykonotu Dünya

d›fl›na ç›kard›. Böylece Çin, uzaya in-

sanl› uçufllar yapan üçüncü ülke oldu.

Bundan k›sa bir süre sonra iki kifliyi

tafl›yan bir kapsülle baflar›l› bir uçufl

daha gerçeklefltirildi. 

Çin’in uzay çal›flmalar›n›n hedefi,

resmi kaynaklarca teknoloji gelifltir-

mek ve ticari uygulamalar olarak aç›k-

lan›yor. Ne var ki herkes bu söyleneni

oldu¤u gibi kabul etmiyor. Özellikle

ABD, Çin’in uzay program›na fazlas›y-

la temkinli yaklafl›yor. Teknoloji trans-

ferinden korktu¤u için Çin’le uzay

programlar›nda hiçbir flekilde iflbirli¤i

yapmayan ABD, baz› ürünlerde Çin’e

ambargo da uyguluyor. Çin’in geçti¤i-

miz y›l Dünya’dan 800 km yükseklikte

dolaflan eski bir meteoroloji uydusunu

bir roketle vurarak devre d›fl› b›rakma-

s› Çin’e olan tepkilerin de artmas›na

neden olmufltu. Roket denemelerinin

yaln›zca sivil de¤il, askeri amaçlarla da

yap›ld›¤› elefltirileri Çin’in son zaman-

larda s›kl›kla karfl›laflt›¤› bir tutum.

Bunlar›n yan›nda Çin uzay program›n›

kararl›l›kla sürdürüyor. 2004 y›l›nda

insans›z bir Ay görevinin üç aflama ola-

rak planland›¤› ve uygulamaya konul-

du¤u duyurulmufltu. Buna göre ilk

aflama Ay’›n yörüngesine girme, ikinci-

si inifl ve üçüncü olarak da Ay’dan al›-

nan örneklerle Dünya’ya geri dönüfl

olarak düflünüldü. Ay çevresinde dola-

nan ve bilgi toplayan araçlar geçti¤i-

miz y›l baflar›l› bir biçimde görevlerine

bafllad›. Çang 1 ad› verilen uydu Ay’›n

yörüngesinde dolan›yor ve yüzeyi tar›-

yor. 2012 y›l›ndaysa Ay yüzeyinde Çin

robot araçlar›n›n dolaflmas› hedefleni-

yor. Bunun yan›nda insanl› uçufllar›n

sürelerinin uzat›lmas›, böylece gele-

cekte baflta Ay olmak üzere baflka ge-

zegenlere insanl› uçufllar yap›lmas› da

hedefler aras›nda.

Japon Mucizesi

Gelecekte Ay’a gitme planlar› olan

yaln›zca Çin de¤il elbette. Japonya’n›n

da uzay program›yla ilgili kamuoyuna

aç›klad›¤› hedefler aras›nda Ay var. Ja-

pon uzay program›n›n tek elden Japon

Uzay ve Havac›l›k Dairesi (JAXA) ad›

verilen kurumda toplan›p yönetilmeye

bafllamas› 2003’te oldu diyebiliriz. Bu

tarihe kadar üç farkl› kurum çal›flmala-

r›n› ayr› ayr› sürdürüyordu. 

ABD uzay program›n›n bafllang›c›n-

da Von Braun, SSCB için Korolyov’un

önderlik etmesi gibi, Japon uzay çal›fl-

malar›n›n bafllang›c›nda da ünlü roket

mühendisi Hideo ‹tokava yer al›yor. Ja-

ponlar›n, uzay program›n›n babas› ola-

rak adland›rd›klar› ‹tokava, ülkesinde

k›saca Dr. Roket olarak da biliniyordu.

Çal›flmalar›ndan dolay› ad› sonradan

bir asteroide verildi.

Japon Havac›l›k Araflt›rma Kurumu

2003 y›l›nda tek bir çat› alt›nda topla-

n›ncaya kadar, roket araflt›rmalar›,

1969 y›l›nda kurulan Ulusal Uzay Ge-

lifltirme Kurumu’nda, uzay ve gezegen-

lerin araflt›r›lmas› Japon Uzay ve Astro-

notik Bilimleri Enstitüsü’nde, Havac›-

l›k çal›flmalar›ysa Japon Ulusal Havac›-

l›k Laboratuvarlar›’nda sürdürülüyor-

du.  ‹tokova ilk roket çal›flmalar›n›

1950’li y›llarda yapm›flt›. Ö¤rencileriy-

se ilk Japon yapay uydusunu fiubat

1970’te uzaya gönderdiler. Ohsumi

ad›ndaki bu uydu bombeli bir vazoya

Japon Uydusu Kaguya, Ay yörüngesinden 
Dünya’ya bilgi aktar›yor.

Çin, Çangzeng 
(Uzun Yürüyüfl) ad›n›
verdi¤i roketlerle 
uzay araçlar›n› 
Dünya d›fl›na tafl›d›.

Japon astronotlar, NASA ve ESA gibi kururmlarla yap›lan iflbirlikleriyle e¤itildi ve çeflitli uzay
görevlerine haz›rland›.
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benziyordu. 24 kilogram a¤›rl›¤›ndaki

uydu Lambda 4S-5 adl› bir roketle f›rla-

t›lm›flt›. Lamda roketleri, Japon uzay

program›n›n bafllang›c›nda kullan›lan

roketler. 1960’larda denemeleri yap›-

lan bu roketlerden dokuz tane atefllen-

mifl, bunlar›n befli baflar›s›zl›kla sonuç-

lanm›fl. 1970’lerden 1994’e gelininceye

kadar Japonlar uzaya 30 roket gönder-

diler. Bu tarihte art›k Japonlar uzaya

yapay uydu göndermede belli bir afla-

maya gelmifllerdi. Doksanlar›n ortas›n-

da tümüyle Japon tasar›m› olan H-II ro-

ketleri ön plana ç›k›yordu. Japonlar uy-

du tafl›y›c›lar› olarak bu roketlere çok

güveniyorlard› ve bafllang›çta her fley

yolundaym›fl gibi görünüyordu. H-

II’ler, uydular›n› uzaya tafl›mak isteyen

“müflteriler” için de son derece ekono-

mik bir çözümdü. Ne var ki 1990’lar›n

sonunda roketlerin baflar›s›zl›klar›, bu

modellerin yeniden gözden geçirilmesi

gerekti¤ini ortaya koydu. Bafllang›çta

H-II tasar›m› yeniden gözden geçirilmifl

ve kullan›ma sunulmufltu. Ama

1999’da üst üste yaflanan kazalarla H-

II tümüyle gözden düfltü. Japon mü-

hendislerin akl›nda belirgin bir çözüm

vard›: Yeni roket tasar›m› olabildi¤ince

basit ve güvenli olacak. Buna ek olarak

tasar›mc›lar›n üzerinde, uydular› uzaya

tafl›man›n yaratt›¤› pazar› kaybetme-

mek için çabuk ve yetkin bir çözüm

bulma bask›s› vard›. Böylece tümüyle

Japon tasar›m› bir rokette ›srar etmek

yerine, baflka ülkelerin gelifltirdi¤i ba-

flar›s› kan›tlanm›fl parçalar da dikkate

al›nd›. Böylece H-IIA roketleri do¤du.

Japonlar›n uzay çal›flmalar› yaln›z-

ca tafl›y›c› roketlerle s›n›rl› de¤il. Gökci-

simlerinin araflt›r›lmas› görevleri Japon

biliminsanlar›n›n hedefleri aras›nda. Ja-

ponlar›n yörünge d›fl› ilk deneyimleri

Halley kuyruklu y›ld›z›n› izlemesi için

gönderdikleri Suisei ve Sakigake uydu-

lar›yd›. Ama as›l ses getiren, ‹tokava ad-

l› astereoidi incelemek üzere bafllat›lan

Hayabusa projesi oldu. May›s 2003’te

uzaya f›rlat›lan Hayabusa adl› yapay

uydu, 2005 y›l›nda ‹tokava’yla bulufltu.

Uydu, gökcismi üzerinde yapt›¤› incele-

meler s›ras›nda baz› zorluklarla karfl›-

laflt›ysa da örnekler toplay›p dönüfl yol-

culu¤una bafllad›. Hayabusa’n›n 2010

y›l› Haziran ay›nda Dünya’ya dönmesi

bekleniyor.

Japonya gelecekte Planet-C ad›n›

verdi¤i projeyle Venüs’e gitmeyi planl›-

yor. ESA’yla ortak yürütece¤i BepiCo-

lombo projesiyse Merkür’e uzay araçla-

r› göndermeyi hedefliyordu. Ne var ki

ESA ödenek s›k›nt›s› yüzünden bu pro-

jeyi iptal etti¤ini aç›klad›. Bununla bir-

likte Ay’a gitmeyi hedefleyen Selene

projesi en çok ses getiren çal›flma.

1999’da bafllat›lan projenin amac› Ay’a

insanl› uçufllar yapmak. Geçti¤imiz y›l

Ay’› incelemek üzere gönderilen “Ka-

guya” uydusu da bu amaca hizmet edi-

yor. Ay’›n çevresinde dolanarak veri

toplayan Kaguya, gelecekteki insanl›

görev için gerek duyulan bilgileri Dün-

ya’ya iletiyor.

Japonya’n›n Ay hedefinden baflka,

son zamanlarda üzerine çal›flt›¤› proje-

lerden biri de Kibo (Umut) ad› verilen

bir uzay modülüydü. Uluslararas› Uzay

‹stasyonu için haz›rlanan bu parça,

2003 y›l›nda Kennedy Uzay Üssü’ne

getirildi ve istasyon için haz›rlanmaya

bafllad›. 2008 y›l› içinde parça parça
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H-II roketlerinde yaflanan sorunlar›n ard›ndan, gözden geçirilip hizmete sokulan 
H-II A roketleri büyük baflar›lar yakalad›.

Japon uzay çal›flmalar›n›n bir sonucu da Uluslararas›
Uzay ‹stasyonu’na eklenecek Kibo adl› modül.

yeniUzayYarisi  2/29/08  8:12 PM  Page 46



uzaya tafl›nacak modülün göreve baflla-

mas› için geri say›m sürüyor. Japon-

ya’da uzay çal›flmalar›n› yürüten Ser-

kan An›l›r, Kibo ile ilgili flunlar› flöylü-

yor:

“Japon Uzay ve Havac›l›k Daire-

si’nde grubum taraf›ndan yap›m› ta-

mamlanan ve Amerika'ya nakledilen

Kibo (Umut), flu anda yörüngede bulu-

nan Uluslararas› Uzay ‹stasyonu'na ek-

lenmek üzere son haz›rl›k aflamalar›na

geldi. 3 mekik uçufluyla uzay istasyonu

ile birlefltirilecek olan Kibo, Japon-

ya'n›n bu istasyon için üzerine ald›¤›

en büyük sorumluluk. Bu modül, yö-

rüngede çeflitli deneyler yapabilmek

için, astronotlar›n kullanaca¤› bir laba-

ratuvar görevi görecek. 

Bu üç uçuflun ilkinde, labaratuva-

r›n en önemli eleman› olan ve astronot-

lar›n içinde girip çal›flma olana¤› vere-

cek lojistik deney modülü istasyona

ba¤lanacak. Ayn› mekik, Kanada Uzay

Ajans›n›n gelifltirdi¤i Dextre Robotik

sistemini de istasyona götürecek. ‹leri-

ki aflamalarda, labaratuvar›n gerek du-

yaca¤› teknik üniteler tafl›nacak ve ifl-

ler hale gelince, uzay istasyonunda bu-

güne kadar gerçeklefltirilemeyen bir-

çok deney ve gözlem olana¤›na sahip

olunabilecek.”

Ay’la ilgili proje gelifltiren ülkeler-

den biri de Hindistan. Hindistan Uzay

Araflt›rmalar› Örgütü (Indian Space Re-

search Organisation-ISRO)’nun Banga-

lore’daki merkezinde bir süredir Ay gö-

reviyle ilgili çal›flmalar doruk noktas›na

ulaflt›. Hindistan’›n uzay çal›flmalar›n›n

tarihi 1960’l› y›llara dayan›yor. Sovyet-

lerin Sputnik uzay arac›n› f›rlatmalar›-

n›n ard›ndan, uzay çal›flmalar›n›n öne-

mini anlayan Vikram Sarabhai,

1960’larda uzay çal›flmalar›n›n bafl›n›

çekti. Baflka uzay programlar›n›n aksi-

ne, Hindistan uzay program›n›n bafllan-

g›c›nda silahlanman›n getirdi¤i askeri

balistik roketler yok. Hindistan uzay

çal›flmalar›na do¤rudan yapay uydular›

yörüngeye tafl›yacak roketlerle bafllad›.

Önceleri araflt›rma roketleriyle baflla-

yan denemelerde Hindistan’›n en

önemli avantaj›, ekvatora yak›n kuru-

lan Thumba roket f›rlatma tesisleriydi.

1960’l› y›llar›n bafl›nda Vikram Sarab-

hai, NASA’da çal›flm›fl ve yapay uydula-

r›n getirece¤i avantajlar› gözlemlemifl-

ti. Hindistan’›n uzay program› bu ne-

denle uzun süre yapay uydular ve onla-

r› uzaya tafl›yacak roketler üzerine yo-

¤unlaflt›. ISRO’yu ziyaret eden Wern-

her von Braun, uzay çal›flmalar›nda

Hintlilere kendi roketlerini gelifltirme-

lerini ve bunlar› kullanmalar›n› öner-

miflti. Frans›zlarla Arianne roketleri

üzerinde yapt›klar› iflbirli¤i hariç Hin-

distan a¤›rl›k› olarak geçmiflten günü-

müze kendi roketlerini gelifltirmeyi ve

bunlar› kullanmay› tercih etti. Henüz

ISRO uzaya insanl› uçufllar gerçeklefl-

tirmedi. Bununla birlikte 1984 y›l›nda

Rakesh Sharma adl› Hintli kozmonot,

Soyuz görevine kat›larak uzaya giden

ilk Hintli olma unvan›n› kazanm›fl ve

Salyut-7 Uzay ‹stasyonu’nda  8 gün ge-

çirmiflti. 

ISRO’nun 2008 y›l›ndaki planlar›n-

dan biri Chandarayaan-1 adl› insans›z

uzay arac›n› Ay’a göndermek. 2020 ise

insanl› görev için mngörülen tarih.

Böylece Ay yar›fl› k›z›fl›yor. Dünyam›-

z›n uydusu, baflka gezegenlere aç›lan

yolun üzerinde, uzaya aç›lan bir kap›

gibi. Bu haliyle de uzaya aç›lan ülkele-

ri cezbediyor.

Yeni uzay yar›fl›nda irili ufakl› pek

çok yeni aktör var. Bunlar aras›nda ad›-

n› anmad›¤›m›z ‹srail, Güney Kore, Ka-

nada, Arjantin gibi ulusal aktörler oldu-

¤u gibi Avrupa Uzay Ajans› ESA gibi

uluslar aras› bir dev de var. ESA, 1974

y›l›nda 14 ülkenin bir araya gelmesiyle

kurulmufltu. Merkezi Paris’te bulunan

uzay ajans›, uzaya gidecek araçlar›

Frans›z Guyanas›’ndaki f›rlatma üssün-

den yolluyor. Bu f›rlatmalar s›ras›nda

son y›llarda Arianne-5 roketleri kullan›-

l›yor. 1990’lardan itibaren uydu f›rlat-

ma “pazar›n›n” liderli¤ini ele geçiren

Avrupa Uzay Ajans›, uzay araflt›rmala-

r›nda önemli bir yere geldi. Ay yar›fl›n-

da geçti¤imiz y›llarda Ay’a gönderilen

“Smart-1” uzay arac› görevi sona erip

Ay yüzeyine düflürülünceye kadar Dün-

ya’ya bilgi aktarm›flt›.

Uzay yar›fl›nda sahne alan eski

oyunculara gelince. ABD ve Rusya da

sahneden çekilmifl de¤il. ABD 2020’ye

kadar Ay’a gitme, Mars’a insanl› uçufl

yapma gibi ses getiren hedefleri kamu-

oyuna duyuruyor. Bugüne dek uzay is-

tasyonu çal›flmalar›na a¤›rl›k veren

Ruslar›n hedefleri aras›nda da Ay var.

Rusya 2009 y›l›nda Luna-Glob adl› in-

sans›z uzay arac›n› Ay’a indirmeyi he-

defliyor. 1997 tarihinde gerçeklefltiril-

mesi düflünülen fakat ekonomik zor-

luklar nedeniyle 2012’ye ertelenen bu

proje, önce 2010’a sonra da 2009’a çe-

kildi.

2008 y›l› itibar›yla 37 farkl› ülke-

den 464  kifli uzaya ç›km›fl. Bunlar›n

416’s› erkek, 48’i kad›nm›fl. Uzaya ç›-

kanlar aras›nda Dünya d›fl›nda en çok

zaman geçiren kifli, 1994-95 aras›nda

Mir Uzay ‹stasyonu’nda 438 gün geçi-

ren kozmonot Valery Polyakov. Bu ve-

ri  uzay yar›fl›n›n geldi¤i noktay› göste-

riyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki

ony›llar uzayda pek çok yeni geliflmeye

sahne olacak. Bu yeni uzay yar›fl› belki

de y›ld›zlara giden yolda at›lm›fl bir ilk

ad›md›r.

G ö k h a n  T o k

Kaynaklar:
http://anilir.blogcu.com/2881801/
http://www.youtube.com/watch?v=gHErfpt85v4
http://www.space.com/news/spaceagencies/japan_spa-

ce_000627.html
http://anilir.blogcu.com/1875437/
http://www.space.com/adastra/china_russia-model_0505.html
http://www.youtube.com/watch?v=8_EnrVf9u8s
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_space_program
http://www.bharat-rakshak.com/SPACE/space-history1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_space_program
http://www.thespacereview.com/article/768/1
http://www.britannica.com/eb/art/print?id=101999&articleType-

Id=0

47Mart 2008 B‹L‹M veTEKN‹K

Hindistan, roket ve uydu çal›flmal›rna a¤›rl›k
vererek bu alanda büyük bir bilgi birikimi sa¤lad›.

Rakesh Sharma, 1984 y›l›nda Soyuz görevine
kat›lm›fl ve Salyut 7 Uzay ‹stasyonu’na giderek

uzaya ç›kan ilk Hintli unvan›n› kazanm›flt›.
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