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Yeni Uzay
Yar›ﬂ›

Uzay yar›ﬂ› dendi¤inde akla gelen
ilk ﬂey so¤uk savaﬂ y›llar›nda ABD ve
Sovyetler Birli¤i aras›nda yaﬂanan yar›ﬂ. Bu yar›ﬂ s›ras›nda Ruslar birçok ilke imza att›larsa da, ekonomik koﬂullar›n getirdi¤i gerileme ve çöküﬂ sürecinde ABD önderli¤i ele alm›ﬂ ve uzay yar›ﬂ›n› kazanm›ﬂt›. Uzay çal›ﬂmalar›n›n
tarihini inceleyen birisi için bu dönem
oldukça ilgi çekici veriler içeriyor. Günümüzde bu yar›ﬂ yeniden gündeme
geliyor. Üstelik art›k uzay yar›ﬂ›n›n aktörleri çok daha fazla. Bu yeni uzay yar›ﬂ›n›n sonuçlar›n› önümüzdeki y›llarda hep birlikte yaﬂayarak ö¤renece¤iz.
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‹kinci Dünya Savaﬂ› sona erdi¤inde, 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› güçlerinin göstergesi olarak uzay yar›ﬂ›nda
di¤erine üstünlük sa¤lama gayretindeydi. Rekabet, uzay çal›ﬂmalar›n› h›zland›rm›ﬂ, kaynaklar›n bu yönde harcanmas›n› getirmiﬂti. Roket çal›ﬂmalar›n›n bir di¤er yüzü taraflar›n birbirilerini uzaktan roketlerle vurabileceklerinin göstergesiydi. Bu üstü kapal› tehditler, 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 adam› hangi bloktan olacak? Yar›ﬂ ABD ve
SSCB aras›nda uzun y›llar bu çerçevede sürdürüldü.

‹ki Dünya ‹ki Bilim Adam›:

Wernher von BraunSergei 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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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›.

yapmak zorunda kalm›ﬂlard›. Nazi rejiminden hoﬂlanmayan Von Braun, zorla da olsa Almanya için savaﬂ s›ras›nda
V-1 ve V-2 roketlerini tasarlam›ﬂ, özellikle ‹ngiltere’nin bombalanmas› s›ras›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 içine girmiﬂlerdi. ABD’nin baﬂar›s›z denemelerinin ard›ndan hiç beklenmedik
bir zamanda SSCB, bir basketbol topu
büyüklü¤ünde 85 kg a¤›rl›¤›ndaki
Sputnik I uydusunun yörüngeye oturtuldu¤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 üzerine 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. Ruslar bu yar›ﬂ s›ras›nda çok eleﬂtirildiler.

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› olsayd›, 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›¤› astronotlardan Neil Armstrong, Ay’a ayak bast›¤›nda ABD Ay yar›ﬂ›n› kazanm›ﬂt›. Sovyetler, ABD’nin Ay'a ayak basmas› hakk›nda çeliﬂkili duygular yaﬂad›lar. Sovyet Lideri Krusçev ne uzay yar›ﬂ›nda
saf d›ﬂ› b›rak›lmak ne de böyle büyük
maliyetli bir projeyi baﬂlatmak istemiﬂti. 1963 Ekim'inde Sovyetler, kozmonotlar›n›n Ay'a uçuﬂ hakk›nda herhangi bir haz›rl›k yapmad›¤›n› ancak yar›ﬂ-

Yeterince deneme yap›lmam›ﬂ, güvenlik önlemleri tam olarak al›nmam›ﬂ olmas›na karﬂ›n, uzay yar›ﬂ›nda öne geçebilmek için her türlü çabay› gösterdikleri söylendi. Ortaya at›lan iddialardan 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, yörüngeye 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 yörüngesine taﬂ›yordu. SSCB kozmonotlar› uzayda pek çok ilke imza att›lar:
Valentina Tereﬂkova uzaya giden ilk
kad›n oldu. Bir baﬂka kozmonot Aleksey Leonov, uzayda yürüyen ilk insand›. 12 dakika süren bu ilk uzay yürüyüﬂünü baﬂar›yla gerçekleﬂtiren Leonov,
baz› güçlüklerle karﬂ›laﬂt›¤› için Dünya’ya dönüﬂte sorunlar yaﬂam›ﬂt›. Her

tan çekilmedi¤ini belirtti. Sovyet yönetimi ancak 1964'te Ay'a iniﬂ konusunda kesin karar alabildi.
ABD'nin aksine, SSCB'de uzay çal›ﬂmalar›n› yöneten merkezi bir organizasyon yoktu. SSCB’de çeﬂitli tasar›m
bürolar›, ço¤u kez birbiriyle rekabet
içinde çal›ﬂ›yordu. Sovyetlerin en büyük tasar›m bürosu OKB-1'in baﬂ tasar›mc›s› olan Korolyov, Ay’a iniﬂ görevlerinde kullan›lmak üzere insan taﬂ›yabilecek kapasite sa¤lamak için Soyuz
uzay arac›n› ve onu Ay'a taﬂ›yacak dev
N1 roketlerini geliﬂtirmeye baﬂlad›. Beri yandan, baﬂka bir tasar›m bürosu,
Vladimir Çelomey yönetimindeki OKB52, yeni bir roket (Proton) ve uzay arac› (Zond) tasarlamaya baﬂlam›ﬂt›. Sovyetler'in en tecrübeli tasar›mc›s› Korolyov'un 1965’teki erken ölümü ve
1967'de Soyuz'un ilk f›rlat›l›ﬂ›nda yaﬂanan baﬂar›s›zl›kla Sovyetlerin Ay'a

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›. Sonunda Ay'a iniﬂ yapacak arac› tasarlay›p görev alacak uzayadamlar›n› seçtiler. Ancak N1 roketinin denemesinde
art arda yaﬂanan baﬂar›s›zl›klar, insanl› iniﬂin önce ertelenmesine, sonra da
iptaline neden oldu.
Bu olaylar ABD ve SSCB aras›ndaki uzay yar›ﬂ›n›n sona erdi¤ini gösterir
nitelikteydi. Hiç kimse uzay yar›ﬂ›yla ilgili yorum yapmazken, Sovyetler uzak
bir hedef koyup ona ulaﬂmak yerine
“Uzay ‹stasyonlar›” üzerinde çal›ﬂmaya 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›¤› düﬂünülürken, 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 geliﬂtirdi¤i Ariane-4 roketleriyle dikkatleri kendine çekerken, Japonya, Çin,
Hindistan gibi ülkeler de kendi denemelerini 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 kalkt›¤› gibi, uzaya aç›lan ülkelerin say›s›
da artt›. ‹lk uzay yar›ﬂ›n›n temel ivmesi, 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 geleni yapm›ﬂlard›. Bugün araﬂt›rmac›lar,
20-30 y›l ayr›lmas› gereken projelere
sadece birkaç y›l ay›rm›ﬂ olman›n piﬂmanl›¤›n› dile getiriyorlar. Bu yar›ﬂ›n
kurbanlar›, daha uzun sürede, daha
dikkatli haz›rlanm›ﬂ görevlerde, güvenlik aç›klar›n›n giderilmesiyle en aza
indirilebilirdi. Bu alana ak›t›lan milyonlarca dolarsa, so¤uk savaﬂ sonras›
kullan›m› yayg›nlaﬂan baz› uygulamalara yönetildi¤i için yat›r›m olarak geri
dönüﬂü sa¤land›. Cep telefonlar›, radyo, televizyon ve ‹nternet gibi uydu
yard›m›yla iletiﬂim, GPS, uzay teleskoplar›, uzay teknolojisinin yaratt›klar› sistemler aras›nda.
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Çin, yetiﬂtirdi¤i taykonotlarla uzaya insan gönderen üçüncü ülke oldu.

Rakibi geçip ilk olma düﬂüncesi,
ilk uzay yar›ﬂ›n›n itici gücüydü. “Uzayda ikinci olan her alanda ikinci olur”
görüﬂü yayg›nd›. Ne var ki günümüz
uzay yar›ﬂ›n›n itici gücü farkl›. Uzay istasyonlar›nda insan›n Dünya d›ﬂ›nda
yaﬂamas›yla ilgili deneyler yap›l›yor.
‹nsans›z sondalar yabanc› gezegenleri
inceliyor. Günümüzün uzay çal›ﬂmalar›nda temel olan, insan›n Dünya d›ﬂ›nda da yaﬂamay› baﬂarabilmesi ve baﬂka
gezegenlerde koloniler kurmas›. Biyologlar, t›pk› canl›lar›n denizlerden karaya ç›kmas› gibi, insan›n uzaya saç›lmas› gerekti¤ini, böylece neslin devam›n›n mümkün olabilece¤ini düﬂünüyorlar. H›zla artan nüfus, Dünya kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas› ve gün geçtikçe tükenmesi onlar›n düﬂüncelerini
destekler nitelikte. Ünlü kozmolog ve
fizikçi Stephen Hawking’in de insanl›¤›n uzayda koloniler kurmas›n› önerÇinli Yang Livei, uzaya giden ilk Çinli oldu.

mesi, gözleri Dünya d›ﬂ› gezegenlere
yöneltti.

Çin’in Uzun Yürüyüﬂ’ü
Çin, uzaya insan gönderen üçüncü
ülke. Uzay program›n›n baﬂlang›ç tarihiyse 1956. Baﬂlang›çta program›n
amac›, Çin havac›l›¤›n› geliﬂtirmek, güdümlü füze yap›m›nda ve füze sald›r›s›na karﬂ› koruma sa¤lanmas›nda ilerlemeler sa¤lamakt›. ‹lk geliﬂtirilen
Dongfeng-1 (DF-1), DF-2 ve DF-3 yaln›zca balistik füzelerdi. DF-4 ve DF5’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 Dünya yörüngesine taﬂ›yan roketlerdi. Böylece Çin, Avrupa ve Japonya’n›n ard›ndan 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 sonuçland›. ABD’lilerin astronotlar›, Ruslar›n
kozmonotlar› varsa, art›k Ruslar›n da
“taykonotlar›” vard›. 1956’da Çinliler
ilk yapay uydu program›na baﬂlad›klar›nda bunu “Proje 581” olarak kodlam›ﬂlard›. O y›llarda SSCB-Çin yak›nlaﬂmas›, Çinli uzay adamlar›n›n Sovyetlerce e¤itilmesi ya da Çin’e teknoloji
transferi gibi olumlu bir hava etkisiyle
h›zl› ilerliyordu. Ne var ki politik arenada 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 roketlerini temel alarak çal›ﬂmalar›n› sürdürdüler. Bu çal›ﬂmalar›n ilk ürünü Dong-
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Çin, Çangzeng
(Uzun Yürüyüﬂ) ad›n›
verdi¤i roketlerle
uzay araçlar›n›
Dünya d›ﬂ›na taﬂ›d›.

feng (Do¤u Rüzgar›) roketleriydi. Bunlar› izleyen “Uzun Yürüyüﬂ”(Çangzeng) 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 ard›ndan uzaya aç›lan beﬂinci ülke olmuﬂtu. Ne var ki uzay program› Çinliler için di¤er ülkeler kadar rahat ilerlemiyordu. Çin, roket araﬂt›rmalar›na
kaynak ay›r›rken di¤erlerine göre daha büyük s›k›nt›lar yaﬂ›yordu. Çin halk›n› doyurmakla roket araﬂt›rmalar›na
para ay›rmak aras›nda hassas bir dengede seyretmek zorundayd›. Bu s›rada
talihsiz olaylar da araﬂt›rma program›n› s›k›nt›ya sokuyordu. Uzun Yürüyüﬂ
serisinden roketler geliﬂtirilmeye devam ederken baﬂar›l› ve baﬂar›s›z f›rlatmalar yap›ld›. Bilinen en trajik kazalarsa 1995 ve 1996’da yaﬂand›. 1995 y›l›nda roketin f›rlatman›n ilk anlar›nda
havaya uçmas›, uçuﬂu seyreden köylülerden 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. Kazada yaklaﬂ›k 500 kiﬂi hayat›n› kaybetti.
Bu kaza roketlerin yeniden gözden geçirilmesine ve kusurlar›n bulunmas›na
yard›mc› oldu. Uzun Yürüyüﬂlerle kazadan bugüne dek gerçekleﬂtirilen f›rlatmalarda bir daha hiçbir sorun yaﬂanmad›. 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 insanl› 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 geliﬂtirmek ve ticari uygulamalar olarak aç›klan›yor. Ne var ki herkes bu söyleneni
oldu¤u gibi kabul etmiyor. Özellikle
ABD, Çin’in uzay program›na fazlas›yla temkinli yaklaﬂ›yor. Teknoloji transferinden korktu¤u için Çin’le uzay
programlar›nda hiçbir ﬂekilde iﬂbirli¤i
yapmayan ABD, baz› ürünlerde Çin’e
ambargo da uyguluyor. Çin’in geçti¤imiz y›l Dünya’dan 800 km yükseklikte
dolaﬂan eski bir meteoroloji uydusunu
bir roketle vurarak devre d›ﬂ› b›rakmas› 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 zamanlarda 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 olarak planland›¤› ve uygulamaya konuldu¤u duyurulmuﬂtu. Buna göre ilk
aﬂama Ay’›n yörüngesine girme, ikincisi iniﬂ ve üçüncü olarak da Ay’dan al›nan örneklerle Dünya’ya geri dönüﬂ
olarak düﬂünüldü. Ay çevresinde dolanan ve bilgi toplayan araçlar geçti¤imiz 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› hedefleniyor. Bunun yan›nda insanl› uçuﬂlar›n
sürelerinin uzat›lmas›, böylece gelecekte baﬂta Ay olmak üzere baﬂka gezegenlere 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

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

aç›klad›¤› hedefler aras›nda Ay var. Japon 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›ﬂmalar›n› ayr› ayr› sürdürüyordu.
ABD uzay program›n›n baﬂlang›c›nda Von Braun, SSCB için Korolyov’un
önderlik etmesi gibi, Japon uzay çal›ﬂmalar›n›n baﬂlang›c›nda da ünlü roket
mühendisi Hideo ‹tokava yer al›yor. Japonlar›n, uzay program›n›n babas› olarak 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 toplan›ncaya kadar, roket araﬂt›rmalar›,
1969 y›l›nda kurulan Ulusal Uzay Geliﬂtirme Kurumu’nda, uzay ve gezegenlerin araﬂt›r›lmas› Japon Uzay ve Astronotik Bilimleri Enstitüsü’nde, Havac›l›k çal›ﬂmalar›ysa Japon Ulusal Havac›l›k Laboratuvarlar›’nda sürdürülüyordu. ‹tokova ilk roket çal›ﬂmalar›n›
1950’li y›llarda yapm›ﬂt›. Ö¤rencileriyse ilk Japon yapay uydusunu ﬁubat
1970’te uzaya gönderdiler. Ohsumi
ad›ndaki bu uydu bombeli bir vazoya

Japon astronotlar, NASA ve ESA gibi kururmlarla yap›lan iﬂbirlikleriyle e¤itildi ve çeﬂitli uzay
görevlerine haz›rland›.
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H-II roketlerinde yaﬂanan sorunlar›n ard›ndan, gözden geçirilip hizmete sokulan
H-II A roketleri büyük baﬂar›lar yakalad›.

benziyordu. 24 kilogram a¤›rl›¤›ndaki
uydu Lambda 4S-5 adl› bir roketle f›rlat›lm›ﬂt›. Lamda roketleri, Japon uzay
program›n›n baﬂlang›c›nda kullan›lan
roketler. 1960’larda denemeleri yap›lan bu roketlerden dokuz tane ateﬂlenmiﬂ, bunlar›n beﬂi baﬂar›s›zl›kla sonuçlanm›ﬂ. 1970’lerden 1994’e gelininceye
kadar Japonlar uzaya 30 roket gönderdiler. Bu tarihte art›k Japonlar uzaya
yapay uydu göndermede belli bir aﬂamaya gelmiﬂlerdi. Doksanlar›n ortas›nda tümüyle Japon tasar›m› olan H-II roketleri ön plana ç›k›yordu. Japonlar uydu taﬂ›y›c›lar› olarak bu roketlere çok
güveniyorlard› ve baﬂlang›çta her ﬂey
yolundaym›ﬂ gibi görünüyordu. HII’ler, uydular›n› uzaya taﬂ›mak isteyen
“müﬂteriler” için de son derece ekonomik 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 HII tümüyle gözden düﬂtü. Japon müB‹L‹M ve TEKN‹K 46 Mart 2008

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› kaybetmemek için çabuk ve yetkin bir çözüm
bulma bask›s› vard›. Böylece tümüyle
Japon tasar›m› bir rokette ›srar etmek
yerine, baﬂka ülkelerin geliﬂtirdi¤i baﬂar›s› kan›tlanm›ﬂ parçalar da dikkate
al›nd›. Böylece H-IIA roketleri do¤du.

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

Japonlar›n uzay çal›ﬂmalar› yaln›zca taﬂ›y›c› roketlerle s›n›rl› de¤il. Gökcisimlerinin araﬂt›r›lmas› görevleri Japon
biliminsanlar›n›n hedefleri aras›nda. Japonlar›n yörünge d›ﬂ› ilk deneyimleri
Halley kuyruklu y›ld›z›n› izlemesi için
gönderdikleri Suisei ve Sakigake uydular›yd›. Ama as›l ses getiren, ‹tokava adl› 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›¤› incelemeler s›ras›nda baz› zorluklarla karﬂ›laﬂt›ysa da örnekler toplay›p dönüﬂ yolculu¤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 BepiColombo projesiyse Merkür’e uzay araçlar› göndermeyi hedefliyordu. Ne var ki
ESA ödenek s›k›nt›s› yüzünden bu projeyi iptal etti¤ini aç›klad›. Bununla birlikte 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 “Kaguya” uydusu da bu amaca hizmet ediyor. Ay’›n çevresinde dolanarak veri
toplayan Kaguya, gelecekteki insanl›
görev için gerek duyulan bilgileri Dünya’ya iletiyor.
Japonya’n›n Ay hedefinden baﬂka,
son zamanlarda üzerine çal›ﬂt›¤› projelerden 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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uzaya taﬂ›nacak modülün göreve baﬂlamas› için geri say›m sürüyor. Japonya’da uzay çal›ﬂmalar›n› yürüten Serkan An›l›r, Kibo ile ilgili ﬂunlar› ﬂöylüyor:
“Japon Uzay ve Havac›l›k Dairesi’nde grubum taraf›ndan yap›m› tamamlanan ve Amerika'ya nakledilen
Kibo (Umut), ﬂu anda yörüngede bulunan Uluslararas› Uzay ‹stasyonu'na eklenmek üzere son haz›rl›k aﬂamalar›na
geldi. 3 mekik uçuﬂuyla uzay istasyonu
ile birleﬂtirilecek olan Kibo, Japonya'n›n bu istasyon için üzerine ald›¤›
en büyük sorumluluk. Bu modül, yörüngede çeﬂitli deneyler yapabilmek
için, astronotlar›n kullanaca¤› bir labaratuvar görevi görecek.
Bu üç uçuﬂun ilkinde, labaratuvar›n en önemli eleman› olan ve astronotlar›n içinde girip çal›ﬂma olana¤› verecek lojistik deney modülü istasyona
ba¤lanacak. Ayn› mekik, Kanada Uzay
Ajans›n›n geliﬂtirdi¤i Dextre Robotik
sistemini de istasyona götürecek. ‹leriki aﬂamalarda, labaratuvar›n gerek duyaca¤› teknik üniteler taﬂ›nacak ve iﬂler hale gelince, uzay istasyonunda bugüne kadar gerçekleﬂtirilemeyen birçok deney ve gözlem olana¤›na sahip
olunabilecek.”
Ay’la ilgili proje geliﬂtiren ülkelerden biri de Hindistan. Hindistan Uzay
Araﬂt›rmalar› Örgütü (Indian Space Research Organisation-ISRO)’nun Bangalore’daki merkezinde bir süredir Ay göreviyle ilgili çal›ﬂmalar doruk noktas›na
ulaﬂt›. Hindistan’›n uzay çal›ﬂmalar›n›n
tarihi 1960’l› y›llara dayan›yor. Sovyetlerin Sputnik uzay arac›n› f›rlatmalar›-

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›.

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

n›n ard›ndan, uzay çal›ﬂmalar›n›n önemini anlayan Vikram Sarabhai,
1960’larda uzay çal›ﬂmalar›n›n baﬂ›n›
çekti. Baﬂka uzay programlar›n›n aksine, Hindistan uzay program›n›n baﬂlang›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 baﬂlayan denemelerde Hindistan’›n en
önemli avantaj›, ekvatora yak›n kurulan Thumba roket f›rlatma tesisleriydi.
1960’l› y›llar›n baﬂ›nda Vikram Sarabhai, NASA’da çal›ﬂm›ﬂ ve yapay uydular›n getirece¤i avantajlar› gözlemlemiﬂti. Hindistan’›n uzay program› bu nedenle uzun süre yapay uydular ve onlar› uzaya taﬂ›yacak roketler üzerine yo¤unlaﬂt›. ISRO’yu ziyaret eden Wernher von Braun, uzay çal›ﬂmalar›nda
Hintlilere kendi roketlerini geliﬂtirmelerini ve bunlar› kullanmalar›n› önermiﬂti. Frans›zlarla Arianne roketleri
üzerinde yapt›klar› iﬂbirli¤i hariç Hindistan a¤›rl›k› olarak geçmiﬂten günümüze kendi roketlerini geliﬂtirmeyi ve
bunlar› kullanmay› tercih etti. Henüz
ISRO uzaya insanl› uçuﬂlar gerçekleﬂtirmedi. 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 geçirmiﬂti.
ISRO’nun 2008 y›l›ndaki planlar›ndan 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 ülkeleri cezbediyor.

Yeni uzay yar›ﬂ›nda irili ufakl› pek
çok yeni aktör var. Bunlar aras›nda ad›n› anmad›¤›m›z ‹srail, Güney Kore, Kanada, 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 üssünden yolluyor. Bu f›rlatmalar s›ras›nda
son y›llarda Arianne-5 roketleri kullan›l›yor. 1990’lardan itibaren uydu f›rlatma “pazar›n›n” liderli¤ini ele geçiren
Avrupa Uzay Ajans›, uzay araﬂt›rmalar›nda önemli bir yere geldi. Ay yar›ﬂ›nda geçti¤imiz y›llarda Ay’a gönderilen
“Smart-1” uzay arac› görevi sona erip
Ay yüzeyine düﬂürülünceye kadar Dünya’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 kamuoyuna duyuruyor. Bugüne dek uzay istasyonu çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k veren
Ruslar›n hedefleri aras›nda da Ay var.
Rusya 2009 y›l›nda Luna-Glob adl› insans›z uzay arac›n› Ay’a indirmeyi hedefliyor. 1997 tarihinde gerçekleﬂtirilmesi düﬂünülen fakat ekonomik zorluklar nedeniyle 2012’ye ertelenen bu
proje, önce 2010’a sonra da 2009’a çekildi.
2008 y›l› itibar›yla 37 farkl› ülkeden 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 geçiren kozmonot Valery Polyakov. Bu veri uzay yar›ﬂ›n›n geldi¤i noktay› gösteriyor. 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.
Gökhan Tok
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