Ay’a Gidiﬂ

ABD ile SSCB aras›nda 1961’de baﬂlayan
“Ay yar›ﬂ›” tam 98 ay sürdü. Yar›ﬂ›n baﬂ›nda her
iki ülkenin de uzay konusundaki deneyimleri ve
bilgi birikimleri çok azd›. ‹ki taraf›n da bir uzay
arac›n› Ay’a götürecek güçte roketi yoktu; hatta
böylesi bir uzay arac›n›n nas›l bir ﬂey olaca¤›na iliﬂkin bir düﬂüncesi de
yoktu; Ay hakk›ndaki bilgileri çok azd› ve daha hiç bir insan uzaya bile
ç›kmam›ﬂt›. Ancak bu 98 ay içinde, iki ülke de tam bir seferberlik
havas› içinde tüm eksiklerini bir bir giderdi: Uzay araçlar›n› tasarlad› ve
yapt›, güçlü roketler üretti, astronot ve kozmonotlar›n› e¤itti ve uzaya
ç›kartt›, Ay’a 40’a yak›n insans›z uzay arac› gönderdi ve bunlar
sayesinde Ay’a iliﬂkin eksik bilgilerini tamamlad›. Sonunda 20 Temmuz
1969’da insano¤lu, 384 000 km ötedeki Ay’a ayak bast›. Yar›ﬂ› kazanan ABD oldu ama yar›ﬂ her iki taraf› da uzay çal›ﬂmalar› alan›nda
dünyan›n öteki uluslar›n›n çok ötesine taﬂ›d›.

Ay’dan Dönüﬂ
ABD ve SSCB, Ay yar›ﬂ› boyunca 40 dolay›nda insans›z uzay arac›n› Ay’a gönderdi.
Bunlar›n ancak yar›ya yak›n› baﬂar›l› oldu. Yanda, Ay’a gönderilen ABD ve SSCB uzay
araçlar›n›n indi¤i yerler görülüyor. Apollo 11’den önce Ay’a indirilen bu insans›z
uzay araçlar› sayesinde Ay’›n yüzeyine iliﬂkin çok önemli bilgiler elde edildi.
Bu bilgiler, Apollo 11’in iniﬂinde kullan›ld›. Amerikal›lar Apollo 11’den sonra da Ay’a
insanl› uzay araçlar› gönderdiler ve Ay’da bilimsel çal›ﬂmalar yürüttüler. Öte yandan
Ay yar›ﬂ›ndaki ikinci taraf SSCB, Ay’a insan indirmek yerine, robot araçlar indirmeyi
ye¤ledi. Bunlar yerdeki kontrol
merkezindeki bir ekip taraf›ndan
uzaktan yönlendiriliyordu. Bu araçlardan baz›lar› da toplad›klar› örneklerle
Dünya’ya döndüler.
Astronotlar Ay’›n yüzeyinde bilimsel
ayg›tlardan baﬂka ﬂeyler de b›rakt›lar:
Apollo 1’in yer denemeleri s›ras›nda yaﬂamlar›n›
kaybeden astronotlar Gus Grissom, Ed White ve
Roger Chaffee için bir an› plaketiyle, uzay
çal›ﬂmalar› s›ras›nda yaﬂamlar›n› yitiren Sovyet kozmonotlar Yuri Gagarin ve Viladimir Komarov ad›na
birer madalya. Ayr›ca Ay’da yürürken s›rtlar›nda
taﬂ›d›klar› ama art›k gereksiz yere a¤›rl›k yapacak
yaﬂam destek sistemleri, a¤›rl›kl› çizmeler vs Ay’da
b›rak›ld›. Astronotlar Kartal’a binip kalk›ﬂ roketlerini ateﬂlediler. Kartal’›n iniﬂ düzene¤i de Ay
yüzeyinde kald›. Kartal, yörüngede kendisini
bekleyen Columbia’yla buluﬂmaya gidiyordu.
Columbia’daki Michael Collins Kartal’›n yavaﬂ
yavaﬂ yaklaﬂmas›n› görüntüledi. Önce ufukta bir
nokta gibi beliren Ay modülü yaklaﬂt›kça büyüyordu. Sonra her iki araçtaki deneyimli astronotlar
sayesinde çok kolay bir kenetlenme gerçekleﬂtirildi.

Ay yüzeyinde yaklaﬂ›k
2 saat 20 dakika kalan
Armstrong ve Aldrin kaya
ve toprak örnekleri
toplad›ktan ve öteki bilimsel çal›ﬂmalar›n› tamamlad›ktan sonra Kartal’a
döndüler. Kalk›ﬂ için
gerekli haz›rl›klar› yapt›lar
ve Kartal’›n kalk›ﬂ roketlerini ateﬂlediler. Kartal
havaland› (1). Bu s›rada Michael Collins’in kontrolündeki yörünge modülü
Columbia, onu 110 km yüksekteki yörüngesinde bekliyordu (mavi). Kartal, ilk
baﬂta elips ﬂeklinde olan yörüngesini daireselleﬂtirdi (2) ve h›zla Columbia’n›n
yörüngesine yükseldi (3). ‹ki modül buluﬂtu (4) ve astronotlar›n manevralar›yla
kenetlenme gerçekleﬂtirildi (5). Kartal ve Columbia birleﬂik halde Ay’›n
çevresinde bir tur döndü. Bu s›rada Kartal’daki iki astronot Columbia’ya geçti.
Sonra Kartal, Ay’›n yörüngesinde b›rak›ld›. Columbia’n›n roketleri ateﬂlendi ve
yaklaﬂ›k olarak altm›ﬂ saat sürecek Dünya’ya dönüﬂ yolculu¤u baﬂlad› (6). Dönüﬂ
yolculu¤u da t›pk› geliﬂ yolculu¤u gibi sorunsuz geçti.

Dünya

Ay’dan Dünya’n›n yükseliﬂi. Apollo 11’den gönderilen bu tür foto¤raflar sayesinde insanlar
ilk kez üzerinde yaﬂad›klar› dünyan›n, uzay›n engin, siyah boﬂlu¤unda “mavi-beyaz” bir
gezegen oldu¤unu görmüﬂtür. Bu foto¤raflar›n dünyay› korumaya yönelik küresel bir bilincin do¤mas›nda önemli bir yeri olmuﬂtur.
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