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ÇİN’İN UZAY YARIŞI 
 
ABD Uzay Kuvvetleri, Savunma İnovasyon Birimi, Hava Kuvvetleri yetkilileri tarafından yazılan 2022 için Uzay 
Sanayi Üssü Durumu raporuna göre Çin, 2045 yılına kadar dünyanın “ekonomik, diplomatik ve askeri olarak” 
baskın uzay gücü olmak için çalışıyor. ABD’nin, daha fazla ticari teknoloji kullanmak ve uzun vadeli, iki taraflı 
politika hedefleri belirlemek de dahil olmak üzere, Pekin üzerindeki avantajını korumak için hızla harekete 
geçmesi gerektiğini savunuyorlar. Çin’in uzay hakimiyeti hususunda ABD ile rekabet etmesi doğal bir süreç 
olarak izleyecektir. 
 
Çin, ABD uzay operasyonlarını bozmak için uzun bir yol listesine sahip, bunlardan bazıları 2007’de doğrudan 
bir anti-uydu testinin bir parçası olarak yörüngedeki kendi uydularından birini havaya uçurduğunda gösterdi. 
Nisan ayında yayınlanan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin Uzay Tehdit Değerlendirmesi’ne göre, 

 
1 Sakarya Üniversitesi Uluslararası ilişkiler 
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Pekin yörüngedeki diğer uyduları devre dışı bırakmak için yeteneğini kanıtladı ve muhtemelen sağlam 
karıştırma, sahtekarlık ve siber yeteneklere sahip. 
 
Çin’in iddialı sivil uzay programlarının birçoğunun askeri uzay misyonlarıyla da yakın bağları var. Çin devlet 
sisteminin bir bütün olarak hareket etmesi, askeri ve teknik konuların birlikte değerlendirilmesi sonucunu 
doğurmuştur. Çin, Dünya yörüngesinde bir uzay istasyonu inşa ediyor ve Uluslararası Uzay İstasyonu 2031’de 
emekli olduğunda yörünge karakoluna sahip tek ülke olabilir. Bu da Çin’in uzay hakimiyetine giden yolun 
başlangıcı olabilecektir. Amerika’nın demokratik olarak seçilmiş hükümeti, farklı önceliklere sahip liderlerin 
ve farklı siyasi partilerin seçimleri kazanmasıyla, ulusun uzaydaki hedeflerinin her iki veya dört yılda bir 
değişebileceği anlamına geliyor. Her iki devletin idare şekli, uzay çalışmaları ile ilgili politikalarını 
etkilemektedir. 
 
Uzayın kurallarını kim koyar? 1967 tarihli BM Dış Uzay Antlaşması, uzayda hiçbir yerin herhangi bir ulus 
tarafından talep edilemeyeceğini söylüyor. 1979 tarihli BM Ay Anlaşması, uzayın ticari olarak sömürülmemesi 
gerektiğini söylüyor, ancak ABD, Çin ve Rusya bunu imzalamayı reddetmişti. Şimdi ABD, ulusların Ay’ın 
minerallerini işbirlikçi bir şekilde nasıl kullanabileceklerini açıklayan Artemis Anlaşmalarını destekliyor. Rusya 
ve Çin, ABD’nin uzay için kurallar koymaya hakkı olmadığını söyleyerek anlaşmaları kabul etmiyor. 
 
Çin, ilk uydusunu 1970 yılında, Kültür Devrimi’nin neden olduğu büyük aksaklıklar yaşarken yörüngeye 
yerleştirdi. Bu aşamada uzaya giden diğer güçler ABD, Sovyetler Birliği, Fransa ve Japonya idi. Son 10 yılda Çin, 
200’den fazla roket fırlattı. Kaya örneklerini toplamak ve iade etmek için Chang’e 5 adlı insansız bir görevi 
çoktan Ay’a gönderdi.  
 
Çin devlet medyası Xinhua, Çin’in uzay projelerinde en az 300.000 kişinin çalıştığını söyledi. Şu anda Nasa için 
çalışanların neredeyse 18 katı. Çin telekomünikasyon, hava trafik yönetimi, hava tahmini, navigasyon ve daha 
fazlası için uydu teknolojisini geliştirmeye hevesli. Ancak uydularının birçoğunun da askeri amaçları var. Rakip 
güçleri gözetlemesine ve uzun menzilli füzelere rehberlik etmesine yardımcı olabilirler. Portsmouth 
Üniversitesi’nde uzay proje yöneticisi olan Lucinda King, Çin’in yalnızca yüksek profilli uzay görevlerine 
odaklanmadığını söylüyor: “Uzayın her alanında üretkenler. Planladıkları programları finanse etmek için siyasi 
motivasyona ve kaynaklara sahipler.” Çin’in Ay misyonları kısmen, yüzeyinden nadir toprak metalleri çıkarma 
fırsatları tarafından motive ediliyor. Çin, bir asteroit izleme ve savunma sistemi kurmayı ve 2025 gibi erken 
bir tarihte yörüngesini değiştirmek için tehdit eden bir asteroidi yakından takip etmek ve saldırmak için 
teknik bir deney yapmayı içeren asteroit çarpma/sapma planlarını açıkladı. Plan, Dünya’ya yakın asteroitlere 
karşı savunma için bir yol haritası olarak ortaya çıkarılmış olsa da, potansiyel olarak trilyonlarca dolar 
değerinde değerli metaller çıkarılabildikleri için asteroitleri bulup izleyebilmenin ticari faydaları Çin’in ilgisini 
çeken bir unsur olmuştur. 
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Çin ve Rusya, Ukrayna’daki savaş başlamadan kısa bir süre önce Putin’in Pekin’de Devlet Başkanı Xi Jinping’i 
ziyaret ettiği “sınırsız” bir ortaklığın bir parçası olarak Şubat ayı başlarında daha fazla uzay işbirliği sözü iki 
lider tarafından verildi. İki devlet, Ay’da diğer tüm ülkelere açık olduğunu söyledikleri alternatif bir projeyi 
ortaklaşa tanıtıyorlar: Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu. Mississippi Üniversitesi Hava ve Uzay Hukuku 
Merkezi’nin eş direktörü ve Journal of Space Law’ın baş editörü Michelle Hanlon, “Çin, geleceğin NASA’sı olarak 
görülmeyi gerçekten çok istiyor” dedi. “O lider olmak istiyor. Çin, Çin’in zamanının geldiğini düşünüyor.” 
 
ABD Uzay Kuvvetleri’nin uzay operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı General David D. Thompson: “Çin 
ile kesinlikle stratejik bir rekabet içindeyiz ve uzay da bunun bir parçası” şeklinde uyardı. “Aslında, ortalama 
olarak, uzay yeteneklerini bizim olduğumuzdan iki kat daha hızlı inşa ediyor, sahaya çıkarıyor ve 
güncelliyorlar, çok yakında, geliştirme ve teslimat yeteneklerimizi hızlandırmaya başlamazsak, bizi aşacakları 
anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.  
 
Çin bu rekabette 2045 yılına kadar liderliği ele almayı hedeflemektedir. Çin’in küresel siyasete, ekonomiye vb. 
hakimiyet kurma hedeflerinin büyük çoğunluğu 2040’lı yılları işaret etmektedir. 1990’lı yıllarda belirledikleri 
ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri 2020 hedeflerinin büyük çoğunluğunda başarılı olan Çin, 2040’lı yıllar için 
belirlediği hedeflerine ulaşmak için şimdiden gözle görülür bir ilerleme katetmiş gözüküyor. 
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