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Dünyada genel olarak so!uk sava"ların yen#-
den ba"ladı!ı b#r dönem geç#rd#!#m#z# söyle-
mek mümkün.  Özell#kle Rusya-Ukrayna ara-
sında meydana gelen sava"tan sonra dünya 
üzer#ndek# so!uk sava" ya"anan bloklar ve 
ülkeler daha da bel#rg#nle"mekted#r. $u an 
Rusya – Ç#n eksen#nde b#r ortak ekonom#k 
blok olu"urken ABD ve AB arasında kar"ı b#r 
blok olu"mu" vaz#yetted#r. Ancak Ç#n – H#n-
d#stan rekabet#, Kolomb#ya – Venezuela re-
kabet#, ABD ve AB arası rekabet g#b# alt konu 
ba"lıklarından dolayı da bölgesel çapta blok-
lar olu"makta ve genel olarak so!uk sava" b#r 
nev# ekonom#k sava" olarak yürütülmekted#r. 
Özell#kle Rusya’ya konulan ekonom#k yaptı-
rımlar esasında "u anda Üçüncü Dünya Sava-
"ının b#r nev# küresel ekonom#k sava" olarak 
gerçekle"t#!#n# dah# söyleyeb#l#r#z.

Ama tab## tüm bunlara ek olarak b#r de uzayda 
gerçekle"en so!uk sava"tan da bahsetmek 
mümkündür. Dünyada kaynakların azaldı!ı 
"u günlerde uzaydak# kaynaklara er#"#m her 
zamank#nden daha öneml# hale gelm#"t#r. Ya-
pılan b#rçok b#l#msel ara"tırma astero#tlerde 
ve ayda tr#lyonlarca dolar de!er#nde de!erl# 
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uzay madenler# olab#lece!#n# b#ze söylemekte 
ve do!al olarak dünyadak# uzay gücüne sah#p 
devletler "#md#den bunlara er#"mek #ç#n c#d-
d# b#r rekabete g#r#"mekted#rler. Bu anlamda 
c#dd# b#r uzay ekonom#k sava"larından da 
bahsetmek mümkün olab#l#r. Özell#kle uzay-
dak# bu ekonom#k sava" "u sıralar ABD ve Ç#n 
eksen#nde gerçekle"mekte ve alt eksenler 
olarak H#nd#stan, Rusya, Fransa g#b# ülkelerde 
de bunun yansımaları görülmekted#r. 

$u an özell#kle ayda olan kaynaklara c#dd# 
b#r talep vardır. En ba"ta tem#z füzyon ener-
j#s#n#n temel ta"larından b#r# olan Helyum 3 
maddes#n#n ayda bol m#ktarlarda bulunması 
(ve tab## dünyada çok eser m#ktarlarda bu-
lunması), buna ek olarak güne" s#stem#n#n 
ger# kalan kısmına hâk#m olmak #ç#n Ayda b#r 
kolon# kurma zorunlulu!u, Ay’ın önem#n# her 
ülke #ç#n c#dd# "ek#lde artırmı" bulunmakta-
dır.  Bu anlamda Artem#s Projes# #le ABD öne 
çıkmakta ve 2026 yılında aya tekrar astro-
not göndermey# ve 2030 yılına kadar Ayda 
b#r kalıcı üs kurmayı hedeflemekted#r. Buna 
kar"ılık Ç#n Uzay Ajansıda 2030 yılında Ayda 
b#r üs olu"turmayı planlamaktadır ve buna ek 
olarak Ayın en kapsamlı maden har#talarının 
Chang-E Ay m#syonları neden#yle Ç#n’#n el#n-
de oldu!unu hatırlamak gerekmekted#r. Tab## 
b#r yandan H#nd#stan, b#r yandan Rusya, b#r 
yandan Avrupa B#rl#!# de Ay üzer#ndek# kay-
nakların çıkarılması ve kullanımı konusunda 
bende varım demekted#rler. Fakat bu anlam-
da ABD ve Ç#n d#!erler#nden teknoloj#k kapa-
s#te ve bütçe olarak daha #ler# konumdadırlar. 
Hatta ABD‘de Ay’dan tapu satan f#rmalar b#le 

türem#" durumdadır. Her ne kadar ulusla-
rarası hukukta geçerl#l#!# olmasa da bu b#le 
ekonom#k sava"ın boyutlarını göz önüne ser-
mekted#r.

Ay dı"ında astero#tlerse #k#nc# b#r uzay ekono-
m#s# sava"ı alanıdır. Herhang# b#r 100 metre 
çapında b#r astero#tte b#le m#lyonlarca do-
larlık ham madde bulundu!u göz önünde 
bulundurulursa, bu da c#dd# b#r rekabet alanı 
olu"turmaktadır. Avrupa’nın en küçük ülkele-
r#nden olan Lüksemburg’un Avrupa’da uzay 
madenc#l#!#ne en çok bütçe ayıran ve yatırım 
yapan ülke oldu!unu göz önünde bulundu-
rursak, uzay ekonom#s#n#n ve uzay maden-
c#l#!#n#n önem# daha #y# anla"ılır. Son olarak 
"u anda dünyada devam eden uzay tur#zm# 
kaynaklı ekonom#k sava"tan da bahsetmek 
mümkündür. Özell#kle V#rg#n Galact#c, Spa-
ceX ve Blue Or#g#n c#dd# anlamda uzaya tur#st 
götürmek #ç#n para talep etmekted#r ve en 
son uzay tur#zm# m#syonunda k#"# ba"ı 55 m#l-
yon dolar alındı!ı haberlerde rapor ed#lm#"t#r. 
Buna kar"ılık Rusya Uzay Ajansı çok daha 
dü"ük bedeller #le #steyen uzay tur#st#n# gerek 
alt yörüngeye çıkarmakta ve hatta Uluslara-
rası Uzay #stasyonunda m#saf#r etmekted#r. 
Ç#n Uzay Ajansı #se yen# yapmakta oldu!u 
uzay #stasyonunu t#car# uçu"lara ve yolculara 

açmayı planladı!ını b#ld#rmekted#r. Buna kar-
"ılık b#r Türk mühend#s tarafından koord#ne 
ed#len Orb#tal Assembly Corporat#on f#rması 
2026 da yörüngedek# #lk uzay otel#n# 280 m#-
saf#re h#zmet edecek b#r kapas#tede açmak 
#ç#n u!ra"maktadır. Uzay tur#zm#n#n özell#kle 
2023’ten #t#baren dünya ekonom#s#nde hatırı 
sayılır b#r payı olaca!ı dü"ünülmekted#r ve bu 
yüzden yüzlerce alt yüklen#c# f#rma "#md#den 
kurulmu"tur ve gelecek #ç#n hazırlık yapmak-
tadır. 2021 yılında hemen hemen kurulan yen# 
uzay f#rması sayısının daha öncek# yıllarda 
kurtulan uzay f#rmalarının toplam sayısından 
fazla olması da bu anlamda b#r c#dd# rekabet 
ve fırsatın oldu!una da#r en kuvvetl# #"aretler-
dend#r. 

Dolayısıyla ekonom# sava"larının zaten uzaya 
ta"ınmı" oldu!unu söylemek mümkündür. 
Ancak ülkem#z bu konuda ger#de kalmak r#s-
k#yle kar"ı kar"ıyadır ve bu yüzden ülkem#z#n 
devlet kurumları, özel sektör ve ün#vers#teler# 
el ele çok hızlı "ek#lde ortak yatırım ve ara"-
tırma projeler#yle Türk Uzay Ajansının koord#-
nasyonunda b#r araya gelmel#d#rler. Böylece 
uzay-vatan kavramı çerçeves#nde ülkem#z#n 
m#ll# menfaatler# de korunmu" olur, ayrıca ge-
nel sanay# ve kalkınma hamlem#z dede c#dd# 
#lerlemeler sa!lanab#l#r. 
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Ç!n Uzay Ajansıda 
2030 yılında Ayda 

b!r üs olu"turmayı 
planlamaktadır ve 
buna ek olarak Ayın 
en kapsamlı maden 
har!talarının Chang-E 
Ay m!syonları 
neden!yle Ç!n’!n el!nde 
oldu#unu hatırlamak 
gerekmekted!r. Tab!! 
b!r yandan H!nd!stan, 
b!r yandan Rusya, b!r 
yandan Avrupa B!rl!#! 
de Ay üzer!ndek! 
kaynakların çıkarılması 
ve kullanımı 
konusunda bende 
varım demekted!rler. 
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