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İlk havai fişeklerin, kötü ruhları kaçırmak için kullanıldığı günlerden günümüze değin geçen 2200
yılda roket teknolojisi çok gelişti. Yaklaşık bin yıldır savaşlarda kullanılan roketler günümüzde de
hâlâ etkili bir silah. Ayrıca kutlamalarda havai fişek olarak gökyüzünü renklendirmeyi de
sürdürüyorlar. Ama bugün bu işlevlerinin yanı sıra artık başka bir alanda da çok önemli bir işlevi
var roketlerin; yörüngeye yerleştirilecek uyduları, gezegenlere gönderilecek sonda ve uzay
araçlarını Dünya’nın çekim alanından kurtarıp uzaya taşımak.
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ÜÇLÜ bir Moğol ordusu 1232'de Çin’in Kaifung-fu kentini kuşatmıştı. Moğol İmparatorluğu en güçlü dönemindeydi. Çin ise eski gücünü yitirmişti. Bu nedenle kenti almak güçlü
Moğol ordusu için hiç de zor olmayacaktı. Atlılar saldırıya geçti. Hızla
kente yaklaşıyorlardı ki birden gökgürültüsüne benzer sesler duyuldu.
Aynı anda Kai-fung-fu'dan atlılara
doğru, göğü yararak ilerleyen ateş
topları yağmaya başladı. Bu yanar
toplar düştükleri yerde patlıyor ve bir
anda yüzlerce Moğol askerini öldürüyor ya da yaralıyordu. Şaşkına dönen
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kuşatmacılar kenti ele geçiremeden
geri çekilmek zorunda kaldılar.
Moğolları bu denli şaşırtan ateş
topları, gerçekte Çinlilerin geliştirdiği roketlerdi. Bu roketlerde yakıt
olarak barut kullanılıyordu. Tarihsel
belgeler, Çinlilerin barutu MÖ 3.
yüzyıldan beri kullandığını gösteriyor. Ancak o yıllarda Çinliler, içine
barut doldurulmuş bambu kamışlarını dinsel bayramlarda patlatıyorlardı
–patlama sesinin kötü ruhları kaçıracağına inanılıyordu. Kısa bir süre
sonra da içi barut dolu bambu kamışlar, tarihin ilk havai fişeklerine dönüştü. Ne var ki Çinliler, yaklaşık
1300 yıl boyunca kötü ruhları kovan

havai fişekleri, etkili bir silaha dönüştürmeyi düşünemediler. Füzeler
ve barut kullanan başka silahlar, Çin
ordusunda ancak 1045 yılında kullanılmaya başlandı.
13. yüzyıla gelindiğinde Sung
Hanedanı, giderek artan Moğol tehdidine karşı, teknolojiyi ön plana çıkarmaya başlamıştı. Çinli silah uzmanları, elle fırlatılan bombalar, küçüklü büyüklü toplar ve roketler geliştirdiler. Kai-fung-fu'nun savunmasında kullanılan roketler gerçekten
de büyük ve etkiliydi. Savaş sırasında tutulan bir kayda göre roket ateşlendiğinde, 20 km öteden duyulan,
gökgürültüsüne benzer bir ses çıkaBilim ve Teknik

rıyordu. Düştüğü yerde de yaklaşık
600 m çapında bir alanı yakıp yıktığı
söyleniyordu! Bu roketler, yıkıcı etkilerini artırmak amacıyla yanıcı
maddeler ve şarapnel yüklüydü.
Çok geçmeden bu etkili silahı
Moğollar da kullanmaya başladı. Bu
kez şaşırtma sırası onlardaydı; şaşıranlarsa Macarlar oldu. Moğollar,
1241'de Sejo Savaşı'nda kendi geliştirdikleri roketleri Macarlara karşı
kullandılar. Bu savaştan zaferle çıktılar ve ardından da Budapeşte'yi ele
geçirdiler. 1258'de şaşırma sırası
Araplara geldi. Moğollar Bağdat'ı ele
geçirirken kullandılar roketlerini.
Ancak bu yenilgi, Arapların da roket
teknolojisini öğrenmesine yol açtı.
Yedinci Haçlı Seferi sırasında onlar
da Fransız Kralı IX. Louis'nin ordusuna roketlerle saldırdılar.
1300'lü yıllarda roketler Avrupa'daki cephaneliklerde yavaş yavaş
yer almaya başladı. Yüzyıl Savaşları
sırasında Fransızlar (1429'daki Orleans kuşatmasında) İngilizlere karşı
roket kullandı. 17. yüzyılın ortalarında Hollandalılar ve Almanlar da bu
etkili silahı kullanmaya başladılar.
Ama bir süre sonra top, tüfek ve
bombaların savaşlarda daha etkili olduğu görüldü. Böylece roketler de
gözden düştü ve yerlerini, bayramlarda ve kutlamalarda fırlatılan havai
fişeklere bıraktı. Bu dönemde Johann Schmidlap adlı bir Alman havai fişek yapımcısı, ilk “iki aşamalı”
havai fişeği geliştirdi. Bu, biri büyük
biri küçük iki tüpün art arda eklenmesiyle oluşuyordu. Her iki tüpte
de yakıt vardı. Önce ateşlenen alttaki büyük tüp, havai fişeği belli bir
yüksekliğe çıkarıyor, büyük tüpteki
yakıt biterken üstteki küçük tüp
ateşleniyordu. Böylece fişek daha

Robert H. Goddard’ın roketlere
yönelik ilgisi 1898’de, on altı yaşındayken H.G. Wells’in ünlü romanı “Dünyaların Savaşı”nı okurken başladı. Goddard önceleri
katı yakıtlarla çalışan roketler
üzerinde çalıştı. Ama sonra fikrini
değiştirip sıvı yakıtlılara yöneldi.
Bu çalışmaların sonucunda Goddard, dünyanın ilk sıvı yakıtlı roketini 16 Mart 1926’da Auburn,
Massachusettes’teki Effie Halası’nın evinin arka bahçesinde fırlattı. Roket ancak Wright Kardeşler’in ilk uçağı kadar gidebilmişti.

yükseklere çıkıyordu. Günümüzde
uzaya gönderilen çok aşamalı roketler de aynı ilkeyle çalışır.

Etki-Tepki
Çinlilerin kullandığı roketlerle
Avrupa'dakiler arasında birtakım
farklılıklar vardı. İnsanlar roketleri
yüzyıllardır kullanıyor, değiştirip geliştiriyordu. Ancak o dönemde bile
hâlâ kimse roketlerin nasıl uçtuğunu açıklayamıyordu. Böyle bir açıkEtki

Tepki

Etki-Tepki İlkesi: 1687’de Newton’ın ortaya attığı bu ilkeye göre bir roketin lülesinden
aşağı doğru püskürtülen sıcak gazlar, roketin ters yönde bir tepki göstererek yukarı
doğru ilerlemesine yol açar. Tıpkı iyi şişirilmiş bir balonun ağzı gevşetildiğinde içindeki
gazları püskürterek yükselmesi ya da bir kayıktaki safraların geriye doğru atılmasıyla
kayığın ters yönde ilerlemesi gibi.
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lamayı yapmaya çalışan ilk kişilerden biri İtalyan Vanaccio Biringuccio'dur. 1540'ta yazdığı "De La Pirotechnia" adlı kitabında roketleri iten
bir "güçlü rüzgâr"dan bahseder:
"Bir parça ateş, on parça havanın
kapladığı hacmi kaplar; bir parça hava, on parça suyun kapladığı hacmi
kaplar ve bir parça su da on parça
toprağın kapladığı hacmi kaplar. Kükürt topraktır, dört temel özü içerir;
kükürt ateşi baruta ilettiğinde ateş
ve hava artar... öbür öğeler de birbirleriyle gürültü çıkararak savaşır;
bunların ısısı ve nemi savaşın öfkesini güçlü bir rüzgâra dönüştürür".
Biringuccio'nun yanmayı ve gaz
çıkışını tanımlayışı –her ne kadar
kullandığı terminoloji pek bilimsel
olmasa da– doğrudur. Ne ki Biringuccio "güçlü rüzgâr"ın aşağı doğru
eserken roketin neden yukarı doğru
ilerlediğini açıklamıyordu. Bu olayı
yaklaşık 150 yıl sonra, ünlü İngiliz
bilim adamı Sir Isaac Newton açıklığa kavuşturdu. Gerçekte Newton roketlere yönelik bir açıklama yapma51

