
ed!l!yor. Wally Funk o tankta 10 saat 35 dak!ka kalarak rekor kırmı"! 
Bunlar g!b! onlarca zorlu testler yapılıyor. Hatta kadınlara özel, er-
keklere yapılmayan daha farklı testler de yapmı"lar. Hatta, “Uzaya 
g!tmeye o kadar kararlıydım k!, kem!kler!m! tek tek çıkartıp ayrı ayrı 
röntgen!n! çekmek !steseler ona b!le tamamdım,” d!yor.

Hava kuvvetler!nden seç!len 159 erkekten sadece 7’s! bütün test-
ler! geçerken, testlere g!ren 25 kadından !se 13’ü ba"arılı oluyor. O 
nedenle bugün bu gruplara 1958-1963 arası uzaya !lk gönder!lecek 
!nsan projes! olan Mercury Projes!’nden dolayı, Mercury 7 (erkek-
ler grubu) ve Mercury 13 (kadınlar grubu) den!yor. Her ne kadar 
erkekler!n testler! bütün grup hal!nde beraberce yapılsa da kadın-
ların testler! !k!"er k!"!l!k küçük gruplar hal!nde yapılmı". Funk !le 
beraber g!ren d!#er kadın !se daha b!r!nc! günde elenm!". Bunlar-
dan öte, !"!n !lg!nç tarafı, bu kadınlar tar!hte öyle b!r unutulmu"lar 
k!, gruptak! kadınlar h!ç b!rb!rler!n! görmem!"ler ve b!rb!rler!nden 
haberler! b!le olmamı". Ta k! 1994 yılına kadar. Mercury 13 !sm! b!le 
o günlerde de#!l de 1995’te ver!lm!". O günlerde bu kadınlara FLATs 
(F!rst Lady Astronaut Tra!nees) den!yormu".

Bugün uzaya g!deceklere bu testler!n yüzdes! b!le ya-
pılmıyor ama o sırada mükemmel f!z!ksel "artlara 

sah!p k!"!ler seç!l!yordu, çünkü o zamanlar uza-
ya !lk g!decek !nsanlar olacakları !ç!n tamamen 

b!l!nmeyen b!r alanda nasıl sa#lık testler! ala-
cakları b!le zamanla ö#ren!len b!r durumdu. 
$nsanlardan önce maymun, köpek g!b! ba"ka 
canlılar gönder!lm!"t! ve onlardan ö#ren!len 
b!lg!lerle !nsanların kar"ıla"acakları ortam 

tahm!n ed!l!yordu. N!tek!m tam üçüncü faz 
testler! !ç!n Flor!da’dak! Den!z Kuvvetler! üs-

süne g!decekken herkese b!r mektup gel!yor ve 
zaten resm! olarak yürümeyen kadın programın 

tamamen !ptal ed!ld!#!n! ö#ren!yorlar. Kadınlara ya-
pılan testler!n sonuçları !se h!çb!r zaman b!l!msel ma-

kale olarak derg!lerde yayımlanmıyor ve kadınların !s!mler! 
g!b! öylece unutuluyor.

Kadınlara yapılan bu ayrımcılık tab!! hemen b!tm!yor. $lk ABD’l! ka-
dın astronot Sally R!de bu testlerden tam 22 yıl sonra yan! ancak 
1983’de uzaya g!d!yor. Bu kapı açıldıktan sonra elbette bugün uza-
ya g!den ve Uluslararası Uzay $stasyonu’nda deneyler yapan b!rçok 
kadın var. Wally Funk, kadınlar astronot olmak !ç!n seç!lmeye ba"la-
dıktan sonra y!ne ba"vurmu" ama bu sefer de ya"ı kr!terler!n üstün-
de oldu#u !ç!n seç!lmem!".

Hayatı havacılı#a yaptı#ı büyük katkılarla geçm!" b!r !nsan. Funk, 
hayatının sonrak! dönem!nde havacılık kazaları ara"tırma kom!s-
yonu ba"kanı olmak g!b! b!rçok görevler yaparak toplamda 19.500 
saatl!k uçu" deney!m! !le 3.000 ö#renc! yet!"t!rm!". Bunun yanında 
y!ne de b!r gün uzaya çıkab!lmek üm!d!yle o zamanlar yapamadı-
#ı testler! ba#ımsız olarak zaman !çer!s!nde almaya devam etm!". 
Ama hep ret, hep ret.

Je% Bezos, 82 ya"ındayken ona uzaya g!tme tekl!f!n! yapınca nasıl 
havalara uçtu#unu haber v!deolarından göreb!l!rs!n!z. Sonunda 
Bezos !le beraber 20 Temmuz’da uzaya g!tt!ler. Aslında Blue Or!g!n 
takımında gerçek astronotluk e#!t!m! alan tek k!"! olarak uzun yıl-
lardır bekled!#! hayal!ne kavu"tu. “Bunun !ç!n b!r ömür bekled!m. 
Hep!m!z !ç!n g!d!yorum,” ded!.

*Bu yazıdak! dü"ünceler tamamen kend! dü"ünceler!md!r ve 
NASA, Jet Propuls!on Laboratory veya Caltech’! ba#lamaz.
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20 Temmuz’da dünyanın en büyük "!rketler!nden b!r! olan Ama-
zon’un sah!b! Je% Bezos, kend!s!ne a!t Blue Or!g!n uzay "!rket!n!n 
New Shepard roket! !le !lk !nsanlı uzay yolculu#unu gerçekle"t!rerek 
rut!n uzay tur!zm!n!n kapısını açtı.

Tab!! bütün kred!y! sadece Je% Bezos ve Blue Or!g!n’e veremey!z. 
Ondan dokuz gün önce de 11 Temmuz’da d!#er m!lyarder R!chard 
Branson, kend!s!ne a!t V!rg!n Galact!c "!rket!n!n VSS Un!ty aracıyla 
uzaya çıkmı"tı. Bu !k! m!lyarder! ta"ıyan uzay yolculukları büyük b!r 
olay olarak tar!h sahnes!ndek! yerler!n! aldı. Blue Or!g!n’!n uzay yol-
culu#unda Je% Bezos, karde"! Mark Bezos, b!let ücret! ödey!p g!den 
en genç uzay yolcusu on sek!z yasındak! Ol!ver Dam!en ve en ya"lı 
uzay yolcusu da seksen !k! ya"ındak! Wally Funk !d!.

Aslında bu konu çok !lg!nç olsa da tam tar!h sahnes!nden neredey-
se s!l!necek !ken Phoen!x’!n küller!nden yen!den do#ması g!b!, tar!h 
sahnes!ne ger! dönen büyük havacı Wally Funk’dan bahsedece#!m. 
Tab!! bunun !ç!n baya#ı ger!lere, yan! uzay ça#ının !lk ba"ladı#ı 
yıllar olan 60’lı yıllara ger! dönmem!z gerek!yor. 1939 yılında do-
#an Funk, havacılı#a o kadar meraklı k! daha y!rm! ya-
"ında profesyonel p!lot olup ders vermeye ba"lıyor. 
Ek!m 1957’de Sovyetler B!rl!#! uzaya Sputn!k adlı 
!lk uydusunu çıkardıktan sonra ABD’de travma 
ya"anıyor ve “En azından !lk !nsanı b!z çıkarta-
lım,” d!yorlar. Ama kısa süren yarı"ı, 12 N!san 
1961’de Yur! Gagar!n’!n uzaya çıkması !le y!ne 
Sovyetler B!rl!#! kazanıyor.

Her ne kadar p!lotlardan seç!len b!r grup, 
astronot olmak !ç!n yet!"t!r!lse de uzaya ta-
"ıyacak roket daha tamamlanmadı#ı !ç!n ABD 
yet!"em!yor, ta k! 5 Mayıs 1961’de Alan Shepard 
uzaya g!dene kadar. Genelde tar!h k!tapları hep 
astronot seç!len bu ABD’l! beyaz erkekler! b!l!r ama 
b!r de uzun yıllarca unutulan kadın adaylar vardır.

$"te Wally Funk !sm! burada kar"ımıza çıkıyor. 1959’da !lk erkek 
adaylar seç!l!p NASA’nın uçu" cerrahı Dr W!ll!am Lovelace’!n !cat et-
t!#! testler !le seç!mler ba"layınca, Dr Lovelace bu testlere kadınla-
rın da nasıl reaks!yon gösterece#!n! merak etm!" ve o sıralar b!l!nen 
b!r p!lot olan Jerry Cobb’u testlere davet etm!". Cobb, üç a"amalı 
testler!n heps!n! geç!nce daha fazla kadın, aday olmak üzere ba"vu-
ruyor. Dr Lovelace, Cobb !le beraber d!#er adayların seç!m!n! yapı-
yorlar. Her ne kadar erkeklere yapılan testler NASA tarafından resm! 
olarak kar"ılansa da, kadınlara yapılan testler! devlet kar"ılamıyor 
ve ba"ka b!r zeng!n kadın p!lot tarafından fonlanıyor.

Jerry Cobb’u, L!fe derg!s!n!n kapa#ında gören Wally Funk hemen 
Dr Lovelace !le !let!"!me geç!yor ve testlere katılmak !sted!#!n! söy-
lüyor. Tab!! ya mühend!sl!k d!ploması ya da en az 1.000 saatl!k uçu" 
deney!m! olması gerek!yor. Ama o sırada normalde m!n!mum 23 
ya"ındak!ler! aldıklarından, Dr Lovelace 21 ya"ındak! Funk’un seç!l-
mes! !ç!n ba"ka !z!nler !ç!n çalı"ıyor ve hemen !k! gün sonra Funk’u 
arayıp testler !ç!n seç!ld!#!n! söylüyor. Funk, o sırada çok genç oldu-
#undan, “Ney! kabul ett!#!m! b!lmeden olaya atladım,” d!yor.

NASA’nın Sözlü Tar!h programına verd!#! röportajda, “O testler!n ne 
oldu#unu b!lseyd!m b!rkaç kez daha dü"ünürdüm,” d!yor. Çünkü 
testler a"ırı zorlu. Örne#!n kula#ından -10 sant!grat derece su ve-
r!l!yor ve sen gözler!nle, önünde hızla dönen b!r c!sm! sürekl! tak!p 
ed!yorsun. Ya da 2 metreden daha a"a#ıda su altında karanlıkta, 
bütün duyuların yok ed!l!p saatlerce yalnız bırakılıp ps!koloj!n test 

WALLY FUNK: 
“BİR ÖMÜR UZAYA ÇIKMAYA BEKLEDİM.”

Dr. Umut Yıldız 
(NASA/JPL-Caltech)


