Havacılığın ilk Yıllarında Uçaklar

Kanatlanan Dünya
İnsanoğlunun uçma düşüncesi gerçekte oldukça eskilere dayanır. Kimi
masallarda olsun, söylencelerde olsun uçabilen insanlar ya da uçan
halılara binmiş masal kahramanlarına rastlarız. Söylencelerde karşımıza
çıkan ilk uçan insan İkarus’tur. İkarus söylencesi insanlığın ilk çağlardan beri uçmaya duyduğu özlemin
bir yansımasıdır yalnızca. İlkçağlardan başlayarak insanlar, kuşların hareketini taklit ederek uçabileceklerini
düşünmüşlerdi. Bu amaçla kollarına,
çevresine bez geçirilmiş ağaç kirişlerden kanatlar takarak kendilerini boşluğa bırakmışlar, ama
umdukları başarıyı elde edememiş, uçamamışlardı. Uçmayla ilgili ilk bilimsel çalışmaları Avrupa’da Roger Bacon ve Leonardo Da Vinci gibi düşünürler başlattı.

U

ÇMAYI başaran ilk
araçlar uçaklar değildir. Bunu bugün hepimiz biliyoruz. Uçaklardan önce balonla uçma
denemeleri yapıldı. Bir cismin havaya yükselebilmesi için havadan daha
hafif olması gerektiğine ilişkin düşünceyi ve sıcak havanın soğuk havadan daha hafif olduğuna ilişkin
buluşu ilk olarak uygulamaya koyanlar balonun mucidi olan Fransız Etienne ve Joseph Montgolfier kardeşler oldu. Montgolfier kardeşler, ipek
bir balonu sıcak havayla doldurdular;
sonra bunu serbest bıraktıklarında
balonun yükseldiğini gördüler. Bununla ilgili birçok deney yaptılar. 5
Haziran 1783’te de ilk sıcak hava ba-

lonunu uçurmayı başardılar. Bu balon insanın uçurduğu ilk araçtı ve 2.5
km yol almıştı.
Balonların idaresi kolay değildi.
Bu yüzden güvenli bir uçuş sağlanmıyorlardı. Yeni uçuş yöntemleri
aranmaya başladı. Havadan daha
ağır taşıtların uçması konusunda öncülüğü İngiliz havacısı George Cayley yaptı. Cayley tasarlayıp geliştirdiği planörleriyle havacılığa büyük
katkılarda bulundu. 1792 yılında
ölene dek birçok planör tasarımı
yapmıştı.
Havadan ağır uçuş düşüncesi yalnızca Cayley’in aklını kurcalamıyordu. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde
planörler tasarlanıyor, uçuş denemeleri yapılıyordu. Buhar makineleriy-

Uçmak yüzyıllarca insanlığın düşü oldu. Birçok kişi uçabilmek için çeşitli düzenekler
tasarladılarsa da ilk kez 1903 yılında Wright kardeşler uçabildi.
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le çalışan uçaklar bile tasarlanmıştı.
Fakat bu motorların son derece ağır
olmaları böyle bir olasılığı ortadan
kaldırıyordu.
20. yüzyılın başlarında uçma denemeleri sürdürüldü. Bu denemeleri yapan dört kişinin adları ön plandaydı. Bunlar: Fransız Ader, İngiliz
Philips ve Maxim, Amerika Birleşik
Devletleri’nden Langley’di. Clement Ader, buhar makinesiyle çalışacak yarasa kanatlarına benzer kanatları olan tek kanatlı (monoplan)
bir uçakla uçmak istiyordu. 1890 yılında Eole ve 1897 yılında Avion adını verdiği uçaklarla uçmayı başardığını öne sürdüyse de buna kimseyi
inandıramamıştı.
Bir başka öncü havacı da Horatio
Philips’ti. 1893’te buhar gücüyle çalışan çok kanatlı bir uçak yaptı. Bu
uçağın 50 kanadı vardı ve jaluzi gibi
görünüyordu. Uçak yerden birkaç
metre havalanmayı başardıysa da
birkaç saniye içinde düştü. Benzer
biçimde Langley’nin ve Maxim’in
uçak modelleri de başarılı olamadılar. Hepsi değişik tasarımlara sahip
olsa da Maxim’in uçağı ötekilerden
de ilginçti. 3,5 ton ağırlığındaydı ve
uçuşun hemen başında yere çakıldı.
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