
Uçurtma Resim ve Tarihçesi 

Ilk uçurtmanin kimler tarafindan ne amaçla yapildigi bilinmese
de bu onura sahip olmak için pekçok milletin tarihinde
uçurtmanin icadina sahip çiktigini görüyoruz. Bir Çin
efsanesine göre uyanik bir Çinli rüzgarli bir havada
uçurtmasinin uçmasini engellemek için bir iple kafasina
baglayarak ilk uçurtmayi yapar. Ayrica efsaneler disinda daha
gerçekçi kanitlar sunmak isteyen Çinliler M.Ö. 206 yilinda Han-
Sin isimli bir generalin kusatma altindaki bir kale ile iletisim
kurabilmek için ilk uçurtmayi yaptigini savunurlar. Yunun
tarihinde ise M.Ö. 4. yüzyilda filozof Tarente’nin ilk uçurtmayi
yaptigi söylenir, ancak daha sonra yüzyillar boyunca yunan
tarihinde uçurtmaya hiç rastlanmamasi bu iddiayi
zayiflatmaktadir. Japon tarihinde ise 7, yüzyilda Budist
rahiplerin kötü ruhlari korkutmak için uçurtmalar uçurduklari
anlatilir. 9. yüzyilda Japonya’da efsanevi savasçi Tame
Tomo’nun ogullarini birer uçurtmaya bindirerek adadan
kaçirdigi anlatilir. Ancak bilinen gerçek o dönemlerde kagidin
çok degerli olmasi sebebiyle sadece samuraylarin kagit ve
bambu kullanarak uçurtma yapabildikleri.  Uçurtmanin tarihi
de hiç süphesiz kagidin tarihi ile birlikte gelisti. 15.yy’a ait
Hint hikayelerinde sevgilisine uçurtmayla mesaj gönderdigi
anlatilir. 

1899
yilinda Wright kardeslerin uçus denemelerinde hiç süphesiz ki
insanligin yüzyillardir uçurtmalarla kazandiklari bilgi birikimi de
rol oynuyordu. Küçük bir uçurtmadan dev jumbo jetlere uzayan
bu süreçte aerodinamik bilgisi çok önemliydi. 1903’te ilk insanli
uçus yapildi. Asagidaki fotograflarda uçurtma ile uçak
arasindaki hassas geçisi görüyoruz.  

Wright kardesler 1904’te Associated Presse verdikleri demeçte
“artik uçan makineler çagi basliyor” diyorlardi. 1905’te ise
birkaç dakika uçabilen motorlu uçak yapilmisti. Aradan yüzyili 
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Avrupa ise uçurtmanin kendisinden önce denizcilerin 
hikayeleri ile tanisti. Marco Polo tutsakken hücre 
arkadaslarina anlattigi hikayelerde uçurtmalardan da 
bahsediyordu. Bu hikayelerin birisinde Çinli denizciler 
yolculuga çikmadan önce sarhos ya da yarim akilli bir adami 
dev uçurtmalara baglayarak gökyüzüne saliyorlarmis. Eger 
uçurtma kolay havalanirsa bu yolculugun iyi geçecegi 
anlamina geliyormus. Marco Polo’nun hücre arkadaslarindan 
Rustocelo, bu hikayeyi daha sonra “Millione” isimli kitabinda 
aktarmis. 

 

 
UÇURTMA BILIMIN HIZMETINDE             

askin bir zaman geçti, ancak insanoglu motorsuz kanatlarla 
uçma sevdasindan vazgeçmedi.  
 

 

 

 

I. Dünya Savasi sirasinda, düsmanlarin yerlerini belirlemek ve 
isaretlesmek için uçurtmalardan yararlaniliyordu. II. Dünya 
Savasinda ise, uçurtmalar kullanilarak  düsman uçaklarin 
hedeflere yakin olabilecek kadar alçaktan uçmalari önlemisti. 
Savas esnasinda denizde kaybolan pilotlar yerlerinin 
bulunabilmesi için bir uçurtma uçurmuslardi.Zaman içinde 
uçurtmalar sivil ve askeri teknolojide daha az kullanilir hale 
geldi ve daha çok eglence maksatli uçurulmaya baslandi. Son 30 
yilda ise naylon, fiberglas ve karbon grafit gibi yeni materyaller 
kullanilarak yapilan daha saglam, hafif ve renkli uçurtmalar 
gökyüzünü renklendirdi… Bir taraftan da uçurtma spor araci 
haline geldi. Manevralar yapabilen, daha hizli uçabilen yeni 
modeller üretilmeye baslandi. Son on yilda ise buggy adi verilen 
tekerler üstünde, uçurtmaya bagli olarak karada-suda-buzda 
kayak yapmak büyük zevk verir hale geldi. Ayrica son yillarda 
uçurtma, giderek artan bir sekilde meteorolojide ve hava 
fotografçiliginda kullanilmaya baslandi. 
 
 

 

 



 
 

 
 

BENJAMIN FRANKLIN 

 
Bilim tarihindeki en meshur uçurtma Benjamin Franklin’in ipek 
ve çitalar kullanarak yaptigi uçurtmadir. Uçurtmanin bir 
çitasina metal parça asmisti. Firtinali bir aksam oglu ile 
birlikte uçurtmasini havalandirmis, ipin kendisine yakin ucuna 
da bir anahtar tutturmustu. Bir süre sonra uçurtma ipi yagmur 
sebebiyle iyice islanip iletken hale gelmisti. Franklin anahtara 
dokundugunda elektrik akimini hissetti. Daha sonra kursun bir 
siseyi elektrik yükleyerek içindeki alkolü tutusturdu. 

 
CHARVOLANT 

 
 
1822’DE George Pocock uçurtmalar tarafindan çekilen hafif bir 
araba yapti. Arabayi çeken iki uçurtmadan öndeki küçük olani, 
arkadaki yaklasik 10 metrekare alana sahip büyük uçurtmaya 
pilotluk yapiyordu. Araç 4-5 kisiyi tasiyor ve saatte 32 km hiz 
yapabiliyordu. Pocock 1826’da charvolant adini verdigi bu 
aracin patentini aldi. Charvolant yaptigi ilk yolculuklardan 
birisinde Glaucester dükünün arazisine girdi. Yasaya göre özel 
mülke giren araçlar atla, esekle ya da katirla çekiliyor 
olmalarina göre, toprak sahibine belirli bir ücret ödüyorlardi. 
Charvolant ise uçurtmayla çekildigi için kanuna uymayan bir 
araçti, bir süreligine kullanimi yasaklandi. Zaman içinde 
Pocock’un bu eglenceli icadi da unutuldu gitti. 

 
 

Uçurtmacinin Güvenlik Rehberi           
 
1. Uçurtmanizi asla elektrik hatlarinin yakininda uçurmayiniz. 
Ancak uçurtmaniz bir elektrik hattina takilirsa oldugu yerde 
birakin, kurtarmaya çalismayin.  
2. Uçurtmanizi yüksek bina ve yollardan uzak düz ve açik 
alanlarda, kendiniz ve çevreniz için tehlike yaratmayan yerlerde 
uçurunuz.  
3. Uçurtmanizi asla firtinada ve yagmurlu havada uçurmayiniz. 
Islak ip elektrik geçirdigi için yildirim çarpabilir. 
4. Ip olarak asla tel kullanmayiniz. 
5. Hava alanlari yakinlarinda asla uçurtma uçurmayiniz. 
6. Büyük uçurtmalar daha çok dikkat gerektirebilir. Uçururken 
eldiven giyiniz. 
7. Çocuklarin kontrol edemeyecekleri büyüklükte uçurtmalari 
uçurmasina izin vermeyiniz. 
8. Uçurtma ipini çok hizli sekilde salmayiniz. Eliniz yanabilir 
yada kesilebilir. 
9. Uçurtma yada uçurtma ipine kesici parçalar takmayiniz 
 



 
 

MÜHENDISLIK 

 
 
1847’de Niagara Selalesi’nin iki ucu arasina bir köprü insa 
edilmesine karar verilmesine karar verildi. Ancak köprü 
yapimina baslamak için karsi kiyiya ilk kablonun gönderilmesi 
sorun haline geldi. Yüksek debi sebebiyle kayiklarla 
geçilemiyordu. Kablonun karsi kiyiya uçurtma ile 
gönderilmesine karar verildi ve bir yarisma düzenlendi. Ilk 
gün hiç kimse basarili olamadi. Ikinci gün bir çocuk 
uçurtmasini karsi kiyiya indirdi ve para ödülünü kazandi. 
Köprü bu kablo hatti ile basladi. 
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