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Pek çok büyük keşif gibi Antiky-
thera Mekanizması da tesadü-
fen keşfedilmiştir. 1900 yılında 

sünger avlayan dalgıçlar, Antikythe-
ra isimli Yunan adasının sahil açıkla-
rında bir gemi kazasının kalıntılarıyla 
karşılaşmış ve sonraki yıllarda da 
heykeller, madeni paralar, takılar ve 
benzeri gibi belirli sayıda eski sanat 
eserini de buradan bulup çıkarmış-
lardı. Denizin dibinden yüzeye ge-
tirdikleri nesnelerden birisinin ne ol-
duğu tam olarak anlaşılamamıştı. Bu 
nesne veya nesneler yığını, pek çok 
kireçleşmiş, korozyonlu bronz ve ah-
şap parça içermekteydi.

Eski sanat eserlerinin tamamı, kata-
loglama ve restorasyon çalışmaları-
nın yapılması amacıyla Atina'da yer 
alan Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne gön-
derilmişti, ancak bronz yığını nere-
deyse fark edilmeden öylece olduğu 
yerde bırakılmıştı. En sonunda bu yı-
ğın araştırmacıların dikkatini çektiği 
zaman, bunun aslında ne olduğu ko-
nusunda kendi aralarında anlaşama-
mışlardı. Bu bronz yığını, kendisinin 
bir navigasyon cihazı ya da belki de 
bir saat olduğunu düşündüren dişli 
takımları ve kadranlar içeriyor gibi 
görünmekteydi. Bazı arkeologlar, 
batığın kalıntılarının kendi zamanı-
na, yani milattan önce birinci yüzyı-
la göre çok gelişmiş bir mekanizma 
olduğunu ileri sürmüş ve günümüze 
daha yakın bir zamanda denizde ka-
yıplara karışmış olabileceğini düşün-
müşlerdi.

Ancak zamanla, X ışınları ve diğer 
gelişmiş görüntüleme teknikleri kul-
lanılarak yapılan analizler bu kalıntı-
nın gerçek doğasını ortaya çıkarmış-
tı ve şimdi Antikythera Mekanizması 
mimarlık ve sanat için Akropolis'in 
temsil ettiği önem kadar teknoloji ve 
bilim için önemli olarak kabul edil-

mektedir. Bu kalıntı, bilinen en eski 
analog bilgisayarın kalıntısıdır.

Bu mekanizmanın artık muhteme-
len astronomik olayları hesaplamak 
ve tahmin etmek için kullanılmış son 
derece gelişmiş bir mekanizma ol-
duğu bilinmektedir. Farklı araştırma-
cılar tarafından mekanizma ile ilgili 
yapılan ayrıntılı çalışmalar güneşin, 
ayın ve gezegenlerin gökyüzündeki 
konumlarını şaşırtıcı bir doğruluk-
la tahmin edebildiğini ortaya koy-
muştur. Mekanizmanın ayın çeşitli 
evrelerini belirlemesi, buna göre 
takvimi ayarlayabilmesi, antik Olim-
piyat Oyunları'nın tarihlerini belirle-
yebilmesi, aynı zamanda güneş ve 
ay tutulmalarını tahmin edebilmesi 
de mümkün.

Ancak, benim gibi araştırmacıların 
bunu kendilerine tam olarak güve-
nerek iddia etmelerinin öncesin-
de, bu tarihi sanat eserini sofistike 
görselleştirme araçlarıyla basit bir 

şekilde gözlemlemenin ötesine ge-
çilmesi gerekmektedir. Bu veriler, 
üzerinde çalışmak için bir model 
oluşturmak amacıyla kullanılmalı ve 
teoriler yeniden yaratılan mekaniz-
mayla test edilmelidir.

Mekanizmadaki Bileşenlerin 
Tespit Edilmesi

Antikythera Mekanizması'nın ilk 
olarak X ışınlarıyla görüntüleme 
tekniğine maruz bırakılmasından 
bu yana geçen sürede, insanlar bu 
mekanizmayı yeniden inşa etmeye 
çalışmışlardı. Bu sanat eserinin oriji-
nal hâlinin inşa edilmesinin altında 
yatan amacın anlaşılmamış olması, 
genellikle uzmanlık alanlarının dı-
şında da faaliyet gösteren amatör-
leri ve bilim insanlarını cezbetmişti. 
Tarih araştırmalarına yönelen Yunan 
bir deniz subayı olan Ioannis Theo-
fanidis, 1920'lerde ve 1930'larda bu 
mekanizma üzerine çalışmalar yap-
mıştı. İngiliz fizikçi Derek John de 
Solla Price, 1959 yılından başlayarak 

Antikythera 
Mekanizması'nın bir 
parçasının X ışınları 

ile elde edilen bir 
görüntüsü

Antikythera Mekanizması 
Araştırma Projesi
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bu cihaz konusunda yaptığı analizle-
ri yayımlamıştı; 1985 yılında Avust-
ralyalı bir bilgisayar tarihçisi olan Al-
lan Bromley bu mekanizmanın basit 
çalışan bir modelini inşa etmişti; ve 
2005 yılında bilim müzesi küratörü 
olan Michael Wright, mekanizmanın 
güneş ya da ay tutulmalarını tahmin 
edebildiğini gösteren daha eksiksiz 
işleyen bir modelini üretmişti. Fakat 
X ışınları ile elde edilen detaylar ve 
dış yüzeylerin incelenmesi konula-
rında nispeten eksiklikler kalmıştı, 
bu yüzden de bu modeller tam ve 
doğru değildi.

Söz konusu mekanizmanın iç kıs-
mına dair daha detaylı bir kavrayış 
elde etmek için, 2005 yılında araş-
tırmacılar bir bilgisayarlı tomografi 

görüntüleyiciden (X ışınlarıyla 
nesnelerin görüntülerini adım 
adım artarak değişen açılarda 
çeken bir makinadan) fayda-

lanmış ve yüksek çözünür-
lüklü, üç boyutlu taramalar 

gerçekleştirmişlerdi. Bu 
verileri kullanarak me-
kanizmanın parça-
larının iç kısımlarını 
incelemek ve me-
kanizmanın bütün 
bileşenlerini tespit 
etmek mümkün 
olmuştu. Böyle-
likle Antikythera 
Mekanizması 'nın 

bütün bileşenlerinin 
ilk eksiksiz kataloğu 

oluşturulmuştu.

Bu veriler, benim de 
dâhil olduğum düzine-
lerce sayıda araştırmacı 
tarafından cihazın ya-

pıldığı hâliyle, daha kapsamlı bir şe-
kilde anlaşılmasını sağlamıştı. Bronz 
parçalar, orijinal olarak yaklaşık 32 
cm x 18 cm x 10 cm ölçülerinde bir 
ahşap kutuya yerleştirilmişti ve bu 
kutu modern bir dizüstü bilgisayar-
dan daha büyük değildi. Yapılan bü-
tün analizler, cihazın ölçümleri ger-
çekleştirmek için toplam yedi adet 
işaretçi, bunun yanı sıra ise 19 adet 
mil ile aks ve en az 39 adet dişli takımı 
içerdiğini ortaya koymuştu. Kireçleş-
miş parçalar tanımlanabilen 29 adet 
dişli takımı içermekteydi ve bunlar 
haricinde yer alan on adetten fazla 
dişli takımının varlığının da bronz 
plakalardaki yazıtlarda belirtilen bü-
tün astronomik olguları hesaplamak 
için gerekli olduğu çıkarımında bulu-
nulmuştu (Hesaplayamadığınız şeyi 
neden gösteresiniz ki?).

Bütün bu mekanizma bağlantılı ele-
manlardan meydana gelmekteydi, 
böylece krank döndüğünde ya da 
bir işaretçi elle ayarlandığında, bü-
tün dişli takımları ve işaretçiler bir 
uyum içerisinde hareket etmekteydi.

Akslar ve miller, ikisi de ön ve arka ta-
rafta harici bir şekilde bulunmaktay-
dı ve bunlar bilimsel skalaları, bazı 
yazıtları taşıyan ve aynı zamanda 
merkezi bir destek plakası bulunan 
üç bronz plaka ile desteklenmişti.

Mekanizmanın ön tarafında iki eş 
merkezli dairesel skala vardı. Dış ska-
lada 365 alt bölme yer almaktaydı 
ve burada Mısır'da kullanılan 12 ayın 
isimleri Yunanca yazılmıştı. İç skala-
da ise 360 alt bölme yer almaktaydı 
ve 12 adet Zodyak takımyıldızının 
isimleri burada bulunmaktaydı. Çı-
karılabilir olan en dış skalanın arka-
sında 365 adet delik vardı.

Her dört yılda bir operatör, skalayı 
bulunduğu yerden ayırabilmekte 
ve onu tek bir delik öteye itebilmek-
te ve böylelikle artık yılları dikkate 
alabilmekteydi. Güneş, ay ve büyük 
olasılıkla eski Yunanlılar tarafından 
bilinen beş gezegeni belirten gös-
tergeler, iç dişli takımları tarafından 
tahrik edilerek bu iki skalaya karşı 
hareket etmekteydiler.

Ay'la ilgili olan işaretçiye taç dişli ta-
kımı ile uyarlanmış bir şekilde dönen 
küçük bir kürecik, Ay'ın evrelerini 
görüntülemekteydi. Ay'ın hareketi-
nin dairesel değil, eliptik olmasından 
kaynaklanan yerkürenin etrafındaki 
bu eksantrik yörüngenin neden ol-
duğu anomaliyi telafi eden hare-
ketin gösterimi, eksenleri 1,1 mm 
kadar kaydırılmış olan iki eksantrik 
dişli takımının kullanılmasıyla elde 
edilmişti. Alt dişli, üst dişli üzerinde-
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ki bir yuvaya oturan bir adet pime 
sahipti ve böylelikle bir pim-yuva 
düzeneği vasıtası ile onu dönmeye 
zorlamaktaydı. Üst dişli takımının 
uydusal hareketi, Ay'ın gökyüzün-
deki hareketini büyük bir doğrulukla 
takip etmekteydi.

Mekanizmanın arka tarafında yer 
alan iki adet spiral kadrana ait işa-
retçilerin, bir uçta spiral skalalara 
ait olan boşluğu takip eden küçük, 
dikey, dikdörtgen şeklinde bir kıla-
vuz pimi vardı. Bu pim, bir plakçalar 
iğnesinin ucu gibi spirali tam anla-
mıyla izlemekteydi. Arka taraftaki 
işaretçi, güneş ya da ay tutulma dön-
gülerini ve Olimpiyat Oyunları'nın 
tarihlerinin kaydını tutmaktaydı.

Ahşap kutunun koruyucu ahşap ka-
paklarının iç taraflarına eklenmiş iki 
adet ilave plaka da büyük olasılıkla 
bir kullanım kılavuzu olan yazıtlarla 
tamamen kaplanmıştı.

Bilgisayarlı tomografik görüntüle-
menin araştırmacılara bu sanat ese-
rinin dişli takımlarının boyutlarını ve 
geometrisini belirlemede yardımcı 
olması mümkündü, ancak bu öl-
çümlerin orijinal mekanizmayla olan 
ilişkisi hakkında büyük bir belirsizlik 
söz konusuydu. Bu parçalar, denizin 
tabanında 2.100 yıl boyunca kalmış 
ve büyük zarar görmüşlerdi. Sonuç 
olarak, bu ölçümleri dişli takımları-
nın orijinal geometrik parametrele-
rine yansıtmak büyük hataların oluş-
masına sebep olmaktaydı.

Antikythera Mekanizması'nın doğ-
ruluğunu teyit etmek için kritik olan 
bir ölçüm, sadece X ışınları analizine 
dayanılarak tahmin edilebilmek-
teydi. Ve bu ölçüm, bütün dişli ta-
kımlara ait olan kök ve uç çaplar ile 
dişlerin kök açısının ölçülmesini kap-
samaktaydı. Cihazı daha iyi anlamak 

için işleyen bir model inşa edilmesi 
gerekiyordu.

Geometrik Parametreler

Mekanizmanın içinde yer alan dişli 
takımları, modern dişli takımlarına 
şekilsel ve prensipler bakımından 
benzerlikler gösteren insanlık tarihi-
nin ilk dişli takımlarıdır. Buradaki üç-
gen şeklindeki dişler açısal hareketi 
iletme kabiliyetine sahiptir, ancak 
bunların güç iletme açısından aynı 
derecede kabiliyetli oldukları söyle-
nememektedir.

Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde-
ki ekibimiz, üçgen dişlerin bu te-
mel geometrik parametreleri ve 
boyutlarını analiz etmiş ve orijinal 
hallerini tahmin etmek için bir ma-
tematiksel model geliştirmiştir. Diş-
li takımlarına ait ölçülen veriler ve 
matematiksel model denklemleri-
nin geliştirilmiş bir yazılım programı 
içerisinde girdi olarak kullanılmasıy-
la ortak bir kök açısı ve Antikythera 
Mekanizması'nın bütün dişli takım-
ları için ortak bir modül ekimiz tara-
fından bulunmuştur.

Üçgen şekilli dişlere sahip dişli ta-
kımlarının tasarımında hesaplanan 
modül, uç çapı ile bir dişli takımının 
diş sayısı arasındaki orandır ve şu ifa-
de ile hesaplanmaktadır:

m=d/z.

Bütün dişli takımlarının geometrik 
parametrelerini hesaplayabilmekte 
ve bulduğumuz değerlerin parça-
ların ölçülen toleransları içinde ol-
duğunu dikkate alarak söz konusu 
mekanizmanın doğru ve işlevsel bir 
modelini inşa edebilmekteyiz.

Üçgen şekilli dişlere sahip dişli ta-

kımları için başka kısıtlamalar da bu-
lunmaktadır. Mesela, dişlilerin bloke 
olmasını önlemek için, üçgen dişlere 
sahip iki dişli takımının minimum 
eksenel mesafesinin konveks kenarlı 
dişlere sahip modern dişli takımla-
rında bulunan mesafeden biraz daha 
fazla olması gerekmektedir. Ayrıca, 
iki dişli takımının dişlerinin hâlâ te-
mas hâlinde olduğu bir maksimum 
eksenel mesafe de mevcuttur.

Dişli takımlarının eksenel mesafele-
rinin tam olarak araştırılması, bahsi 
geçen mekanizmanın parçalarının 
daha önce bahsedilen teorik yakla-
şımın ötesinde, ayrıntılı bir şekilde 
incelenmesini gerektirmektedir. Par-
çaların tomografilerinin incelenmesi 
amacıyla “VG Studio Max” yazılım 
paketi kullanılarak, her aksın ya da 
milin merkezi ve bunların arasındaki 
mesafeler ölçülmüştür. Bu ölçümler, 
bazen parçaların hasar görmesinden 
kaynaklanan hatalardan etkilenip 
bunlara karşılık gelen tomografi ke-
sitinin mükemmel olmayan bir şekil-
de hizalanmasına sebep olmuştur.

Elimizdeki geliştirilmiş yazılımın 
yardımıyla ve birlikte çalışan dişli 
takımlarıyla ilgili eksenel mesafe-
lerin ölçümleri kullanılarak, birlikte 
çalışan dişli takımları arasındaki ek-
senel mesafelerin imkân dâhilindeki 
minimum ve maksimum değerleri 
hesaplanmıştır. Daha sonra parçalar-
da ölçülen eksenel mesafelerle ilgili 
tolerans sınırlar içerisindeki bir ara 
değer, Antikythera Mekanizması'nın 
yeniden yapılandırılmasında kullanı-
lacak son değer olarak belirlenmiştir.

Boyutları dışında, dişli takımları sa-
dece merkezi deliklerinin biçimleri 
bakımından şekilsel olarak farklılıklar 
göstermektedir. Bazılarında yuvarlak 
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delikler yer almakta, diğerlerinin ise 
kare delikleri vardır ve bir tanesinin 
de beşgen şeklinde bir deliği bulun-
maktadır.

Parçalara ait tomografik veriler, deniz 
tabanında 2.100 yıl kaldıktan sonra 
paslanmış, deforme olmuş ve bazen 
param parça olmuş kireçleşmiş par-
çalardaki hasarlar nedeniyle millerin, 
aksların ve destekleyici bileşenlerin 
boyutları ve şekilleri hakkında doğ-
ru bilgi temin edememektedir. Fakat 
merkezi deliklerin şekli, hangi dişli 
takımlarının aynı eksende döndüğü-
nü belirlememizi sağlamaktadır.

Örneğin iki adet mil çifti eş merkez-
lidir, diğer bir deyişle iki adet milden 
bir tanesi diğerinin içerisinden geç-

mektedir; bu iki adet mil birbirinden 
bağımsız olarak dönmektedir. Ayrıca 
iki dişli takımı için iki adet eksantrik 
silindir şeklinde mil yatağı temas 
noktalarına sahip bir eksen de bu-
lunmaktadır.

Parametrik tasarım vasıtasıyla ciha-
zın yeni bir modelini oluşturmaya 
başlamıştık. Geometrik ve boyutsal 
değerler, diğer fonksiyonel eleman-
ların yeniden tasarlanması gerekme-
den parçaların kolaylıkla değiştirile-
bileceği bir şekilde her bir parça için 
incelenmişti. İteratif bir şekilde bir 
mekanizma tasarımı geliştirmiş ve 
bunun işleyişini modellemiştik, son-
ra tüm parçaların ve çeşitli elemanla-
rın nasıl çalıştığını inceleyebilmiştik. 
Tasarım prosesinin sonuçlarından 

memnun kaldığımız zaman, sonun-
da test edilmesi amacıyla gerçek bir 
model oluşturmuştuk.

Söz konusu mekanizmanın ardın-
daki amaç hakkında henüz cevap-
lanmamış bir soruyu ele alabilmekle 
ilgili bir umudumuz vardı. Bu soru, 
bahsedilen mekanizmanın orijinal 
olarak eski çağların astronomi okul-
ları için bir eğitim aracı mı, yoksa 
göksel olguların eksiksiz bir şekilde 
tahminlerini hesaplamayı amaçla-
yan bir hesap makinesi mi olduğuy-
du.

Pratik Olarak Teyit Etme

Bizi bahsi geçen mekanizmanın ar-
dında yatan amaç konusunda bilgi-
lendirebilecek ipucu cihazın çalışma 
şeklinden elde edilmişti. Dişli takım-
ları, bir operatörün bir işaretçiyi gir-
di elde etmek istediği konuma elle 
döndürebilmesini sağlayacak şekil-
de bağlanmıştı. Buna örnek olarak 
güneş işaretçisinin yıl içinde belirli 
bir güne hareket ettirilmesi verile-
bilir. Ve diğer göstergeler de buna 
tepkisel olarak dönecekti. Operatör 
teorik olarak işaretçilerden herhangi 
birisini döndürebilmektedir, ancak 
çoğu araştırmacı cihazın ayarlan-
ması için en etkili araçların her ikisi 
de ön plakanın üzerinde bulunan 
güneş işaretçisinin ya da ay işaretçi-
sinin ya da güneş işaretçisini yıl bo-
yunca döndüren bir dişli takımı ile 
birlikte çalışan mekanizmanın yan 
tarafındaki taçlı bir dişli takımını iş-
leten bir krankın elle ayarlanmasını 
içerdiğini varsaymışlardı.

Kendimizin, John Seiradakis, Mag-
dalini Anastasiou, Alexandros Basi-
akoulis ve Alexandros Tourtas'ın yer 
aldığı Selanik Aristoteles Üniversite-

Yunanistan'daki 
Selanik Teknoloji 

Müzesi'nde bulu-
nan Antikythera 

Mekanizması'nın 
Derek De Solla 

Price'ın tasarla-
dığı modeline ait 

yan görünüm

Antikythera Mekanizması Araştırma Projesi
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si'ndeki araştırma ekibimizin yaptığı 
bir analiz, bu üç yöntemin aynı ol-
madığı sonucunu göstermişti.

Çünkü hem güneş hem de ay işaret-
çileri sırasıyla bir yıl ya da bir ay gibi 
temsil ettikleri her bir döngü için 
tam bir tur attıkları için ay işaretçisi 
güneşin her bir dönüşü için 13.368 
tam dönüş yapmaktaydı. Ya da ay 
işaretçisinin tek bir dönüşü için, gü-
neş işaretçisi sadece 26,9 derecelik 
bir yay içerisinde hareket etmektey-
di. Mekanizmanın ay isaretçisi ile ça-
lışması sadece daha fazla hassasiye-
te olanak sağlamamış, aynı zamanda 
çok az miktarda bir tork kullanılması-
nı da sağlamıştı. Bu tork miktarı, gü-
neş işaretçişini hareket ettirmek için 
gereken miktarın neredeyse 1/14'ü 
kadardı.

Ürettiğimiz model gerçek aracılı-
ğıyla pratik olarak yaptığımız teyit, 
teorik olarak elde edilen sonucu 
doğrulamaktaydı: Söz konusu me-
kanizmayı ay işaretçisi aracılığıyla ya 
da bu işaretçinin takılı olduğu ekse-
ni döndürerek çalıştırmak çok daha 
kolaydı ve daha hassas bir hareket 
yaratmaktaydı.

Araştırmalarımız ayrıca bu mekaniz-
manın gerçekleştirebildiği şimdiye 
kadar fark edilmeyen bir hesaplama-
yı da ortaya koymuştu.

Deniz tabanından çıkarılan parça-
lardan biri “D” olarak etiketlenmiş-
ti. Modern çalışmalarda, D parçası 
fonksiyonu henüz keşfedilmemiş 
olan tek parça olarak kabul edil-
mekteydi. D parçasıyla ilgili kap-
samlı bir çalışmanın ardından, eki-
bimiz bunun zaman denklemini, 
yani Güneş'in görünen konumu ile 
yıllık ortalama konumu arasındaki 
farkı hesaplamak için kullanılan bir 

düzeneğin parçası olduğunu ka-
nıtlamıştı. Dişli takımı ve kam gibi 
parça bileşenlerinde bulunan par-
çaları kullanan gerçekçi bir meka-
nik modelin simülasyonu tasarlan-
mıştı. Önerilen düzeneğin çıktısı, 
Antikythera Mekanizması'nın ön 
plakasının bir skalasında yer alan bir 
işaretçiydi; ve bu kendi yapıldığı za-
mana (yaklaşık M.Ö. 150 yılına) denk 
düşen zaman denklemini yeniden 
üretmekteydi.

Bu sonuçlar dikkate alınarak, bu me-
kanizmanın şu anda en az 42 dişli ta-
kımı, 21 aks ve mile, sekiz işaretçiye 
sahip olduğu söylenebilmektedir.

Bizim modelimizle diğerleri arasın-
daki farklardan bir tanesi, bizim mo-
delimizde , gezegenlerin konumunu 
belirten işaretçilerin bulunmaması-
dır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 
Antik Yunanlılar tarafından bilinen 
gezegenlerin isimleri bahsi geçen 
mekanizmanın çeşitli parçalarında 
bulunmaktaydı. Bu nedenle, Antiky-
thera Mekanizması'nın içerisinde 
başka bir yerde bulunan pim yuvası 
dişli takımını kullanarak gezegenle-
rin pozisyonuyla ilgili simülasyonu 
yapabilecek bir dişli takımının oldu-
ğunu varsaymaları modelcilere göre 
mantıklıydı. Ancak şimdiye kadar, bu 
mekanizmanın parçaları arasında 
hiçbir dişli takımı ya da aks ya da ge-
zegen pozisyonlarını hesaplayabilen 
diğer herhangi bir mekanik eleman 
keşfedilmemişti. Bu tür dişli takımı 
sistemlerinin orijinal mekanizmanın 
bir parçası olduğu ihtimalini göz ardı 
edemeyiz, fakat elimizde onların 
varlığına dair gerçek bir kanıt olma-
dığı için ekibimiz bunları modeline 
dâhil etmemeye karar vermişti.

Gelişmiş Bir Araç

Ölçeği 1:1 olan bir modele ek olarak, 
Antikythera Mekanizması'nın oriji-
nal antik eserden üç kat daha büyük 
olan, 3:1 ölçeğindeki saydam bir mo-
delini meydana getirmiştik. Böylece, 
bu modelin çalışması sırasında iç 
kısmı daha iyi görülebilecekti; miller, 
akslar ve dişlilerin hareketleri daha 
iyi gözlemleyebilecekti.

Mekanizmanın ürettiği tahminlerin 
doğruluğunu bu modelin yardımıyla 
incelemekteyiz. İlk test sonuçları, söz 
konusu mekanizmanın astronomik 
olguları doğru bir şekilde tahmin 
ettiğini göstermiştir. Bu da bizi An-
tikythera Mekanizması'nın bilimsel 
bir araç olduğu, astronomik olguları 
doğru bir şekilde tahmin eden ve bir 
eğitim aracı olarak sadece ikinci bir 
kullanıma sahip analog bir bilgisayar 
olduğu sonucuna götürmüştür.

Mekanizma, ilk bilgisayar olarak ad-
landırılmıştı, ancak bu muhtemelen 
doğru bir bilgi değildi. Karmaşıklığı 
onun türünün ilk örneği olmadığı-
nı, ancak astronomik hesaplamalar 
için kullanılmak üzere yapılmış bir 
dizi araçtan sadece bir tanesi olduğu 
izlenimini vermektedir. Bu gibi he-
saplama makinaları antik çağlarda 
yaygın olmayabilirdi, ancak Antiky-
thera açıklarındaki deniz tabanında 
bulunan kalıntının benzersiz olması 
muhtemel değildi.

Kendimize Antik Yunanlılar ve diğer-
lerinin astronomik hesaplamaların 
bu tür dişli takımı mekanizmalarının 
tek hedefi olup olmadığını sorma-
mız da mümkün. Ne de olsa bugüne 
kadar böyle bir makina varlığını sür-
dürmemişti, ama bu böyle bir maki-
nanın hiç bir zaman inşa edilmediği-
nin kanıtı değildir.


