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Ümit Keskin1

Otomatlar Üzerine 

Özet

Bu çalışmada2, ilk otomatik çalışan oyuncaklar ve heykel-
ciklerden bugünün otomasyon ve robot teknolojilerine 
kadar etkileri görülen otomatlara dair farklı tanımlamala-
ra, kısa bir tarihsel gelişim sürecine, otomatların imalinde 
faydalanılan ilkelere, kullanılan malzemelere, mekaniz-
malara, farklı otomat örneklerine ve otomatlarla ilgili ge-
lişmelere yer verilmektedir.

Giriş

Gündelik dilde yapı merdivenlerini aydınlatacak biçim-
de düzenlenmiş elektrik düzeneği manasında kullanılan 
otomat terimi, bundan farklı anlamlarda da kullanılabil-
mektedir. Bu terim, örneğin bir insanı veya farklı bir canlı-
yı tarif ederken, özellikle de herhangi bir düşünce veya his 
içermeyen daha kesintisiz ve mekanikleşmiş hareketlere 
gönderme yapılırken tercih edilebilmektedir. Dünya ça-
pındaki genel kullanımına bakıldığında, canlı bir varlığın 
yapabileceği bazı eylemleri ve işleri kendi kendine yapan, 
hareketleri veya verilen komutları tekrara dayalı bir şekil-
de gerçekleştiren, kopyalayan mekanik veya elektrikli 
bir araç olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımlamalara 
sözlüklerde ve akademik metinlerde yer verilse de taklit 
hareketlerin sergilenmesi için gizli mekanizmalara sahip 
ya da devindirici güç sistemleri bulunan otomatlarla ilgili 
fikir ve uygulamalar, sadece modern dünyanın bir özelliği 
değil aynı zamanda geçmiş dönemlere ait uygarlıkların 
yerel malzemelerden ürettikleri mekanik araçları ve basit 
gereçlerle yapılan halk oyuncaklarını da kapsamaktadır.

Basit el veya kol hareketlerinin yanı sıra resim çizmek 
veya yazı yazmak gibi karmaşık eylemleri dahi taklit ede-
bilen otomatları kabaca iki sınıfa ayırmak mümkündür: 
(1) somut ve (2) soyut otomatlar. Bunlardan birinci sınıfta 
yer alan somut otomatlar, tasarlanıp imalatları yapılabi-
len ve gözle görülüp elle tutulabilen üç boyutlu nesne-
lere karşılık gelmektedir. Bu sınıfa örnek teşkil edebilecek 
ilk otomatlar arasında, gökteki cisimlere özgü hareketleri 
kopyalayanlar veya ölçenlerin olması mümkündür (ör. 
MÖ 1300 civarına tarihlendirilen bir usturlap, bkz Şekil 1). 
İkinci sınıfta bulunan soyut otomatlar ise daha ziyade di-
jital ortamlarda varlıklarını sürdürmektedirler. Bilgisayar 
programlama dilleri, sayısal hesaplamalar, girdi-çıktıya 
dayanan verilerle karar verme mekanizmaları ve bun-
larla yapılabilecek üretimlerle ilişkili olabilmektedirler. 
Hücresel otomatlar, bir çeşit soyut otomat olarak düşü-
nülebilmektedir (ör. bir birim tarafından verilen kararların 
kendi komşu birimlerininkilere bağımlı olduğunu varsa-
yan, doğrusal olmayan seçim modeline göre çalışan bir 
otomat3, 4).

Bu makale, bahsi geçen iki sınıftan kökleri milattan önce-
ki dönemlere ve halk oyuncaklarına dayanan birinci sını-
fa, yani somut otomatlara odaklanmaktadır. Bu nedenle 
soyut otomatlarla ilgili daha fazla teorik ve pratik bilgi 
edinmek isteyen okurun, öncelikle makalenin son kısmın-
daki kısa bilgi kutucuğuna göz atıp daha sonra da Linz’in 
eserini [3] veya bu konuyla bağlantılı başka eserleri [8, 9, 
10] incelemesi önerilmektedir. Bu kısa açıklamayı yapıp 
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 somut otomatlara6 hızlı bir şekilde dönersek, gelişimsel 
süreçleri incelendiğinde bu tür otomatların hareketli 
halk oyuncakları, heykeller, heykelcikler, tiyatro sahneleri, 
hokkabazlıkla ve robotlarla ilişkili süreçlerden ayrılması-
nın neredeyse imkânsız olduğu görülmektedir. Değişik 
yazarlar tarafından otomatlarla bağlantılı farklı nesneler 

için bugüne kadar ortaya konulan metinler bunu doğru-
lamaktadır (ör. Homeros’un İlyada eseri, Vitruvius’un mi-
mari üzerine kaleme aldığı inceleme). Aynı zamanda ar-
keolojik buluntu topluluklarına bakıldığında da bu görüş 
temellenmektedir. Mesela Antik Mısır’daki mezarlardan 
hareketli uzuvları olan oyuncaklar veya oyuncak benze-
ri nesneler, bir sicimin çekilmesiyle hareket eden eklem 
noktalarına sahip figürler, hareketli çeneleri olan hayvan-
lar, dans eden cüceler ve benzeri buluntular elde edilmiş-
tir. Şekil 2’de gösterilen ve Mısır’da MÖ 2000’ler civarına 
tarihlendirilen, bir sicim vasıtasıyla hareket ettirilen ve 
elleriyle hamurdan ekmek yapan bir figür bunlara örnek 
olarak verilebilir.

Yukarıda bahsi geçenlerin yanı sıra, Antik Yunan’la bağ-
lantılı ya da Mezopotamya veya İndus Vadisi’nde yerleş-
miş olanlar gibi erken dönem uygarlıklardan kalma, yine 
sicimle hareket ettirilen, tekerlekli mekanizmalar ve ha-
reketli uzuvlar içeren belirli sayıda ilk otomat örneği ele 
geçmiştir. Antik Yunan’daki otomatlarla ilgili yazılı klasik 
eserlere bakıldığında da, örneğin MÖ 400’ler civarında 
yaşamış Plato’nun “Devlet8” eserinin yedinci bölümünde-
ki hikâyeleştirme sırasında yapılan benzetmelere dikkat 
edildiği zaman bir sahne ve sicimlerle hareket ettirilen 
kuklaların söz konusu olduğu görülmektedir. Ayrıca, yak-
laşık olarak MÖ 350’lerde yaşamış Aristoteles’in “Hayvan-
ların Hareketi Üzerine9” isimli eserinde de hayvanların 
uzuvsal hareketlerinin muhtemelen kukla veya sahne dü-
zenekleri gibi otomatlarla ve tek tarafında yer alan teker-
leği/tekerlekleri diğer tarafındakinden küçük olduğu için 
eğrisel yörüngeler çizip hayvanlarca çekilerek devinirken 
garip sesler çıkartan oyuncak bir yük arabasından bahse-
dilmektedir.

MÖ ikinci ve birinci yüzyıllarda rastlanan daha kompleks 
otomatlarla ilgili betimlemeler ise Mısır’ın Akdeniz kıyı-
sında yer alan İskenderiye’deki okulların çalışmalarında, 
özellikle de Ctesibius, Philo ve Hero’nun eserlerinde gö-
rülmektedir10. Çeşitli hidrolik, pnömatik ve mekanik ter-

 

 
Şekil 1. Yıldızların Yüksekliklerini Ölçen, MÖ 1300 Civarına 
Tarihlendirilen Bir Usturlap5

5   Söz konusu otomatla ilgili biraz daha bilgi edinmek için bkz: “European astrolabe, 1295-1305”, https://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co56289?_
ga=2.266276943.1916244746.1555938411-1287459091.1555938411, son erişim tarihi: 04.02.2019.

6   Pek çok modern otomat örneğiyle ilgili bilgi edinmek için bkz: https://spectrum.ieee.org/blog/automaton, son erişim tarihi: 07.02.2019.
7 Hassaan, G. A. 2017. “Mechanical Engineering in Ancient Egypt, Part 54: Bread, Beer, Wine and Perfume Industries”, www.ijeert.org/papers/v5-i6/1.pdf, son erişim tarihi: 08.02.2019.
8 Bu eserin Türkçe versiyonu için lütfen www.academia.edu/31284000/Platon_-_Devlet.pdf linkine ve İngilizce versiyonu için http://classics.mit.edu/Plato/republic.8.vii.html linkine 

bakınız.
9 İlgili eserin Türkçe çevirisi için bkz: www.academia.edu/36058658/Aristoteles_-_B%C3%BCt%C3%BCn_Yap%C4%B1tlar%C4%B1_1_and_Hayvanlar%C4%B1n_

Hareketleri_%C3%9Czerine.pdf. Aynı eserin İngilizce çevirisi için ise takip eden linkten faydalanınız: http://classics.mit.edu/Aristotle/motion_animals.html.
10   Benzeri otomat örneklerinin üretimine ilişkin kısa bir makale için bkz: Macdonald, D. M., Powley, H. 2013. “Building a Working Model 1st Century Hydraulis”, http://jur.byu.

edu/?p=7650, son erişim tarihi: 06.02.2019.

 
Şekil 2. Mısır’da Ele Geçen ve Antik Çağlara 
(MÖ 2000’ler civarına) Tarihlendirilen, Sicim Vasıtasıyla 
Hareket Ettirilen, Elleriyle Hamurdan Ekmek Yapan Bir 
Oyuncak Figürü7
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tibatlar bu yapıtlar içerisinde tarif edilmektedir. Bunlara 
su saatleri örnek olarak verilebilir; bu saatler su veya ci-
vanın hareketi ve bazı küçük aparatlar yardımıyla zamanı 
ölçen antik cihazlardır ve hareketli figürler, şarkı söyleyen 
yapay kuşlar, ziller ve düdükler içermektedirler. Başka ör-
nekler ise tiyatro izleyicilerini veya tapınak müdavimlerini 
eğlendirmek için tasarlanmış basit otomatlardır. Bu çalış-
malar, Bizanslı ve Arabistan kökenli bilginler tarafından 
ilgili yazılı kayıtlar oluşturulduğu için günümüze kadar 
varlıklarını koruyabilmişlerdir. Bunun yanı sıra, on altıncı 
ve on yedinci yüzyıllarda Latince çevirilerinin yapılmasını 
takiben Rönesans Avrupa’sına da oldukça olumlu etkide 
bulunmuşlardır.

Milattan sonra 786 yılında Abbasiler’in beşinci halifesi 
olan Harun al-Rashid ve onun halefleri döneminde, Bağ-
dat önemli bir öğrenme merkezi haline gelmiştir. Bilgin-
ler Yunanca’dan Arapça’ya çeviriler yaparken, Banū Mūsā 
kardeşler ise çoğunlukla Philo ve Hero’dan etkiler barın-
dıran otomatik fıskiyeler ve müzik makinalarını da kapsa-
yan hidrolik ve pnömatik otomatlar imal etmişlerdir. Bu 
dönemde üretilen ve daha sonraları Avrupa’ya aktarılan 
başka bir otomat örneği ise üzerinde on ikişer adet at, bi-
nici, bilye ve benzeri figürleri içeren farklı su saatleridir.

Otomatlarla ilgili tarihsel öneme sahip diğer bir figür ise 
mühendis Al-Jazari’dir. Doğu Anadolu’daki Amed şehrin-

de veya öbür adıyla Diyarbekir’de art arda hükmeden üç 
Artuklu hükümdarının hizmetinde çalışan Al-Jazari’nin 
MS 1206 yılında yayımlanan mekanik tasarımları ince-
lendiğinde, İskenderiyeliler ve Banū Mūsā kardeşler dö-
nemlerine ait etkiler kendini göstermektedir. Teknolojik 
açıdan çağının ilerisinde olan bu eserler arasından seçilen 
bir mum saati Şekil 3’te örnek olarak verilmiştir.

On üçüncü yüzyılın sonlarından itibaren, su saatleri ye-
rine belirli ağırlıklardan faydalanılarak devindirilen saat 
mekanizmaları meydana getiren otomatların kullanımı 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Sözü geçen ağırlıklar, saat 
maşası adı verilen bir otomatla kontrol edilmiştir. Bunun 
amacı ise, su saatleriyle de yapılmaya çalışıldığı gibi, belir-
li anlarda ibadet edebilmek için bir günlük toplam zama-
nı daha kısa zaman aralıklarını ölçerek ayırmak olmuştur. 
Şekil 4’te on üçüncü yüzyılda tasarlanan öncüllerinden 
biraz daha gelişmiş bir saat maşası otomatı görülmekte-
dir. Burada zaman ölçümü, serbest ağırlığı temsil eden bir 
sarkaç düzeneğinin iki farklı yönünde yer alan ölü nokta-
lar arasında hareket ettirilmesi ve saat maşasının bir dişli 
tertibatına ait her bir diş mesafesi kadarlık dönüşü tek tek 
eşit zaman aralıklarında devindirmesi vasıtasıyla yapıl-
maktadır. Bahsedilen mekanizma günümüz saatlerinde 
de hâlen kullanılmaktadır.

On dördüncü yüzyılda ise saat mekanizmalarını meydana 
getiren otomatlarda hızlı bir ilerleme kaydedilmiş ve saat 
kadranı adı verilen bir tertibat yukarıda sözü edilen oto-
matlara eklenmiştir. Bununla ilgili ilk düzeneklerde saat 
kadranı dönmekte ve ibre saatin kaç olduğunu işaret et-
mekteydi. Fakat daha sonra bir değişiklik gerçekleşti ve 

 
Şekil 3. Ağırlıklar, Makaralar ve Her 
Bir Saat İçin Birer Tane Olmak Üzere 
Toplamda On İki Adet Bilye İçeren 
Al-Jazari Tarafından Tasarımı Yapılan Bir 
Mum Saati [1]

 
Şekil 4. On Üçüncü Yüzyıl Sonralarında, 
1700’lerde Kullanılan İlk Saat Maşası 
Otomatlarından Bir Tanesi [11]
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bu değişimin ardı sıra standartlaşan yeni düzenekte ibre 
artık saat kadranının çizdiği yolu takip edip dönerek saati 
göstermekteydi.

On beşinci yüzyıl civarında kilise orglarında şeytan ve 
melek figürleri ile birlikte kullanılan otomatlara rastlan-
maktadır. Aynı dönemlerde saat mekanizmaları ve bunla-
rın yanında yer alan otomat mekanizmaları minyatürleş-
tirilip daha da geliştirilmiştir. Özellikle on altıncı yüzyılda 
sofistike tasarımlara sahip insan figürleri ve gemi biçimli 
baharatlıklar gibi masa dekorasyonları olarak kullanılan, 
saat mekanizmaları içeren otomatlarla karşılaşılmaktadır.

On yedinci yüzyılda yaşamış Descartes’ın kaba mekanik 
dünya görüşünün nesnel dünyaya etkisini temsil eden ve 
aşırı varlıklı toplum kesimlerinin ihtişamlı malikânelerini 
süsleyen bahçe otomatları, genellikle bu dönem ve on 
sekizinci yüzyıl civarında görülmektedir. İnşa edilmeleri 
oldukça maliyetli ve bakımları ise epeyce zordu. Söz ko-
nusu otomatlarla ilgili çoğu mekanik obje günümüze dek 
varlığını koruyamamıştır. Bilinen en önemli bahçe otoma-
tı örneklerinden bir tanesi ise aynı yüzyılın ilk zamanların-
da Salzberg yakınlarındaki Schloss Hellbrunn Sarayı’nın 
bahçesinde yerleşimi yapılandır. Şekil 5 bu otomatların 
bir bileşeni olan, su oyunları içeren, on sekizinci yüzyıl-
da Avusturya’daki sıradan bir günü kopyalayan ve kendi 
türünde en eski barok tarzı mekanik tiyatro olan bir açık-
hava tiyatrosu otomatını göstermektedir. Bunun dışında, 

çeşitli müzik aletlerini çalarak farklı melodiler seslendiren, 
ördek ve benzeri başka hayvanların hareketlerini taklit 
eden, değişik insan vücut hareketlerini kopyalarken yazı 
yazabilen ve çizim yapabilen otomatlar, kan dolaşım sis-
temini kopyalayan otomatların ilk örnekleri ve otomatik 
dokuma tezgâhlarının öncülleri de aynı yüzyıl içerisinde 
üretilmiştir. Su saatleri konusunda oldukça tecrübe sahi-
bi ve on altıncı yüzyıl sonrasında mekanik olarak kurulan 
mekanizmalara merakla bakan Çin ile Batı’nın on sekizin-
ci yüzyılda artan ticari ilişkileri sebebiyle de imal edilen 
sofistike otomatların sayısında artış gözlemlenmiştir. Bu 
yüzyıllarda, saat mekanizmasıyla çalışan otomatların ge-
lişmesiyle birlikte, bir kadran aracılığıyla mekanik topla-
ma ve çıkarma yapabilen hesap makinaları da ortaya çık-
maya başlamıştır [17].

Yüzyıllarca süren, otomatlarla ilişkili envaiçeşit gelişme 
nihayetinde sanatçıları da etkilemiştir. Mesela 1872 ile 
1944 yılları arasında yaşamış karikatürcü William Heath 
Robinson’ın çizimlerinde, gündelik amaçlar için tasarlan-
mış tuhaf cihazlar ve makinalar görülmektedir, ancak bu 
çizimlerin çok azı hayata geçirilmiştir. Yirminci yüzyılın 
başından 1990 yılına kadar hayatını sürdürmüş başka bir 
karikatürist Rowland Emett’in yaptığı çizimlere uygun 
olarak üretilen mekanik cihazların çoğu ise gerçekte ça-
lışmıştır. Heykeltıraş ve makina mühendisi olan Alexan-
der Calder 1920 yılında farklı teller kullanarak üç boyutlu, 
hareketli ve basit mekanizmalardan meydana gelen eser-
ler yaratmıştır. Bunların en önemlisi ise otuz yıl süresince 
durmadan eklentiler yaptığı sirk çalışmasıdır (bkz. Şekil 
6). Daha sonra 1925-1991 yılları arasında yaşamış heykel-
tıraş Jean Tinguely de resim yapan makinalar üretmiştir. 
1991-2018 yılları arasında ise sanatçı ve otodidakt Theo 

 
Şekil 5. New York Şehrinin Whitney 
Müzesi’ndeki Koleksiyonlar Arasında 
Yer Alan Calder’ın Sirki [13]

 
Şekil 6. New York Şehrinin Whitney Müzesi’ndeki Koleksiyonlar 
Arasında Yer Alan Calder’ın Sirki [13]
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Junsen11 tarafından rüzgâr gücü ile hareketli hâle geçen 
çeşitli otomatların dizayn ve imalatları gerçekleştirilmiştir.

Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların otomatlara dair 
katkısı tabii ki göz ardı edilemez, fakat en kapsamlı oto-
mat üretimi 1930’lu yılların sonuna kadar Almanya’da 
yapılmıştır. Bu ülke, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oto-
mat üretiminde lider pozisyona yerleşmiştir ve 1950’lere 
gelindiğinde kurmalı olanları yaygın mevcudiyetini ko-
rusa da otomatlar elektrikli motorlarla ve pillerle dona-
tılmıştır. 1960’lara kadar metal otomatlar çok sayıda üre-
tilmiş ve bunun ardından otomat seri üretiminde tercih 
edilen malzeme plastik olmaya başlamıştır. 1960 yılında 
otomatların muhtemelen en karmaşık versiyonları olan 
robotlara yönelim görülmüştür: silindirik bir koordinat 
sistemi üzerinde hareket eden ilk silindirik robot tasar-
lanmış ve bunun hemen ardından, 1961 yılında montaj 
hatlarında kullanılması için dizayn edilen, adım adım be-
lirlenen komutları takip eden ilk endüstriyel robotun üre-
timi General Motors şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. 
1960’ların ilk yarısında bilgisayarla robotları kontrol etme 
ve ardı sıra yapay zekâ fikirleri geliştirilmeye başlanmıştır. 
Matematiksel homojen dönüşümlerin uygulanması ve 
robot teorisinin temellerinin atılması hayata geçmiştir. 
1960’ların sonlarında doğru cümleleri sorulara dönüştü-
ren, çevresi hakkında yargılar geliştiren ve Kasparov’la 
satranç oynayan karmaşık otomat, robotlar veya kodlar 
üretilmiştir. 1980’lere dek bazıları optik, temas veya ba-
sınç sensörleri aracılığıyla çalışan hidrolik robot kolları, 
engelleri tespit edip etraflarında veya bir çizgi üzerinde 
hareket eden hareketli robotlar, engellerin belirlenmesi 
için görselleştirme sistemleri, üç boyutlu ortam haritası 
oluşturma ve nesnelere olan mesafe ölçümlerinin yapıl-
ması gibi düşünceler gerçeğe dönüştürülmüştür.

1982 yılında modern otomat örneklerini dünya çapında, 
farklı ülkelerde geçici ve kalıcı olarak düzenlenen sergiler-
de sunan Cabaret Mechanical Theatre12 Covent Garden’da 
kurulmuştur. Halen ziyaretçilere, otomat ustalarına/üreti-
cilerine ve koleksiyonculara ilham kaynağı olmaya devam 
etmektedir. 1987’de hisse paylarının “otomat”ik satışları-
nın yapılabilmesi nedeniyle Wallstreet Borsası'nda sıradışı 
dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Volkanik gaz numuneleri 
alan ve tıbbi amaçlar için faydalanılan robotlar 1990’la-
rın ilk yarsında geliştirilmiştir. Bu onyılın ikinci yarısı ve 
2000’lerin başlarında itibaren ise okyanus mühendis-

liği ve çevre kirliliğiyle, uzay ve ağ uygulamalarıyla ilgili 
daha karmaşık otomatlara karşılık gelen veya bunların bir 
sentezi olan farklı robotlar üretilmiştir. Günümüz otomat 
imalatçıları tarih öncesi ve tarihi dönemlerdeki otomat 
imalatına dair bilgi birikimi, tecrübe ve yaklaşımları, kendi 
uzmanlık alanları ile internet, dijital bilgisayarlar, tersine 
mühendislik, ucuz ve erişilebilir üç boyutlu yazıcı tekno-
lojileri gibi yeni teknolojilerle sentezleyerek, otomat ve 
ilgili parçaların üretiminde en gelişmiş konuma ulaşabil-
mişlerdir.

Yukarıda otomatlarla ilgili geçmişten günümüze kadar 
gerçekleşen gelişime kısaca değinilmiştir. Burada yer 
verilemeyen ama otomatları ele alan daha pek çok olay 
ve örnek bulunmaktadır. Bunları merak eden araştırmacı 
okura, Foulkes’un eseri [18] ve benzeri diğer eserleri ince-
lemesi salık verilmektedir. Bir sonraki bölüm ise otomatlar 
imal edilirken istifade edilen bazı ilkeleri ele almaktadır.

Otomatların Yapımında Faydalanılan Prensipler

Bu bölümde otomatlarla ilgili imalat süreçlerinde edini-
len tecrübeler doğrultusunda şekillenen bazı temel ilke-
lere [1] değinilecektir. Bunlardan birincisi, hiçbir katı kural 
koymadan denemeye, hata yapmaya ve hataların üste-
sinden gelerek üretmeye dayanmaktadır. İkinci ilke, basit 
tasarım ve basit imalat yöntemlerinin tercih edilmesi ge-
rektiğini öne çıkarmaktadır. Üçüncüsü, otomat imalatın-
da yararlanılan materyallerin niteliklerinin mümkün oldu-
ğunca anlaşılıp ona göre en uygun şekilde kullanılmaları 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bir sonraki ilke, otomat mo-
delleri ve asıl imalatları sırasında yapılacak boyutsal de-
ğişikliklerin otomat tasarım veya işleyiş parametrelerine 
etki edebileceğini belirtmektedir. Beşincisi, tasarımdaki 
eksikliklerin gereğinden fazla detaylı bir şekilde tasarıma 
dâhil edilmesinin gerekmediğine değinmektedir. Son ilke 
ise nasıl bir sorunla karşılaşılırsa karşılaşılsın, her zaman 
farklı seçeneklerin bulunduğunun akılda tutulması ge-
rektiğine dikkatleri çekmektedir. Bahsi geçen bu ilkelerin 
hepsi aşağıda anlamsal olarak biraz daha genişletilerek 
açıklanmaktadır.

1. Bir deneme-yanılma döngüsü işletilmeli

Basit otomat imalatında asıl olan, bir nebze eğitici ve 
çoğunlukla da eğlendirici bir ürün ortaya koymaktır. Bu 

11 Junsen tarafından tasarlanıp imal edilen çok sayıda otomat için bkz: www.strandbeest.com/genealogy. 
12 Daha fazla bilgi edinmek için Cabaret Mechanical Theatre’ın genel ağ sayfasını inceleyebilirsiniz: “Automata”, Cabaret Mechanical Theatre, https://cabaret.co.uk/automata, son erişim 

tarihi: 16.02.2019.
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üretim sürecinden zevk almak ve onu bir iyi zaman ge-
çirme yolculuğuna dönüştürmek önemlidir. Dolayısıyla, 
otomatlar gerçek hayattan bir yapıyı gerçek hareketlerine 
benzer bir şekilde ortaya koydukları için tabii ki tasarım 
ve imalatlarında bazı minimal sınırlamalar uygulamak ge-
rekmektedir, fakat bu süreçte hiçbir zaman çok kapsamlı 
ve katı sınırlamalar çizilmemektedir. Otomatın karmaşık-
lığı arttıkça ise getirilmesi gereken sınırlamalar da bunun-
la orantılı olarak artmaktadır, ama yine de ihtiyaç duyulan 
sınırlamalar, büyük olasılıkla bir uçak veya uzay mekiği 
tasarlanıp yapılmasında gerekenler kadar detaylı, hassas 
hesaplamalar içeren imalat süreçleri gerektirmemekte ve 
yapılan hataların sonucu da aynı mertebelerde yıkıcı ol-
mamaktadır.

2. Basitlik korunmalı

Karmaşık otomatların yapımı gerçekten çok zordur. O 
nedenle basit hareketlerle çalışan, küçük ve basit meka-
nizmalar kullanmak daha elverişli olabilmektedir. Benzeri 
basit mekanizmalardan zarifçe ve belki de sıradışı şekil-
lerde faydalanan, hareketli bir tasarıma sahip halk oyun-
caklarına bir göz atarak bu konuda iyi fikirler edinmek 
mümkündür. Böyle basit otomatların üretimi sırasında 
edinilen tecrübe ve kavrayış, aynı zamanda benzeri basit 
otomatların farklı şekillerde birleşimlerinden meydana 
gelen daha karmaşık otomatların işleyiş biçimlerinin an-
laşılmasına da önayak olmaktadır.

3. Malzemelerin özelliklerinden eksiksiz 
faydalanılmalı

Ahşap, bambu, kil, tel, metal sac, kağıt, karton, plastik ve 
sicim gibi malzemelerin mukavemet, kalıcılık, sertlik, es-
neklik ve benzeri diğer özellikleri farklılıklar göstermekte-
dir. En iyi otomat tasarımının sağlanması için böyle mal-
zemelerin niteliklerinden tam anlamıyla istifade edilmesi 
gerekmektedir. Genellikle yerel bölgelerde bulunan do-
ğal malzemeler kullanılarak yapılan halk oyuncaklarında 
bununla ilgili örneklere çokça rastlanabilmektedir. Bura-
larda imal edilmiş basit otomatlarda, malzemeler sıklıkla 
geri dönüşüm amaçlı kullanıldığı için zekice ve yaratıcı bir 
şekilde tasarlanmış örnekler görülebilmektedir.

4. Boyutsal değişiklikler dikkatle 
değerlendirilmeli

Üretilecek otomatın büyüklüğünün ne kadar olacağı dik-
katle düşünülmesi gerekmektedir, çünkü aynı malzeme-
den tasarlanan nesnenin doğrusal boyutlarını iki katına 

çıkardığınız zaman yüzey alanı yaklaşık olarak dört katı-
na çıkacak, hacmi ve dolayısıyla ağırlığı da aşağı yukarı 
sekiz katına çıkacaktır. Otomatın boyutunun değişmesi, 
tasarım orantılarının başkalaşmasını doğurabilecek ve 
yapıda istifade edilen malzemenin daha dayanıklı veya 
başka ilave özellikler gerektiren bir malzeme/malzemeler 
ile değiştirilmesine sebep olabilecektir.

Diğer taraftan, karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler 
arayan mühendisler küçük boyutlu modeller üzerinde 
çalışmaktadırlar. Bu, farklı tasarım olasılıklarını rahatça 
deneyimlerken daha büyük boyutlarda yapılacak çalış-
malardan kaynaklı oluşabilecek tehlikeler ve aşırı harca-
malara maruz kalınmaması bakımından faydalı olmakta-
dır. Fakat küçük modellerden gerçek ürüne geçişte bazı 
problemler meydana gelebilmektedir. Bu nedenle de bir 
mühendis küçük boyutlu bir modelden daha büyük bo-
yutlu gerçek imalatlara geçişte bu olasılığı akılda tutma-
sı gerekirken, otomat üreticisi ise boyutun büyümesiyle 
imal etmek istediği otomatın çalışmayabileceğini aklın-
dan çıkarmaması gerekmektedir.

5. Eksiklikler aşırı detaylı bir şekilde 
düşünülmemeli

Otomat tasarım ve üretiminde, otomatın doğa içerisin-
deki form ve hareketlerin tıpatıp aynısını kopyalamasını 
sağlamak gerekli değildir. Bir hareketin basitçe ifade edi-
lebilmesi, çoğu zaman bir figürü canlıymış gibi göster-
mek için yeterli olmaktadır. Şöyle de söylemek mümkün: 
bir otomatın çok uzun bir hikâyeyi en ince detaylarıyla 
hareketleriyle anlatması gerekmemektedir. Eğer yeterli 
ipuçları yerleştirilmişse tasarımın içerisine, zaten aradaki 
boşluklar izleyicilerin imgelemi tarafından doldurulacak-
tır.

6. Her zaman bir alternatif olduğunun farkında 
olunmalı

Bir otomatın yapımında kullanılan hâlihazırda bir grup 
malzeme varsa, bunun seçilen başka bir grup malze-
meye dönüştürülmesi ve mevcut otomatın tasarımının 
yeni bir imaj kazanması her zaman mümkündür. Bunun 
gerçekleştirilmesi için olası bazı nedenler şöyle sıralana-
bilir: mevcut spesifik malzeme grubu pahalı parçalardan 
oluşabilir; söz konusu malzeme grubuna erişim çok zor 
olabilir veya hatta hiç olmayabilir; bahsi geçen gruptaki 
malzemelerin kullanımında yetersiz tecrübeden ya da 
alet edevat eksiğinden kaynaklı sorunlar oluşabilir; ölçek-
lendirmeyi değiştirmek arzu edilebilir ya da gerekebilir 
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ve bu yeni boyutlandırma var olan malzemeleri otoma-
tın düzgün bir şekilde işlemesi için yetersiz kılabilir; asıl 
tasarımın performansı artırılmak istenebilir; orijinal görü-
nümün farklılaştırılması veya iyileştirilmesi arzu edilebi-
lir. Bunun yanı sıra, otomat tasarımında faydalanılan bir 
mekanizmanın veya farklı mekanizmaların ne zaman iste-
nilirse istensin farklı koşullara adapte edilmesi mümkün-
dür. Tek dikkat edilmesi gereken husus ise bu değişimin 
tahmin edildiği kadar kolay gerçekleştirilemeyebileceği 
olasılığıdır.

Otomat Malzemeleri

Çok basit bir otomat tasarımında dahi birbirinden olduk-
ça farklı malzemeler bir araya getirilebilmektedir. Bu bağ-
lamda kullanılan temel malzemelerden bazıları ahşap, kil, 
metal, kağıt, karton, kumaş ve plastiktir. İlgili malzeme-
lere ve kullanımlarına dair bilgi ve örnekler bu kısımda 
sunulmaktadır.

1. Ahşap

Kereste formunda, yeniden ve geri dönüşüm yapılarak 
kullanımı mümkün olan ve bol miktarda bulunan ahşap, 
otomat yapımında sık faydalanılan bir malzeme türüdür. 
Eldeki sınırlı ekipmanlarla dahi kesimi, delinmesi ve sabit-
lenmesi diğer malzemelere göre nispeten daha kolaydır. 
Ahşaptan basit ve dayanıklı yapılar üretmek mümkündür. 
Daha gelişkin beceriler, tecrübeler ve ekipmanlardan fay-
dalanılarak bu malzemeyi daha kompleks, estetik görü-
nüme sahip veya işlevsel yapılara dönüştürmek olasıdır. 
Genellikle kendi doğal rengi olduğu için ahşabı ilaveten 
renklendirmeye gerek kalmayabilir; diğer taraftan boya 
tutma bakımından da oldukça elverişlidir.

Ahşaptan yapılmış ve kam mekanizması üzerinde hare-
ket eden bir kedinin yukarı-aşağı eksende devinimini tak-
lit eden bir otomat örneği Şekil 7'de görülmektedir. Ko-
layca erişilebilir ve biçimlendirilebilir olan bu malzemeyle 
üretilen basit otomatların tasarımı ve imali, on bir – on iki 
yaşlarındaki okul öğrencilerinin hareket ve mekanizmalar 
ile ilgili ilkeleri anlamalarında, inşa etmelerinde, ölçme, 
kesme ve birleştirme yeteneklerini geliştirmelerinde ve 
aynı zamanda tasarımdan ürünün elde edilmesine kadar 
geçen üretim sürecini anlamalarında da kullanışlı olabil-
mektedir.

Şekil 8’de ise iç kısmında mekanik düzeneği olan ve Antik 
Mısır’dan ele geçen bir otomat görülmektedir. Peruk tak-
mış bir kadın bireyin basit kol hareketlerini canlandıran 
bu figür ahşaptan yapılmıştır ve yaklaşık 11 cm boyunda-
dır. MÖ 945-664 civarına tarihlendirilmiştir; Metropolitan 
Sanat Müzesi’nde sergilenmektedir.

 
Şekil 7. Kam Mekanizmasıyla Çalışan ve 
Yukarı-Aşağı Yönlerde Hareket Ederek Kedi 
Taklidi Yapan Bir Otomat [14]

 

 
Şekil 8. MÖ 945-664 Civarına Tarihlendirilmiş, Antik Mısır’dan Ele Geçen Ahşap Yapımı Bir Otomat [15]
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2. Kil

Hareketli oyuncaklar veya otomatlarda, aslında seramik 
malzemelerin ağırlık olarak kullanılması dışında kilden 
çok sık faydalanılmamaktadır. Bununla birlikte, küçük ve 
basit otomat mekanizmalarına ait parçaların seramikten 
yapılmaması için belirli bir sebep ise bulunmamaktadır. 
Söz konusu malzemelerin, kullanımına ilişkin 2012 yılında 
üretilmiş bir otomat örneği Şekil 9’da verilmektedir. Bu-
rada yer alan otomat parçalarının çoğu kısımları ıhlamur 
ağacından ve insan modellerine ait baş bölümleri ise kil-
den elle imal edilmiştir. Şekilde görülen otomat, alternatif 
akımla çalışan küçük bir motorla hareket ettirilmektedir.

3. Metal

Metaller genellikle bitki, ağaç ve kilden malzemelere göre 
daha zor işlenebilmesine rağmen, teller, çubuklar, ince 
borular ve ince sac levhalar hareketli oyuncak ve otomat-
larda kullanılan çok işlevsel bileşenlerdir. Metal malzeme-
lerden faydalanılarak yapılmış helikopter imitasyonu olan 
mekanik bir otomat Şekil 10’da gösterilmektedir. Bu oto-
mat Mali’de ele geçmiştir. İnce sac plakadan ve parçaları 
yapıştırıcı ya da lehim kullanılmadan bir araya getirilerek 
yapılmıştır. Tamamen elle üretilmiştir. Telden üretilmiş ön 
aksında sacdan yapılmış bir disk yer almaktadır. Yine tel-
den imal edilmiş dikey bir mil üzerine ana rotorları yerleş-
tirilmiştir. Helikopterin tekerlekleri sürülerek hareket etti-
rildiği zaman, sürtünmeyle elde edilen tahrik sonucunda 
söz konusu rotorlar döndürülebilmektedir.

 4. Kağıt ve Karton

Otomatların yapımında faydalanılan kâğıt ve karton mal-
zemeler14 çok yönlü kullanım avantajları sunmaktadır. 
Bu malzemelerle genellikle kesip-çıkarma yönteminden 
yararlanılarak otomatlar meydana getirilebilmektedir. 
Örnek olarak, mandaldaki ve kâğıdın biçimlendirilmesiy-
le elde edilen makas mekanizmalarından yararlanılarak 
devindirilen ve kara kaplumbağasının baş kısmının hare-
ketlerini taklit eden bir otomat Şekil 11’de sunulmuştur.

5. Kumaş

Bu malzeme, ahşap ve metal ile birlikte kullanıldığı za-
man gerçekten sıradışı tasarımlar ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi de Şekil 12’de görülmektedir ve ku-
maş, ahşap, demir malzemelerin bir araya getirilmesiyle 
üretilmiştir. Bir din adamı figürüdür ve on altıncı yüzyıla 
aittir. Ahşaptan imal edilmiş bir gövde içerisine kapatıl-
mış, demirden üretilmiş kurmalı bir mekanizması bulun-
maktadır. Gövdesinin alt tarafında ise 5 cm uzunluğunda, 
yapıştırıcı ile eklemlenmiş bir şerit kumaş kullanılmıştır. 
Hareketli gözler ve alt çeneye sahip ahşaptan yapılmış bir 
başı vardır. Yamuk kenarları olan dörtgen örüntüsündeki 
bir yörünge üzerinde yürümektedir.

6. Plastik

Enjeksiyonlu kalıplama yöntemiyle üretilen plastikler, 
günümüzde baskı ve döğme ile elde edilen ince sac lev-
haların yerini almış ve mekanik oyuncaklar için sıkça kul-

 
Şekil 9. Küçük Bir AC Motor Aracılığıyla Devindirilen, Ihlamur Ağacı ve Kilden 
Yapılmış Bir Otomat 13

13 “Steadfast - 2012 - Automaton by Tom Haney”, www.youtube.com/watch?v=7blgTCfVMYQ, son erişim tarihi: 17.02.2019.
14 Benzerlerine farklı linklerden de erişilebilecek bu malzemelerle yapılan modelleri içeren örnek bir ağ bağlantısı: www.flying-pig.co.uk, son erişim tarihi: 25.02.2019.

 
Şekil 10. Sacdan Üretilmiş, Helikopter Taklidi Yapan 
ve Rotorları Hareket Eden Bir Otomat [1].
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lanılan malzemeler hâline gelmişlerdir. Plastikler günlük 
eşyaların yapımında da ahşap ve metal kullanımının ye-
rini almaktayken, üç boyutlu yazıcılarla ilgili gelişmeler 
ise kendi otomatlarını imal etmek isteyenler tarafından 
gerçekleştirilecek plastik ve benzeri başka malzemelerle 
küçük mekanik parça ve alet üretiminin daha da yaygın-
laşacağını göstermektedir.

Daha önceki bölümlerde verilmiş örneklerden daha 

kompleks, plastik malzemelerden ve üç boyutlu baskı 
yönteminden faydalanılarak imal edilmiş bir otomat Şekil 
13’te gösterilmektedir. Speedy Whegs™ olarak adlandırı-
lan bu otomat, öncüllerinden daha yüksek hızda hareket 
kabiliyeti sergilemesi için tasarlanmıştır. Matkap moto-
ru kullanarak devindirilmektedir. Motorun yerleştirildiği 
motor yatağı kısmı (Şekil 13’te sağda) karmaşık geomet-
risinden dolayı hafif ve dayanıklı olması için üç boyutlu 
baskı yöntemiyle plastikten imal edilmiştir.

 

 
Şekil 11. Kağıt ve Mandaldan Faydalanılarak Yapılmış, Kara Kaplumbağasının Baş Hareketlerini Taklit 
Eden Bir Otomat15 

15 Ives, R. “Tortoise Peg Mechanism”, https://twitter.com/i/status/1117516846255804421, son erişim tarihi: 26.02.2019.
16 “Automaton of a Friar”, National Museum of American History, https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_855351%E2%80%9D, son erişim tarihi: 23.02.2019.
17 “Automaton Friar in Action”, www.youtube.com/watch?v=kie96iRTq5M, son erişim tarihi: 20.02.2019.
18 Bahsedilen otomatın tasarımı, parçaları, montajı ve başka birçok konuda daha detaylı bilgi edinmek için bkz: Breckwoldt, W. A. 2018. “The Simulation and Testing of Fast Locomotion  
 with Wheel-legs”, https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=case153428064749947&disposition=inline, son erişim tarihi: 27.02.2019.

 

 
Şekil 12. Kumaş, Ahşap ve Demirin Sentezlenmesiyle İmal Edilmiş, Bir Din Adamını Taklit Eden, On Altıncı 
Yüzyıla Ait Bir Otomat16, 17

 

 
Şekil 13. Speedy Whegs™ Olarak Anılan Otomat ve Plastikten İmalatı Yapılan Motor Yatağı18 
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Farklı Otomat Mekanizmaları

Belirli bir işlevsellik içinde ve birbiriyle bağlantılı biçimde 
hareket eden bir grup mekanik parça, mekanizma olarak 
tanımlanabilmektedir. Bir mekanizma ya da birden fazla 
sayıda mekanizmanın birleşimi aracılığı ile ihtiyaç duyu-
lan eylemlerin gerçekleştirilmesinde gücün uygulamaya 
geçirildiği nesneler ise otomatlar olmaktadır. Bu kapsam-
da yaygın olarak istifade edilen mekanizmalar bağlantı 
elemanları, kranklar, tekerlekler/diskler, kamlar, dişliler, 
makaralar, yaylar, kilitleme ile mandal mekanizmalarıdır. 
Bu bölümde, bahsedilen mekanizmalar tanıtılmakta ve 
farklı dönemlerde otomatlar bünyesindeki kullanımlarına 
örnekler verilmektedir.

1. Hareket kolları

Bir hareket kolu basitçe tarif edilirse rijit bir çubuktur ve 
üzerinde yer alan herhangi bir mesnet veya mafsal nok-
tası civarında dönebilmektedir. Ayrıca, uygulanan küçük 
bir kuvvetle büyük bir yük bu mekanizma aracılığıyla ha-
reket ettirilebilmektedir. Eğer hareket ettirilecek yük mes-
nete19 veya mafsala yakın mesafede bulunmakta ise, onu 
dengeleyen kuvvetin de hareket kolu üzerinde o kadar 
uzak mesafede yer alan bir noktaya tatbik edilmesi gerek-
mektedir. Bu bağlamda hareket kolunun kullanımına dair 

mekanik avantaj, dengeleyici olan ve daha az miktarda-
ki bir kuvvetin hareket kolu üzerinde yer alan daha uzak 
mesafedeki bir noktaya uygulanmasıyla hayata geçmek-
tedir. Diğer taraftan, küçük ölçekli ve hareketli otomatlar 
için ise bunun tam tersi daha kullanışlı olmaktadır. 

Yan flüt çalan insan taklidi yapan bir otomat Şekil 14’te 
görülmekte ve 1849 yılında üretilen bu otomatın işleyiş 
şekli bir laternanınkine benzemektedir. Söz konusu oto-
matın abdominal bölgesine metalden yapılmış bir silin-
dir gizlenmiştir ve bu silindir üzerinde ise farklı konum 
ve boyutlarda tümsekler yer almaktadır. Mekanizma bir 
saat gibi kurularak devindirilmektedir. Silindir dönmeye 
başlamakta, bir taraftan tümseklerle ve diğer taraftan da 
kablolarla bağlantı halinde olan hareket kolları parmakla-
rı, dudakları, dili ve gözleri hareketlendirmektedir. Otura-
ğının içine gizlenmiş körük, dört farklı hava basıncı temin 
edebilmektedir. Otomat bu şekilde yirmi farklı melodiyi 
seslendirmektedir.

2. Kranklar

Basitçe tarif edersek krank, bir şaftı içeren ve bahsi geçen 
şaftın döngüsel hareketlerini doğrusal hareketlere dönüş-
türen bir çeşit hareket koludur. Sözü edilen şaft ekseninin 
genellikle dışarıya doğru uzatılıp bükülmesiyle farklı bir 
eksende ve şafta paralel olarak uzanan bir krank tutamağı 

elde edilmektedir. Bu tutamak aracılığıyla da şaft 
döndürülebilmektedir. Krank tutamağının ekseni 
ile şaft ekseni arasındaki mesafe ne kadar artarsa, 
mekanik avantaj o denli fazla ve döndürme işi de 
o kadar kolay gerçekleştirilebilmektedir. Diğer ta-
raftan, ilgili mesafe uzadıkça şaftın tam bir dönüş 
yapması işi için kullanılan toplam uzam da art-
maktadır. Bu da söz konusu avantajı dengeleyen 
bir dezavantaj olmaktadır.

Bir köpeğin yürüyüş hareketlerini taklit eden bir 
otomat modeli ve bu modelde kullanılan bacağın 
detaylı biçimi Şekil 15 ve 16’da gösterilmektedir. 
Köpeğin her bacağında bir adet krank mekaniz-
ması, pimlerden meydana gelen eklem noktaları 
ve bağlantı çubukları yer almaktadır. İlgili otomat 
modeli aracılığıyla köpeğin yürüyüş hareketleri-
nin sayısal ve görsel olarak optimizasyonu ger-
çekleştirilmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için 

19 Söz konusu kuvvet ve yükün dengelenmesini sağlayan, hareket kolu üzerindeki dayanak noktası.
20  Krzyzaniak, M. 2016. “Timbral Learning for Musical Robots”, https://repository.asu.edu/attachments/176479/content/Krzyzaniak_asu_0010E_16478.pdf.

 

 
Şekil 14. Yan Flütle Yirmi Farklı Ezgi Çalabilen Bir Otomat20 
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her bacaktaki pim ile belirlenmiş eklem noktasının konu-
mu tespit edilmekte ve böylece bacağın mekanik işleyişi 
iyileştirilmektedir.

3. Tekerlek veya Diskler

Otomatların bir zemin üzerinde itkiyle hareket ettirilme-
sinden faydalanılarak ilgili zemin üzerindeki ve içsel hare-
ketlerini devindirmek veya otomatlar bir zemin üzerinde 
hareket ediyormuş izlenimi yaratmak mümkündür. Me-
sela tekerlekler veya diskler kullanılarak böyle hareketler 
taklit edilebilmektedir. Bununla ilişkili bir örnek, bisikletçi 
taklidi yapan üç iskeleti ve onları takip eden bir köpeği 
sergileyen, altı adet tekerlek içeren bir otomat biçiminde 
Şekil 17’de sunulmaktadır. Şaft, dişli, kam, hareket kolu ve 
benzeri mekanizmalardan istifade edilerek burada, bisik-
letlere ait tekerlekler sanki zemin üzerinde ilerliyormuş 
izlenimi yaratılmaktadır.

 
Şekil 15. Sayısal ve Görsel Olarak Köpeğin Yürüyüşünün Optimizasyonu İçin Kullanılan Bir Otomat21

Şekil 16. Köpeğinkilere Benzer Hareketler 
Yapan Otomat Modeline Ait Bacakların, Krank 
Mekanizmalarının, Pimlerden Meydana Gelen 
Eklem Noktalarının, Bağlantı Elemanlarının ve Pim 
Yörüngelerinin Takibinin Gövdeden Ayrı Gösterimi23

21   Bharaj, G., Coros, S. et al. 2015. “Computational Design of Walking Automata”, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.700.4120&rep=rep1&type=pdf.
22 Smith, M. “Automata BoneShaker”, www.exploratorium.edu/tinkering/tinkerers/matt-smith, son erişim tarihi: 28.02.2019.

Şekil 17. Bisiklete Binen Altı Adet İskeleti ve Takipçi Köpeği Sergileyen Bir Otomat22

 

 

 

Krank

Eklem noktası

Bağlantı 
çubuğu

Hareket 
eğrisi
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4. Kamlar

Dönmekte olan bir şafttan çıkıntı yapan ve bir adet veya 
birden fazla sayıda tümsekten meydana gelen kamlar23, 24, 
dönüş hareketini takip eden bir aksam ile doğrusal hare-
ket etmesi amaçlanan bir otomata veya başka bir otomat 
mekanizmasına aktarmaktadır. Biçimsel olarak oldukça 
basit ya da karmaşık olmalarının yanı sıra farklı kombi-

nasyonlar hâlinde imal edilebilen kamlar, aynı zamanda 
bir dizi harekete dair bir nevi fiziksel belleği de temsil 
etmektedirler. Bununla ilişkili bir örnek olarak, silindirik 
bölümü üzerinde sırasıyla farklı boyut ve pozisyonlarda 
neredeyse binlerce ufak pim ve çıkıntı yerleştirilmiş olan 
bir org otomat modeli (Şekil 18) verilebilir. Bu otomat 
modeli, söz konusu silindir üzerindeki kamlar vasıtasıyla 
farklı melodileri hatırlayıp seslendirebilmektedir.

 
Şekil 18. Kircher’ın 1650 Yılında Musurgia Universalis Adlı Eserinde Yayımladığı 
Hayal Ürünü Hidrolik Org Tasarımı [4, 5]

   

 
Şekil 19. Güzel Bir El Yazısıyla Üç Şiir Yazabilen ve Çok Detaylı Dört Farklı Çizim Yapabilen Usta Yazar-Çizer 
Otomatı25

23 Kam modelleme konusuna dair temel bilgiler için bkz: Ranjan, R. 2018. “How to Model a Cam-Follower Mechanism”, www.comsol.com/blogs/how-to-model-a-cam-follower-
mechanism, son erişim tarihi: 28.02.2019

24 Kam mekanizmaları ile ilgili daha fazla bilgiye erişmek için ise lütfen takip eden linki inceleyiniz: Söylemez, E. “Kam Mekanizmaları”, http://ocw.metu.edu.tr/mod/resource/view.
php?id=1124, son erişim tarihi: 28.02.2019.

25 Kessler, J., Repetto, D. 2009. “Early multi-media and historical machines - The Draughtsman”, http://sites.music.columbia.edu/cmc/courses/sculpture/spring2009/jan23.html.
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Şekil 19 ise usta yazar-çizer bir otomatı göstermektedir. 
Philadelphia şehrindeki Franklin Enstitüsü’ne ait bilim 
müzesinde sergilenen bu otomat, güzel bir el yazısıyla 
yazı yazabilmekte ve çok detaylı çizimler yapabilmek-
tedir. Saat ve başka mekanizmaların yapımında ustalaş-
mış Maillardet tarafından pirinçten ve 1800 yılı civarında 
üretilmiştir. Bu, emsalleri arasında en kapsamlı hafızaya 
sahip otomattır. Dört farklı çizim ile ikisi Fransızca ve bir 
tanesi İngilizce toplam üç çeşit şiir yazabilmektedir. Sanat 
ve bilimin kesişim noktasında yer alan bu otomat, başı-
nı kağıda çevirip kaleminin pozisyonunu ayarlayarak çok 
detaylıca tasarlanmış yazılar ve çizimler üretebilmektedir. 
Yaratıcısı Maillardet, bunun dışında bir tane de Çince yazı 
yazabilen başka bir otomat yapmıştır. Hareket kolları ve 
çubuklardan oluşan karmaşık bir sistemden yararlanan 
otomatın hafızasını, içerisindeki kam mekanizmaları ya 
da pirinçten yapılmış diskler meydana getirmektedir. 
Kamlar kurmalı saat mekanizması ya da motoru tarafın-
dan döndürüldükçe, otomatın parmaklarının üç tanesi 
belirli bir düzene göre olmayan kam hareketlerini takip 
etmektedir. Otomatın ürettiği şiir ve çizimler Şekil 20’de 
sunulmaktadır.

5. Dişliler

Güç aktarımında kullanılan başka bir mekanizma olan 
dişlilerden, çoğunlukla da bir dizi konik dişliden, zor ha-
reket ettirilen mekanizmaların daha kolay hareket etti-
rilmesinde faydalanılabilmektedir. Bu mekanizmalar, bir 
devirde tamamlanan işin iki, dört veya daha fazla devir-
lerde tamamlanmasına ve dolayısıyla daha yavaş çalışan 
yeni bir mekanizma elde edilmesini sağlayabilmekte, 
ama diğer taraftan ise sarf edilecek kuvvetin azalmasına 
ve ilgili mekanizmanın daha düzgün işlemesine imkân 
sunmaktadırlar.

Dişli takımlarını kullanan, belirli bir karaktere sahip oto-
matın hareketlerinin modellenmesine, otomatın tasarı-
mına ve imaline yönelik bir mekanik tasarım sisteminin 
işleyişi Şekil 21’de görülmektedir. Altı aşamada ve interak-
tif bir şekilde çalışan bu sistemde birinci olarak karakter 
ve harekete geçirme noktalarının seçimi yapılmaktadır. 
Daha sonra, hareket eğrileri çizilmektedir. İlgili hareket 
eğrilerine uyan bir mekanizma sistem veritabanından 

 

 

 

 Şekil 20. Usta Yazar-Çizer Otomatının Yazabildiği Şiirler ve Yapabildiği Çizimler26

26 “Maillardet's Automaton”, www.fi.edu/history-resources/automaton, son erişim tarihi: 28.02.2019.
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seçilmekte ve iyileştirilmektedir. Bütün tahrik mekaniz-
maları düzenlendikten sonra ise dişli kutusu oluşturulup 
otomatın hareket noktaları yeniden konumlandırılarak 
bütün bileşenleri bir arada tutan destek yapısı yaratıl-
maktadır. En son olarak da söz konusu otomat üç boyutlu 
baskı yönteminden yararlanılarak basılmaktadır.

Sysphus’tan esinlenerek, ilk verilen örneğe benzer şekil-
de tasarlanıp üretilen başka bir otomat da Şekil 22’de su-
nulmaktadır. Söz konusu otomatın bacaklarında iki adet 
ve göğsünde de bir tane olmak üzere toplam üç tahrik 
mekanizması bulunmaktadır. Bunlar, farklı boyutlardaki 
dişlilere bağlıdır. Tasarımındaki basitliğe rağmen, bu oto-

matın meydana getirdiği hareketler akışkan ve izleyiciyi 
içine çeken bir doğaya sahiptir.

Atla çekilen, iki tekerlekli yarış/savaş arabası otomatı da 
dişlilerin kullanımıyla ilgili önemli bir örnek teşkil etmek-
tedir. Bu tür otomatların öncüllerinden bir tanesi Şekil 
23’te gösterilmektedir. MÖ 2600 civarına tarihlendirildiği 
ifade edilen ve üzerinde diferansiyel dişlilerin kullanıldığı, 
şekilde yer alan otomata bir adet mil ile bu milden dışarı 
doğru yatay olarak uzanan bir adet kol monte edilmiştir. 
Söz konusu kol her daim güney yönünü işaret etmekte-
dir. Dolayısıyla, bu ve benzeri otomatların manyetik pu-
sulaların var olmadığı zamanlarda çöllerde rota tespit 

Şekil 21. Dişli Kutularından Faydalanan ve İnteraktif Bir Şekilde İşletilebilen Altı Evreli Bir Otomat Tasarım Sistemi [6]: a) dişli kutusuyla 
birlikte bir karakter seçiminin yapılması; b) karakterin gerçekleştirmesi arzu edilen hareketlerin çizilen eğrilerle tanımlanması; c) çizilen 
hareket eğrisine en uygun mekanizmanın sisteme ait veritabanınından seçilip optimize edilmesi; d) bütün tahrik mekanizmalarını bir 
harekete geçirme elemanına bağlayan dişli takımlarının oluşturulması; e) karakterin dişli takımlarıyla hareketini sağlayan ve herhangi bir 
çakışma olmayacak şekilde destek yapısının üzerine yeniden konumlandırması; f ) Mekanik karakterin üç boyutlu baskısının yapılması.

 

 

 

 Şekil 22. Sysphus’u Taklit Eden Bir Otomat [6]
 

Şekil 23. Diferansiyel Dişlilerden 
Faydalanan İki Tekerlekli Yarış/Savaş 
Arabası Otomatı [1]
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etme amacı ile kullanıldığı belirtilmektedir. MÖ üçüncü 
yüzyıldan yirminci yüzyılın ortalarına kadar, yeniden icat 
edilmiş başka versiyonlarının imal edildiği dile getiril-
mektedir [1].

6. Makaralar

Sabit ve hareketli türleri olan makaralar27, en basit şekliyle 
tarif etmek gerekirse bir tür disk ve etrafında kendisiyle 
birlikte dönen bir adet kayış veya sicimden oluşan me-
kanizmalardır. Bir yükü kaldırmada, gücün iletilmesinde 
ya da bir çekme hareketine öncülük eden kuvvetin yö-
nünün değiştirilmesinde kullanılabilmektedirler. Makara 
mekanizmalarının da kullanımını kapsayan en ilgi çekici 

örneklerden bir tanesi, insan hareketlerini tanıyıp onla 
uyumlu bir biçimde hareket eden otomat örneğidir. Şe-
kil 24’te gösterilen bu tip bir otomat, soldaki resimde bir 
insan tarafından gerçekleştirilen kendo hareketlerini sağ 
tarafta kendisi taklit etmektedir. Osilasyon modülü olarak 
adlandırılan bir modül, makaralar (bkz Şekil 25) ve konik 
dişlilerden de faydalanmaktadır.

7. Yaylar

Sıkıştırma hareketinden faydalanan çok sayıda basit 
oyuncak ya da otomat, ilgili sıkıştırma mekanizması-
nın tatbik edilmesinden sonra yay mekanizmalarını eski 
hâline geri dönmek amacıyla kullanmaktadır. Genellikle 
de bir kam ve onu takip eden bir mekanizma bileşeni ara-
sındaki temasın sağlanmasında yaylar kullanılmaktadır28. 
Örneğin lastik bir şerit bir yay işlevi temin edecek şekilde 
bu amaçla kullanılabilmektedir.

Şekil 26’da yukarıda verilen basit tanım ve örneklerin öte-
sine geçen bir otomat gösterilmektedir. Bu otomat insan 
elini tutan bir ahtapot kolu imitasyonudur. Şekil hafızalı 
alaşımla yapılmış yaylar yapay kolun enine ve kablolar 
ise boyuna hareketini sağlayarak ahtapot kolundaki kas 
yapısını taklit etmektedirler. Su altında kısalma, uzama 
ve kıvrılma gibi hareketleri gerçekleştirebilmektedir. Her 
yöne kıvrılma, uzama, farklı seviyelerde kontrol edilebilir 
sertlik ve benzeri özellikleriyle sayısız serbestlik derecesi-
ne sahiptir.

 

 Şekil 24. İnsan Hareketlerini Tespit Edip Taklit Eden Bir Otomat [7]

Şekil 25. İnsan Hareketlerini Taklit Eden Otomatın Kullandığı Osilasyon Modülü ve Makara Mekanizması [7]

27 Makara ve kayış sisteminin imal edilmesiyle ilgili bkz: “Making Pulleys and Belts for Automata”, https://cabaret.co.uk/making-pulleys-and-belts-for-automata-dugs-tips-9, son erişim 
tarihi: 28.02.2019.

28  “Cam Followers for Automata”, https://cabaret.co.uk/cam-followers-for-automata-dugs-tips-16, son erişim tarihi: 23.02.2019.

Makaralar Osilasyon Modülü
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8. Çark-mandal mekanizmaları

Çark ve mandalın bir arada kullanılmasından meydana 
gelen mekanizmalar sadece bir yönde döngüsel hare-
kete imkân vermektedir ve çarkın her dönüş adımında 
mandal çark ağzına düşerek onun sürekli dönmesini en-
gellemekte, bir ölçüye göre kademe kademe ilerlemesini 
sağlamaktadır. Bunun gibi mekanizmaların bazılarında 
mandalın çarkla bağını sağlamak için bir yay kullanılabil-
mektedir. Bu mekanizmadan faydalanan bir otomat ör-
neği Şekil 27’de verilen Pascal’ın hesaplayıcı otomatında 
yer alan çark-mandal düzeneğidir. Burada ilgili düzenek, 
kullanıcı hesaplayıcıya girdi sağlarken çarkın saatin tersi 

 
Şekil 26. Yumuşak Doku Hareketlerini Taklit Eden, Yay ve 
Kablolardan Yapılmış Ahtapot Kolu Otomatı29 

29 Wihart, M. 2015. “The Architecture of Soft Machines”, PhD Thesis, http://discovery.ucl.ac.uk/1469447/4/Wihart_Michael%20Wihart%20thesis_redacted.pdf.
30 “Pascal’s Calculator”, http://old-www.cs.dartmouth.edu/~cs50/data/tse/wikipedia/wiki/Pascal%27s_calculator.html, son erişim tarihi: 26.02.2019.

 

 
Şekil 27. Pascal’ın Matematiksel Hesaplayıcı Otomatı30 

yönünde dönmesini engellemektedir. Her rakamın gös-
terge ekranında tam ortalanmış ve çok hassas bir şekilde 
konumlandırılması için kullanılmaktadır ve böylece bir 
sonra gelen matematiksel işlem için her basamak hazır-
lanmaktadır. Bu otomattan, matematiksel işlemlerde bir 
basamaktan diğerine taşıma işleminin yapılmasında da 
faydalanılmaktadır.

Sonuç: Tespitler

Ortaya çıkışlarına, zamanla üretimlerinde kullanılan 
malzemelere ve mekanizmalara bakıldığında otomatlar, 
canlıların tasarlanıp üretilen kaba imitasyonlarından ev-
rimsel olarak gittikçe daha da detaylı temsillerine varan 
imitasyonlarına gelişmiştir. Otomatların hareketleri ve 
davranışları, başta insan ya da yaratıcıları olmak üzere 
canlıların davranışlarına yakınsama eğilimindedir. Halk 
oyuncaklarından başlayarak ilerlemeye devam eden bu 
eğilimin, tersine mühendislik ve üç boyutlu yazıcılar gibi 
modern yöntem ve teknolojilerden de etkilenip hızlana-
rak devam edeceği öngörülmektedir.
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DAHA GÜÇLÜ 
BİR ODA

DAHA ETKİN 
BİR ODA

Bugün, siz değerli üyelerimizin örgütlü gücüne her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın can güvenliğini 
ortadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da 
yol açmaktadır. 

Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler ışığında, 
mühendislik uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayımlama; 
mesleğimizi, meslektaşı geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları ile yine 
meslek alanlarımız üzerinde üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmeye yönelik 
bülten, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayın çalışmalarımızı sürdürme 
kararlılığındayız.

Bu nedenle, sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili 
kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda katkılarınızı 
bekliyoruz.

https://aidat.mmo.org.tr

DEĞERLİ ÜYELERİMİZE 


