
‹nsan›n en önemli özelliklerinden biri

alet kullanmak. Yaflam›m›z› kolaylaflt›r-

mak ya da yapt›¤›m›z ifllere yard›mc› ol-

mas› için çeflitli aletler kullan›yoruz. Ne

var ki, alet kullanan tek canl› insan de-

¤il. Baz› hayvanlar da do¤ada bulduklar›

baz› cisimleri alet olarak kullanabiliyor.

Bununla birlikte insan›n en büyük özel-

li¤i, alet “yapabilmesi”. ‹nsan binlerce y›l

boyunca do¤an›n ona verdikleriyle yetin-

meyip, daha iyisini, daha geliflmiflini üret-

meyi baflard›. Alet yapma eylemi insan›n

gereksinimlerinden do¤an bir edim. Ge-

reksinimler artt›kça ve karmafl›klaflt›kça,

yap›lan aletlerin de çeflitlendi¤ini ve kar-

mafl›klaflt›¤›n› görüyoruz. Yeni

bir alet yapmak ve var olan

bir aleti gelifltirerek daha

verimli biçimde kullan-

mak insan›n bilim ve

teknolojiyi gelifltirmek

yolunda att›¤› ilk ad›m-

lar. Bu ilk ad›mlardan

günümüze dek geçen süre-

de insanl›k pek çok alet yapt›. Bu aletler-

den kimileri bilim tarihinin kilometre

tafllar›n› oluflturuyor. 

Kendimizi bilim tarihini ö¤renmek

için, yolculuk yapan bir turist gibi düflü-

nelim. Görmek istediklerimiz, bilimin ge-

liflimi s›ras›nda insanlar›n kulland›¤› alet-

ler.  Bunun için ilk dura¤›m›z Paleolitik

ça¤; di¤er bir deyiflle Yontma Tafl devri.

Tafltan aletlerin kullan›ld›¤› bu dönemde

en temel alet, alet yapmaya yarayan el

baltalar›yd›. Elin içine oturmas› için arka

taraf› genifl ve yuvarlak, tombul bir ba-

dem biçiminde, alet yapabilmek için ucu

sivri ve güçlü çakmaktafl›ndan ya da ba-

zalttan yap›lan bu balta, tüm aletlerin

anas› olarak görülebilir. El baltas›n› gü-

nümüzde kulland›¤›m›z baltayla kar›flt›r-

mamak gerek. Bu aletlerin ne flekli, ne

de ifllevi baltaya benziyordu. Bu tafllar,

m›zrak ucu, tafl b›çak ya da farkl› amaç-

la kullan›lan baflka tafl aletlerin yap›lma-

s›nda kullan›l›yordu. El baltas›n› kullan-

mak yetenek isteyen bir iflti. Baltay› kul-

lanan kifli, yeni aletler üretece¤i ham ta-

fla, do¤ru aç›yla vurmal› ve tafla mümkün

oldu¤u kadar zarar vermeden çal›flmal›y-

d›. Bu flekilde tafla, en ifllevsel formu ver-

meye çal›fl›rd›. Paleolitik ça¤›n sim-

gesi gibi düflünebilece¤i-

miz el baltalar›,

ifllevlerine gö-

re 5-35 cm bo-

yutlar›nda ola-

bilirdi. De¤iflik

boyutlardaki bu

tafllar›, dönemin insanlar›na ait

alet tak›m› olarak düflünebiliriz. Nas›l ki

bugün bir usta, alet çantas›n› aç›p için-

den tak›mlar›n› ç›kar›p en uygun boyda-

ki aletiyle çal›flmaya bafll›yorsa, dönemin

ustalar› da benzer ifllevlerle farkl› boyut-

larda el baltalar› üretmifllerdi. Bu tür el

baltalar›n› Paleolitik dönemlere ait eser-

lerin sergilendi¤i müzelerde görebiliriz. 

‹nsanlar, buzullar›n çekilip yerini ›l›-

man ve yaflama uygun bir iklim kufla¤›na

b›rakmas›n›n ard›ndan tüm dünyaya ya-

y›ld›lar ve yerleflim yerleri kurdular. ‹n-

sanlar›n say›s› artt›kça yerleflecek yeni

yerler bulma amac›yla yap›lan yolculuk-

lar›n da say›s› artt›. Yolculuklar s›ras›nda

önemli olan, yön bulabilmekti. Bunun

için insanlar y›ld›zlar› izlemeyi ve harita-

lar yapmay› ö¤rendiler. Bilinen en eski

yerleflim yeri haritas› Çatalhöyük’te. Gü-

nümüzden yaklafl›k 9000 y›l önce kuru-

lan Çatalhöyük, Anadolu’nun bilinen ilk

yerleflimlerinden biriydi. 1400 y›l boyun-

ca 376 kufla¤a ev sahipli¤i yapm›fl olan

yerleflim yeri, 1960’l› y›llarda ‹ngiliz ka-

z›bilimci James Mellaart’›n çal›flmalar›

sonucu aç›¤a ç›kar›ld›. Kentin kal›nt›lar›

aç›¤a ç›kt›kça görüldü k,i kaz› alan›nda-

ki kal›nt›lar çok iyi bir durumdayd›. Bun-

lar, insan›n yerleflik yaflam devresine ge-

çifli s›ras›nda yaflad›klar› hakk›nda bir-

çok fley ö¤renilmesine yard›mc› oldu.

Kentin duvarlar›nda bulunan bir resim,

kaz›bilimcileri hayran b›rakm›flt›. Bu Ça-

talhöyük yerleflkesini ve çevresindeki

da¤lar› gösteren ilkel bir haritayd›. Kimi

arkeologlarsa haritac›l›¤›n bafllang›c›n›

Babil dönemine dayand›r›yor. Bunlara

göre, bilinen ilk harita kil tabletler üzeri-

ne yap›lm›flt›. MÖ 2500 y›llar›nda yap›ld›-

¤› tahmin edilen ilk haritalar Babil kenti-

nin yaklafl›k 350 km kuzeyinde bulunan

Ga Sur harabelerinde bulunmufltu. Kral

Sargon dönemine ait bu kil haritalarda

F›rat Nehri ve kollar›yla, do¤u-bat› yö-

nünde uzanan da¤lar görülüyordu . Bat›

dünyas›na ait bilinen en eski haritaysa

Soleto haritas› olarak biliniyor. 2003 y›-

l›nda ‹talya’n›n Lecce kentine ba¤l› Sole-

to’da bulunan bu haritan›n MÖ 5. yüzy›-

la ait oldu¤u san›l›yor. Harita, çizme flek-
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lindeki ‹talyan yar›madas›n›n topuk bö-

lümünü gösteriyor. Bu haritan›n antik

ça¤dan günümüze gelen haritalar aras›n-

da en eskisi oldu¤u ileri sürülüyor. 

Gizemli bir alet: 

Antikythera
Antikça¤ insanlar› için yaln›zca yeryü-

zünün de¤il, gökyüzünün konumu da

önemliydi. Hem ilk gezginlerin yolculuk-

lar›n› gerçeklefltirmeleri için hem de ta-

r›msal döngüler, dini bayramlar gibi özel

günlerin hesaplanabilmesi için gökyüzü-

nün izlenmesi gerekiyordu. Antik dönem

insanlar›, göksel olaylara önem verdiler

ve gözlem yapmak için çeflitli aletler yap-

t›lar. Bunlardan günümüze ulaflan en il-

ginç alet Antikythera. Alet, ad›n› Girit ya-

k›nlar›nda bulunan Antikhythera adl› kü-

çük bir adadan al›yor. Antikythera, 1902

y›l›nda Ege’de sünger avc›lar› taraf›ndan

bir Roma gemi bat›¤›nda bulunmufltu.

Arkeologlar o dönemde M.Ö. 2’inci yüzy›-

la ait oldu¤u düflünülen bu bronz alet

karfl›s›nda flaflk›nl›¤a düflmüfl, ifllevi ko-

nusunda karars›z kalm›flt›. Çok say›da

parçadan oluflan aletin, ahflaptan dolap

gibi bir kutunun içine gömülü olarak ta-

sarland›¤› düflünülüyor. Aletin, yap›ld›¤›

tarihi izleyen 1000 y›l için bile en karma-

fl›k makine oldu¤u tahmin ediliyor. Ciha-

z›n elle çevrilen bir kolla çal›flt›¤› varsay›-

l›yor.

‹ngiltere’deki Cardiff Üniversite-

si’nden Mike Edmunds yapt›¤› araflt›rma-

da, ‘Antikythera’ adl› aletin Günefl ve Ay

tutulmalar›n›n Dünya, Ay ve Günefl’in

birbirlerine konumundan tahmin edilme-

sine yarad›¤›n› öne sürüyor.

Edmunds, aletin içindeki mekanizma-

n›n bir çizimini ç›kard›. Bu çizim sayesin-

de parçalar›n flekli ve yap›s›, parçalar›n

birbirlerine nas›l kenetlendi¤i ve ifllevleri

ortaya ç›kar›ld›. Biliminsanlar›, mekaniz-

man›n modern kol saatlerinden çok daha

karmafl›k oldu¤unu vurguluyorlar. 

Araflt›rmaya kat›lan Selanik’teki Aris-

toteles Üniversitesi profesörü John Seira-

dakis, flimdiye kadar mekanizmaya ait 81

parçan›n bulundu¤unu, bunlar›n

30’unun el yap›m› bronz oldu¤unu ve en

büyük parçada da 27 adet diflli bulundu-

¤unu belirtiyor. Seiradakis mekanizma-

n›n baz› parçalar›n›n hâlâ kay›p oldu¤u-

na da dikkat çekiyor.

Antikythera mekanizmas›na ait yaz›l›

kaynaklarda baz› bilgiler bulunuyor, an-

cak araflt›rmac›lara göre mekanizma gize-

mini koruyor; çünkü flimdiye dek baflka

bir örne¤i bulunmufl de¤il. 

fiu anda Atina Ulusal Arkeoloji Müze-

si’nde sergilenmekte olan Antikythera,

aç›¤a ç›kar›lmadan önce yaklafl›k 2000

y›l su alt›nda kalm›flt›. ‹ngiliz bilim tarih-

çisi Derek Solla Price’a göre, Antikythera

mekanizmas› bir gökbilim saati olabilir.

Çünkü o zamanlarda tar›m iflleri ve dini

bayramlar›n zaman›n› bilmek için ölçüm-

ler yap›lmas› gerekiyordu. Londra Bilim

Müzesi küratörü (araflt›rmac›, yönetici)

Michael Wright ise, Antikythera mekaniz-

mas›n›n Yunan Zodyak dönencesi, M›s›r

takvimi ve Ay’›n dönemlerini gösteren bir

saat oldu¤unu öne sürmüfl. Hatta

Wright, bu gizemli ayg›t›n bir de modeli-

ni yapm›fl.

Bir gökbilim profesörü olan Ed-

munds, Antikythera’n›n ayn› zamanda ge-

zegenlerin hareket ve Dünya’ya göre ko-

numlar›n› gösteren gökbilimsel bir pusu-

la oldu¤unu düflünüyor; çünkü ayg›t›n

içinde ‘Venüs’ ve ‘konum’ anlam›na ge-

len iflaretler oldu¤u düflünülüyor. Ed-

munds, cihaz›n Venüs ve Merkür’ün ko-

numlar›n› gösterdi¤ini belirtiyor. Aletin

72 parçadan oluflan bir modelini yapan

Michael Wright ise, Antikythera’yla Mars,

Jüpiter ve Satürn gibi uzak gezegenlerin

de konumlar›n› saptanabilece¤ini ileri sü-

rüyor. Antikyhthera’n›n gizemini aç›¤a ç›-

karmak için çal›flmalar sürüyor. Hatta bu-

nun için bir proje tak›m› da oluflturul-

mufl. Yine de öyle görünüyor ki, daha

sa¤l›kl› bilgiler için aletin benzerlerinin

gün yüzüne ç›kar›lmas› gerek. Bunun ya-

n›nda insanlar›n gökbilimsel saatler yap-

mas› yaln›zca o döneme ait bir olgu de¤il.

Günefl’in, Ay’›n ve gezegenlerin konumla-

r›n› gösteren aletler ça¤lar boyunca yap›-

lagelmifl. Ço¤unlukla Dünya merkezli dü-

flüncenin etkisiyle yap›lan bu saatlerin en

ünlüsü Prag’da bulunuyor. Prag Gökbi-

lim Saati ya da Prag Orloj ad›yla bilinen

bu yap›t, göksel hareketleri gösteren ku-

sursuz bir saat kulesi. Saatin yap›m›na

1410 y›l›nda bafllanm›fl. mekanik saatle-

rin Avrupa’da görünmeye bafllamas›n›n

ard›ndan, dönemin ünlü saat ustas› Ka-

dan’l› Mikulas ve sonradan Karlova Üni-

versitesi’nde matematik ve gökbilim pro-

fesörü olan Jan Sindel taraf›ndan yap›l-

maya bafllam›fl. Saat 1490’da bir takvim

kadran› eklenerek son halini alm›fl. Saa-

tin 1552 y›l›ndan sonra durmaya bafllad›-

¤› ve kimi zaman hatalar yapt›¤› biliniyor.

Bu nedenle çeflitli onar›mlar geçiren saa-

ti eski haline getirmeye çal›flan ilk kifli, yi-

ne ünlü bir saat ustas› olan Jan To-

borsky. Orloj’un gökbilim kadran›, Orta-

ça¤ gökbiliminde kullan›lan usturlaplar

gibi düflünülebilir. Bu düzene¤e büyük

bir mekanik usturlap demek yanl›fl ol-

maz. Hatta Orloj, o dönemde yap›lm›fl il-

kel bir planetaryum olarak da de¤erlendi-

rilebilir. Dünyay› simgeleyen kadran›n

üzerinde bir Zodyak halkas› (tak›m y›ld›z-

MÖ 2500’lü y›llara tarihlenen Babil haritas›

Antikythera ad› verilen bu
aletin antik ça¤dan kalma bir
gözlem cihaz›n›n 
parças› oldu¤u 
düflünülüyor
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lar›n y›l boyunca tutulum kufla¤›nda al-

d›klar› konumlar› gösteren halka), Gü-

nefl’i ve Ay’› simgeleyen iki küçük ikon

görmek mümkün. Kadran›n üzerindeki

de¤iflik iflaretler bu aletin hem saat, hem

takvim hem yerin ve gökcisimlerinin ha-

reketini gösteren çok amaçl› bir düzenek

oldu¤unu gösteriyor. Yüzy›llar içinde çe-

flitli onar›mlar geçiren bu saatin karfl›lafl-

t›¤› en büyük tehlike, ülkenin Nazi iflgali

s›ras›nda bölgenin bombard›man› s›ras›n-

da yaflanm›fl. Yöre halk›n›n gayretleri so-

nucunda Orloj Saati günümüze kadar

gelmeyi baflarm›fl.  

Güvenlik ‹çin Kilit

Antikça¤dan günümüze gelen aletler

kadar, antikça¤ aletlerinin modern bili-

minsanlar›na verdi¤i fikirler de önemli.

Bulufllar insanl›¤›n gereksinimleri do¤-

rultusunda yap›l›yor. Ne var ki, bunlar›

sürekli gelifltirip daha iyi hale getirmek

de en az bulufl yapmak kadar önemli. Bu

anlamda aletlerin geçirdi¤i evrimden de

söz edebiliriz. Sözgelimi bilinen ilk kilit-

ler Mezopotamya ve eski M›s›r’da kulla-

n›lmaya bafllanm›flt›. ‹nsan›n gizlilik ge-

reksinimi ve özel mülkiyet hakk›n›n ge-

tirdi¤i bir sonuç olarak kilit, vazgeçilmez

bir mekanizma. Ne var ki, bilinen ilk kilit-

ler asl›nda çok da karmafl›k olmayan ve

kolayca aç›labilen sürgülerden ibaretti.

Kilitler zaman içinde geliflimini sürdür-

dü. Günümüzde çok modern ve aç›lmas›

zor kilitler kullan›yoruz. Fakat hiçbir ki-

lit, ‹ngiliz buluflçu Joseph Bramah’›n yap-

t›klar› kadar ünlü olamad›. Bramah’›n

yapt›¤› kilitler öylesine sa¤lam ve kar›fl›k-

t› ki, döneminde h›rs›zlara karfl› en etkili

güvence oldular. Bramah da yapt›¤› kilit-

lere son derece güveniyordu. Yapt›¤› kili-

di bir ma¤aza vitrininde sergileyen bulufl-

çu,  kilidi açabilene bir ödül verece¤ini

duyurmufltu. O tarihten sonra kilidi aç-

maya u¤raflan pek çok kifli baflar›s›zl›¤a

u¤rad›. Kilit, 67 y›l sonra Londra’da dü-

zenlenen bir sergiye kondu¤unda ünün-

den bir fley kaybetmemiflti ve aç›lmay›

bekliyordu. Sergiye kat›lan ABD’li bir ki-

lit ustas› kilidi açmay› baflard› ve ödülü

ald›. Ama bunun için 51 saat ter dökme-

si gerekmiflti.

Bramah kilidinin bu mükemmel yap›-

s›na karfl›n sak›ncal› bir yan›, yap›s›n›n

çok karmafl›k olmas› nedeniyle çok yavafl

üretilebiliyor olmas›yd›.  Bu yüzden Bra-

mah, atölyesine genç bir çilingir ustas›

olan Henry Maudslay’i yard›mc› olarak al-

d›. Maudslay’le birlikte, uygun ölçülerde

haz›r kilit parças› kesecek bir makine ya-

p›m›na girifltiler. Maudslay’in makineleri,

19. ve 20. yüzy›lda gelifltirilen iflleme tez-

gâhlar›n›n di¤er bir deyiflle tüm imalat

makineleri endüstrisinin öncüleri oldu-

lar. Maudslay madeni tornay› da bulmufl-

tu. Bu sayede gelecekte “üretim makine-

leri endüstrisinin babas›” olarak an›lacak-

t›. Bramah’›n atölyesi de üretim tezgâhla-

r› endüstrisinin befli¤i olarak an›ld›.

Bilim tarihi boyunca insanl›¤› ileri gö-

türen aletler pek çok. Bununla birlikte,

baz›lar›n›n etkisi günümüzde de sürüyor.

Sözgelimi ad›n› çok kimsenin bilmedi¤i

Charles Franklin Kettering, asl›nda gü-

nümüz dünyas›na yön veren isimlerden

biri. Kentler, insanl›¤›n yerleflik yaflama

geçifllerinden beri var olagelmifllerdi. En-

düstri devriminin ard›ndan 19. ve 20.

yüzy›llarda kentler, tarihteki en büyük

hallerini ald›lar. Bunda iki bulufl etkin:

asansörler ve otomobiller. Asansörler

kentlerin dikine yükselmesini sa¤larken,

otomobiller de gittikçe geniflleyen bir ara-

ziye yay›lan kentin içindeki ulafl›m› sa¤l›-

yordu. Ne var ki eski otomo-

billeri çal›flt›r›rken motora ilk hareketi

vermek günümüzdeki kadar kolay de¤il-

di. Motorun önünde bulunan bir deli¤e

sokulan krank çubu¤unu s›k›ca kavray›p

kuvvetlice döndürmek gerekirdi. Motor

ancak bu hareketten sonra çal›fl›r ve sü-

rücü direksiyon bafl›na geçebilirdi. Bu

durumun yaratt›¤› zorluk kad›nlar›n ya

da yafll›lar›n kaba güç gerektiren bu eyle-

mi kolayca yapam›yor olmas›yd›. Kette-

ring yaln›zca küçük bir dokunuflla çal›-

flan ve motora hareketini veren marfl mo-

torunu bulan kiflidir. Otomobillere marfl

motorunun eklenmesiyle sürücülük kaba

güç gerektiren bir ifl olmaktan ç›km›fl, ka-

d›n, erkek, yafll›, genç herkes otomobil

kullanabilir olmufltu. Bu sayede daha faz-

la otomobil sat›ld› ve kentlerin yatay geli-

flimleri eskiye oranla daha da sorunsuz

flekilde yafland›.

Alet yaln›zca insan›n yapabildi¤i bir

fleydir demifltik. Bununla birlikte flunu da

hat›rlamak gerek ki, insanl›k tarihinin ge-

liflmesine neden olan en önemli iki alet

insan›n elleri ve o ellere yön veren usu.

Ak›l her zaman hayat› kolaylaflt›racak ye-

ni aletler yapma olana¤› sunuyor bize. Bi-

lim tarihinden bize kalan çeflitli bulufllar

bugün kutsal bir emanet gibi müzelerimi-

zi süslüyorsa, bunun en önemli nedeni

bilimsel düflünce ve ak›ld›r. Kimileri unu-

tulmaya yüz tutmufl, kimileri tarihin toz-

lar›ndan s›yr›l›p günümüze gelmifl bulufl-

lar›n her biri akl›m›z›n somut hale bürün-

müfl ürünleri. Onlar› hat›rlarken bir an-

lamda geçmiflimizi de hat›rl›yoruz.
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Bramah kilidi

Prag’daki Orloj saati

Charles F. Kettering, ilk marfl motorunu yapt›.
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