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R
obotların geçmişi, endüstri 
devriminin de öncesine gidiyor 
diye.1810’dan 3 yıl öncesine kadar 
dikkat çeken farklı robotlardan 
bazıları...

1961 –Robert Calloway tarafından üretilen 
bu 16 kişilik robot grubu, birer ses kaydedicisine 
sahipti ve bu sayede herhangi bir etkinlikte 
önceden kaydedilmiş olan sesleri ziyaretçilere 
dinletebiliyordu.

1964 – 1964’te Japon öğrencilerin en çok 
hayranlık duyduğu Goro, omzundan çıkan devasa 
antenlere gelen sinyallerle çevresindekileri 
başıyla selamlıyor, hatta göz kırpıyordu.

1966 - Sahnelerde boy gösteren bu robot 
grubu, ikisi davulcu, kalanı da trompet ve 
klarnetçilerden oluşan özel bir müzik grubu 
olarak sahnelerdeki yerini almıştı.

1960 -Hughes Aircraft şirketi tarafından 
Kaliforniya’daki Culver City’de geliştirilen 
1960 üretimi Mobot Mark II isimli robot, film 
çekimlerinde kullanılan kameralardan alınmış 
gözleri ve uzaktan kumanda edilebilmesiyle 
fotoğraftakinin aksine insanlık için bir tehlike 
olarak tanımlanmıştı.

1961 - Şikagolu oyuncak tasarımcısı Marvin 
Glass tarafından geliştirilen “Robot Commando 
Soldiers” sesle kontrol edilebiliyordu. Kablolu 
mikrofonuna gelen emirleri eksiksiz uygulayan 
bu asker robot, gelen talimatla sırtındaki minik 
roketleri fırlatabiliyordu.

1810 - Dünyanın ilk robotu, 1810 yılında 
Dresden, Almanya’da Frederich Kauffman 
tarafından geliştirildi ve trompet çalıyordu!.. 

Robotların 
200 yıllık tarihi (*)
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1977 - Sam Struggle Gear isimli robot, Starwars 
- Yıldız Savaşları serisinde kullanılan uyarı sistemiyle 
donatılmıştı ve filmde bu amaçla kullanılan sesleri 
birebir çıkarabiliyordu.

1973 – İngiltere’nin teknoloji dünyasına 
armağanı Robbie isimli bu robot, üzerindeki 
analog göstergeleri bir kenara bırakırsak 
çocukların eğitimine yardımcı olmak gibi 
zamanının ötesinde bir beceriyle donatılmıştı.

1977- Illinois şehrinde görücüye çıkan 
Apple’ın, “iAroki” isimli robotu, farklı görevler 
için yeniden programlanabilmesinin dışında 
evdeki çöpleri dökebilme ya da köpeğinizi 
gezintiye çıkarabilme gibi üstün meziyetlere de 
sahipti.

1984 -Daha bilgisayarlar bile yeni yeni 
yaygınlaşırken bu robot, New York akvaryumunda 
fokları eğitmek için çalışıyordu.

1991 - Güney Kore sokaklarının 
1991 yılında özel bir konuğu vardı. Şekli 
itibariyle insanımsıdan çok ekranımsı olarak 
niteleyebileceğimiz bu robot, bilek güreşi 
sevenlerin dışında kol kaslarını güçlendirmek 
isteyenler için de eğlenceli bir seçenekti.

1997 - 2000 yılı öncesinde, humanoid 
(insanımsı) robotlar arasında Japonya’daki 
Waseda Üniversitesi’nde geliştirilen Hadaly 
2, bir bilgisayara bağlı olarak çalışabilse 
de 10 yaşındaki bu maymunla oldukça iyi 
anlaşabiliyordu.

2004 –Sony’nin QRIO isimli bu robotu, 
üretildiği zamanın teknolojileriyle yetinmek 
zorunda kalsa da, eğlenceli özellikleriyle 
medyanın en çok okunanlar sıralamasında üst 
sıralarda yer almayı başarmıştı.

2005 - Japon Kokoro Corp. ve Advanced 
Media tarafından geliştirilen “Actroid” isimli bu 
robotun görevi, Japonya’nın önemli fuarlarından 
Aichi Expo’ya gelen 120 farklı milletten 
ziyaretçileri bilgilendirmekti. 

2005 -Güney Kore’nin robot dünyasına 
2005’te kazandırdığı Albert Hubo isimli robot, 
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(APEC) toplantısı için Güney Kore’ye gelenleri 
kapıda karşılarken, bölgenin gelecekte dünya 
ekonomisinde nasıl bir rol oynayacağıyla ilgili 
fikir sahibi olmalarını da sağlamıştı.

2000 - Planet of Visions isimli bu robot, 
Almanya Hanover’de düzenlenen Expo 2000 
Fuarı’nda ziyaretçileri karşılamakla meşgul.

2002 -Sony tarafından geliştirilen 58 santim 
boyundaki robot grubu, robotların mekanik 
yürüyüşlerinin dansla buluşmaya başladığı 
döneme start vermesiyle de ses getirdi. SDR-
4C isimli bu robot grup, çalan müziğe ayak 
uydurmakla kalmıyor, tüm dansı sorunsuz bir 
senkrasyonla da gerçekleştirerek alkışları 
topluyordu. 

2004 – ABD’deki Carneige Mellon 
Üniversitesi’nde geliştirilen bu robot, hassas 
ayaklarıyla su üzerinde hareket edebilmesiyle 
casus istihdam eden güvenlik teşkilatlarının 
oldukça ilgisini çekmişti. Özel mikro kamerası 
onun etraftan görüntü almasını sağlarken, 
su üzerinde bile durabilmesi her ortamda 
kullanılabilmesinin yolunu açıyordu. 

http://www.bilisimdergisi.org/s168

http://www.bilisimdergisi.org/s168


DOSYA: Türkiye’de robotik
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1332014 EYLÜL132

2007 - Simroid (Simulator Humanoid) isimli 
bu robot, diş hekimliği öğrencilerine yardımcı 
olan özellikleriyle kendisinden üç yıl sonra 
geliştirilen Hanako’ya da öncülük etmişti.

2008 -HAL adı verilen bu akıllı yardımcılar, 
yürüme zorluğu yaşayan hastaların tedavisinde 
kullanılmıştı. Bu özel yardımcıdan faydalanmak 
isteyenler, 1500 ila 2200 dolar arasında değişen 
fiyatlarla HAL’ı kiralayabiliyordu.

2009 - Japonlar için robot demek, insanlığa 
her alanda hizmet edebilecek cihazlar anlamına 
geliyor. 2009’da dünyayı kasıp kavuran ve halk 
arasında domuz gribi olarak tanımlanan H1N1 
virüsüyle mücadelede, Swine isimli bu robotun 
önemli bir görevi bulunuyordu.

2009 - Japonya’daki Waseda Üniversitesi’nde 
Dr. Shigeki Sugano liderliğindeki ekip tarafından 
geliştirilen bu robot, oldukça hassas parmaklara 
sahip...

2009 –Tokyo’daki Waseda Bilim ve 
Mühendislik Okulu’nda geliştirilen KOBIAN isimli 
bu robot, yedi farklı duyguyu algılamasıyla 
duyurulduğu tarihte oldukça ses getirmişti.

2010 –Japonya’daki Showa Üniversitesi’nde 
geliştirilen Hanako isimli bu robotun tek amacı, 
üniversitenin diş hekimliği öğrencilerinin 
eğitimine yardımcı olmak.

2011 – IBM’in süper bilgisayarı Watson, 
şeklen insanımsı robotlara benzemese 
de yapay zekâsı ve işlem hızıyla Jeopardy 
(Riziko) yarışmasının şampiyonu Ken Jennings’i 
geçerek 1 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi (!) 
olmayı başarmıştı.

 (*) Bilgi Çağı, 25 Temmuz 2011 
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