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Bizim Saatimiz...
aman insanın en kıymetli hazinesi, saatlerse zamanı doğru ve
yararlı bir şekilde kullanma
ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmış
insan harikası aletlerdir. İnsanoğlunun
zamandaki yolculuğuna yoldaşlık eden
saatlerin ilk ortaya çıktıkları andan
bugüne müthiş bir değişim geçirdiğini
biliyoruz. Saat denildiğinde akla ilk gelen
mekanik âletlerden çok önceleri, zamanın
ölçümünde doğadan azami derecede
yararlanılıyordu. Yaklaşık 5 bin yıl önce
Mezopotamya, Mısır ve Asya’da saatin
ilkel formları olan güneş, kum, su saatleri
ve benzer ölçüm teknikleri kullanılmaktaydı.
Ancak insanın zamanla meselesinin daha
derin köklere sahip olduğu bir gerçek.
Her şeyden önce zaman insanın kendi
varlığını, kâinatı kavrama arayışında
temel bir dayanaktır. Bu sebeple tarih
boyunca düşünür, bilim insanı ve sanatçıların üzerinde en fazla kafa yorduğu
konulardan biri olagelmiştir. Güneş
ışığından dijital ekranlara doğru, saatin
çağlar içinde gelişen teknolojik hikâyesi,
aynı şekilde insanoğlunun zamandaki
seyriyle benzeşmektedir. Ahmet Hamdi
Tanpınar, “Cenab-ı Hak insanı kendi sureti üzere yarattı; insan da saati kendine
benzer icat etti” diyerek bu hakikati veciz
şekilde dile getirmektedir.

Osmanlı işi dolaplı saat, 19. yüzyıl,
Hilmi Şenalp koleksiyonu.

İslam dininin zamana verdiği önem,
saatlerin bizim hayatımızdaki değerini
artırmıştır. Günde beş vakit namaz, oruç,
hac gibi vakte bağlı inanç pratiklerinin
en doğru biçimde yerine getirilebilmesi
maksadıyla astronomik gözlem yapılan
rasathaneler inşa edilmiş, külliyelere ve
büyük camilerin bitişiğine muvakkitha-

neler kurulmuştur. Bizim saatle bağımız
zamanın kaynağıyla ilişkimizi, gökyüzüyle irtibatımızı kesmemiş, bilakis daha
da beslemiştir. Çünkü biz saat demekle,
Ahmet Haşim’in tabiriyle, bizzat zamanı
anlıyor, anda yaşıyorduk.
Bugünse içinde bulunduğumuz çağa
göre zamanı tanımlıyor, gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren aygıtların
dayattığı bambaşka bir zaman sisteminde
yaşıyoruz. Her köklü değişim gibi, bu
farklılaşma da beraberinde birtakım problemler getirdi. Zihinlerimiz bu değişimi
anlamlandırmaya, yaşantımız bu yeni
saatin tik taklarına adımlarını uydurmaya
çalıştı. Yeniye uyum süreci, doğurduğu
sorunsallarla birlikte etkisini en çok kültürel ve sanatsal üretimde gösterdi.
“Her Şeyin Bir Saati Var” zamana ve saatlere adanmış bir sergi.
Sergimizde değerli koleksiyonerlerimizden derlenen birbirinden güzel saatlerin
yanında, saat ve zaman konulu sanat
eserleri sizleri karşılayarak zamanda
keyifli bir gezintiye çıkaracak. Bu seyir,
umarım farklı zaman sistemlerinin
düşüncemize, yaşayışımıza etkilerini zihnimizde yeniden tartışmamıza, cevaplanmayı bekleyen sorulara yanıtlar bulmamıza bir imkân tanır.
Sergi ve kitabın oluşmasında emek harcayan herkese teşekkür ediyor, sizleri Şeyh
Galip’in şu sözüyle selamlıyorum:
Geçti gün, ferdâyı ko
Saat bu saat, dem bu dem…

Sermayesi Eriyen Bu Şahsa

Merhamet Edin!

K

uran-ı Kerim’deki en kısa surelerden birisi olan Asr suresi için
müfessirler “nasihatlerin özü”
derler. “Asr’a, yani zamana yemin olsun”
ayetiyle başlar. Hekim ve filozof Razi
şöyle bir mesel anlatır:
Buz satan birisi pazarda şöyle bağırıyordu; “Sermayesi eriyen bu şahsa
merhamet edin!” Onun bu sözünü
duyunca, bu söz Asr suresinin anlamıdır dedim.
Saatin kadranında ilerleyen saniye ibresi,
suyun yatağında akışı gibi, zamanın hızla
ve geri dönülmez şekilde geçtiğini gösterir bize. Işık saniyede 300 bin kilometre
yol kat eder. Esasında saniye de kâinatta
oldukça uzun zaman birimidir. Hayatımız
mahdut bir zaman dilimiyle sınırlı olduğundan bizler için en kıymetli sermayedir
zaman, ancak biz onu hoyratça kullanırız.
Zaman ve saat üzerine değişik düşünceler ortaya koyacak bir sergi hazırlamaya
ressam dostum sevgili Mustafa Albayrak’ın saatlerini görünce karar verdim.
Onun saatlere hapsettiği insanlar, bize
zaman düzlemindeki hayatın kartezyen
öznesi olduğumuzu hatırlatıyor. Böyle
bir fikir oluştuktan sonra zaman ve saat
üzerine eserler veren değişik sanatçıların
eserlerini 11. yüzyılda muhteşem saatler
üreten El Cezeri’den günümüze değişik
saatlerle birlikte sergilemeyi amaçladım.

Osmanlı saati, 19. yüzyıl, Bekir Cantemir koleksiyonu.

“Her Şeyin Bir Saati Var” kesinlikle bir
saat sergisi değildir. Dünyada ve Türkiye’de pek çok saat sergisi açılmıştır.
Hâlihazırda Topkapı ve Dolmabahçe

Saraylarına giderseniz muhteşem saat
koleksiyonları görebilirsiniz. Burada amacımız sanat eserleri, değişik saat örnekleriyle, yalın bir ziyaretçiyi zaman üzerine
düşünmeye sevk etmektir.
Sergiyi açtığımız Nusret Çolpan Sanat
Galerisi, Fatih Belediyesi’nin Merkez
Kütüphanesi’nin hemen yanı başında
bulunuyor. Her gün yaklaşık 2 bin genç
insan bu galerinin önünden geçerek
kütüphaneye giriyor. Gençlerin kimisi
zamanla yarışarak sınavlara hazırlanmak kimisi vaktini bir şeyler öğrenerek
değerlendirmek telaşında. Eminim
hepsi kollarındaki, telefonlarındaki ya da
duvardaki saatlere endişeyle bakıyorlar.
Galerinin kapısından girdikleri takdirde
zaman içinde değişik bir gezintiye çıkmış
olacaklar. Muradımız biraz da budur.
Sergi fikri belirginleştikten sonra, kurgu
ve konseptin oluşumunda her zaman
yanımda olan, değişik saat örneklerini
görmek için koleksiyonerlerin kapısını
beraber çaldığımız, “Müslüman saati”
başta olmak üzere serginin kıymetli köşelerini ve sergi kitabını hazırlayan sevgili
dostum ve çalışma arkadaşım Akif Kuruçay’a gayretleri ve yoldaşlığı için minnettarım. Sergiye eser veren sanatçılarımıza,
çok kıymetli saatleri tereddüt etmeden
bizlere emanet eden koleksiyonerlere ve
elbette bu işleri yaparken önümüzü açan
ve destekleyen Fatih Belediye Başkanı M.
Ergün Turan Beyfendiye en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Osman Özsoy
Sergi Küratörü

İÇİNDEKİLER
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Her Şeyin Bir Saati Var
ZAMANDA BİR GEZİNTİ

“Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında.
Yekpâre, geniş bir anın, parçalanmaz akışında.”
				

aman varlığın kavranmasında
bir ufuktur. İnsan kendi varlığını
zamanda kavrar.
Varlığın anlamı zamanla anlaşılır.
Zaman olmasaydı an da olmazdı.
Ansız bir yaşamdan söz edemezdik.
Yaşam kimi zaman kesişen kimi zaman
çatışan anların bileşimidir.
An’da yaşamın özü saklıdır; bizi sonsuza
dek yaşatan anı o an’da filizlenir.
Her an bir değişim, bir oluş, yenilik içerir.
Yaşamın lezzeti bu değişimdedir.
Tanpınar’ın deyişiyle, “Değişmenin ebedî
olduğu yerde, güzeldir hayat”.
Zaman tülünü üstümüzden kaldırıp
saatin tik takları son bulduğunda,
işte o an, özlemle beklenen sonsuzluk anı
kapılarını aralayacaktır.
Ancak, denir ya, her şeyin bir saati var!
Doğumla ölümün, gündüzle gecenin,
şafakla gurubun, kemalle zevalin, vuslatla
firakın, korkuyla ümidin, hüzünle
sevincin, sözle sükutun…
Sevmenin ayrı düşmenin, kazanmanın
kaybetmenin…
Pişmenin, dönüşmenin…

Ahmet Hamdi Tanpınar

Çözmenin, tanımanın, bilmenin,
anlamanın bir saati var.
Saatler vaktin habercileri, birer zaman
makineleri olarak durmaksızın işler.
Saatler yalnızca mekanik ayrıntılardan,
soğukkanlı tik taklarıyla zamanı
öğüten iç içe geçmiş çarklardan ibaret
değildirler.
Hele bizim saatle kurduğumuz ilişki,
bunun çok daha ötesindedir.
Ahmet Haşim’in söylediği gibi, “Saatten
kastımız bizzat zamandır.”
HER ŞEYİN BİR SAATİ VAR sizi
zamanda bir gezintiye çıkartırken,
sergilediği saatler ve sanat eserleriyle
tarih boyunca içine sıkıştığı zaman
kozasını yırtma hayaliyle yaşayan insanla
saat arasındaki benzeşim ve zıtlıklar
üzerine düşündürmeyi umuyor.
Evet, saat ilerlemenin, gelişmenin bir
sembolü.
Medeniyet en büyük adımlarını saatin
gelişmesiyle attı.
İnsan saati “kendine benzer” icat ettiği
için, saatler geliştikçe, çeşitlendikçe
insanın kendisi de değişti.
Unutmamalı ki akreple yelkovan hep ileri
doğru hareket eder,
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ancak fasit daire içinde, bir kadranın
üzerinde dönüp dururlar.
Kısır döngüyü kırmak insanın işi.
İnsan da kendini tıpkı saat gibi hep
ayarlamalı.

HER ŞEYİN BİR SAATİ VAR

Ziyaretçilerini değerli sanatçıların
ellerinden çıkmış eserlerle, kıymetli
koleksiyonlardan derlenmiş muhteşem
saatlerle ağırlıyor.

Ayarı tam olan için her şey saatindedir.

Sergimizin zihinleri zaman bilinciyle,
gönülleri saat sevgisiyle doldurması
dileğiyle.

Eskiler ne güzel söylemiştir: “Saat bu saat,
dem bu demdir!”

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki
Muvakkit Nuri Efendi’nin söylediği gibi,

HER ŞEYİN SAATİ VAR, insanın
zamandaki yolculuğuna, zaman
karşısındaki çaresizliğine, yaratıcılığına,
bütün anlarına yoldaşlık eden saatlere
adanmış bir sergi.

“Hele bir zamanına sahip ol… Ondan
sonrasına Allah kerimdir!”

Geçti gün,
ferdâyı ko,
Saat bu saat,
dem bu dem…
(Dün geçti,
yarın gelir mi meçhul...
Saat bu saattir, an bu an...)
Şeyh Galip
Türk rakamlı Fransız işi oturtma astronomik saat, 19. yüzyıl
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Zamanı Hesaplama:

Gölgeden Makineye
Saatler
Bekir Cantemir

İ

nsan, zaman ve mekân… Bu üçlünün
tecrübesine ben hayat diyorum. Zamanın ne vakit farkına vardım?
Zaman üstüne düşünmeye ne zaman başladım? Zamanı ilk defa ne zaman tecrübe
ettim? Zamanla ilgili sorular beynime ne
zaman üşüştü?
Bu sergi vesilesiyle bu sorular aklıma
düştü. Sanırım ilk sorularım, 5 yaşındayken yağmurun bittiği yeri merak etmemle başlamıştı. Bulunduğum yerde yağmur
yağarken dünyanın farklı yerlerinde ne
oluyordu?
Aynı zamanı farklı mekânlarda yaşama
tecrübesi hep merakımı celbetmeye devam etti. Sonraları trafik sıkışıklıklarında
alternatifi deneme fikrim trafik tahmin
yazılımlarına rağmen cazibesini hiç
yitirmedi. Aynı zamanı farklı mekânlarda
hissetme ve tecrübe etme merakı…
Daha sonra saatler... Saatler benim için
hep ilginç aletler olageldi. Dedemin,
Demiryolu damgalı cep saatini her gün
ayarlaması, zembereğini kurduktan sonra
kulağına götürerek zembereğin kurulma
miktarına, dinleyerek karar verebilme
kabiliyeti. Yurt dışındaki babamın kayış
kordonlu Nacar saatinin tik taklarını
dinlemek, belki de baba özlemini zemberekle dindirmekti. Çorum saat kulesinin
her saat başındaki sesi ve annemin daima
bu saati “çan saati” diye anması. Saatlerle
ilişkim hep mekanik seslerle başlamış

Süleyman Leziz yapımı iskelet masa saati, 1850

olmalı… Sonra kuyumcu çırağı olarak
genellikle pille çalışan mekanik saatler
satma deneyimi. Yaşadıklarım, saatlerin
benim dünyamdaki yerlerini seslerden
dokunuşlara yavaş yavaş ördüler.
Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin
arka kapısında girişine yakın duvarda
asılı bulunan güneş saatiyle saatlere olan
merakım doruk noktasına ulaştı. Üsküdar’da oturan ve Yıldız’da okuyan biri
olarak vapura ulaşım rotamdaki bu saate
hep selam vererek geçerdim. Doğrusu ne
olduğunu ilk zamanlarda anlamamıştım.
Tanıma çabam da olmamıştı. Sadece etkilenmek ve uzaktan izlemekti, yaptığım.
Osmanlıca kadranlı bir mermer. Bir süre
sonra merakım içimde gittikçe büyüyordu. Tarihi geçiş dönemlerinde okumanın
merakı, yüksek lisans tezimde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e zaman kavramının
dönüşümüne odaklanmamı sağladı. Tez
çalışmalarımda güneş saatleri ve muvakkithanelerle bu vesileyle tanıştım, sanırım. Teşekkürler Mihrimah’ın duvarına o
güneş saatini yapan usta ve onu okuyan
muvakkit…
ZAMANI RAKAMLARA DÖKME:
GÖKYÜZÜNDEN MİKRO-MEKANİĞE
ZAMANI ÖLÇMEK
Zaman için ilk hesap güneşle başlar.
Güneş, doğar ve batar. Bu döngü yeryüzünde her gün tecrübe edilir. Elektrik
öncesi, gün ışığında işlerimizi görür/dük,

HER ŞEYİN BİR SAATİ VAR

GÖLGEDEN MAKİNEYE SAATLER

daim form değiştirerek varlığını korumaya devam etti. Yıldızlar ve ışık kırılımıyla
zaman tespitinin yerine daha sabit aletlerle kılma uğraşısı kum ve su saatlerini
ortaya çıkardı. Saraylar için yapılan suyla
çalışan mekanik saatlerin ilk örneklerine 13. yüzyılda, El Sa’ati veya Cezeri’nin
eserlerinde rastlarız. Bu saatler elitler için
üretilen nadir örnekler olarak tarihteki
yerlerini aldılar.

ediliyordu. Güneş saatleri tüm dünyada
doğa yardımıyla gün ışığında saatin
tespitine yaradı. Kum ve su saatleri de
zamanın tespitinde farklı şekillerde kullanılmaya devam etti. Saraylar için yapılan
zaman hesaplamada kullanılan uzmanlık
aletleri dışında sıradan insanların çoğu
zamanı güneşi okuyarak deneyimliyordu.
Güneş, su ve kum saatlerinden usturlaplara, rubu tahtalarından mekanik saatlere
olan zamanı tespit etme uğraşısı insan
ihtiyaç ve imkânlarıyla doğru orantılı
gelişmiştir. Usturlapların gelişim hikâyesi insanlık tarihinde farklı coğrafya
ve kültürlerde konum tespiti ve zaman
ölçüm ihtiyaç ve dönüşümünü ortaya
koyar. İslam toplumlarında usturlap her
Beşiktaş Muhafızı Yedi-Sekiz Hasan Paşa tarafından
1894 yılında yaptırılan Çorum Saat Kulesi
Mihrimah Sultan Camii güneş saati, Üsküdar

gecenin karanlığında dinlenir/dik. Doğanın döngüsünde yaşamak doğanın içinde
hayatı inşa etmek ve bunu insan toplulukları olarak tecrübe etmek ortak zaman
ve mekân algıları üretir. İnsanlar paylaşabilmek için zamana tanımlar verip ortak
kelimeler türetirler. Önce gün bölümlenir;
sabah, öğle, akşam. Sonra günlere isimler
verilir, haftalar ortaya çıkar. Aylara
isimler verilir, yıllar ortaya çıkar. Saat ve
takvim bu tanımların kayıt altına alınması uğraşı olarak da tanımlanabilir.
Elektrikten, yani ışığın insan kontrolüne
düzenli olarak girişinden önce insanlar doğaya uyumlu bir zamanı tecrübe
ediyorlardı. Gün doğumu ile hayatlarına
başlıyor ve gün batımıyla evlerine çekiliyorlardı. Gece aydınlatma olarak kısıtlı
imkânlarla önce yağ daha sonra gaz lambaları kullanılıyordu ama bu üretilen ışık
gecenin karanlığını kısıtlı ölçüde insana
açıyordu. Doğal zaman, doğa takvimi
doğada yaşayan ve doğadan hayatını
kazanan insanların yaşam döngüsünü
oluşturuyordu. Doğada, saatler güneşin
ışığının kırılımı, yani gölgesiyle tespit

TCDD ile özdeşleşen Serkisof cep saati
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Mekanik saatlerin kamusal alanda görünür hâle gelmesi, 14. yüzyılda Avrupa
manastırlarında gerçekleşmiştir. İlk başta
kadranı olmayan bu saatler çıkardıkları
sesler aracılığıyla zamanı bildiriyordu. Bu saatlerin gelişimiyle kiliselere mimari
unsur olarak çan kuleleri
eklendi ve kuleler bu işlev
için oldukça popüler hâle
geldi. Göze değil kulağa
hitap eden bu saatler
tıpkı Müslüman
toplumlardaki gibi
ibadet vaktinin
tespiti maksadıyla
inşa ediliyordu.
İlahi dinlerdeki
ibadet merkezli
saat tespiti toplumsal uzlaşıda zaman
kavramının kültürel
kodlarının oluşum
ve dönüşümünde etkin
rol üstlendiler. Kule saatler
zamanla kadranlı olarak üretilmeye
başlandı. Böylece sesin yanında göze de
hitap eden bir boyut kazandılar.
Zamanın hesabı ve ortak zaman mutabakatlarının oluşumu farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı zemini sağlamıştır. Böylece zaman hesabı ve zaman tanımındaki
ortak mutabakatlar, yalnızca ibadet için
değil üretim ve finans alanında da farklı
normların üretimine imkân sağlamıştır.
Finansman yönetimi, vergi ve faiz hesapları daima zaman hesabı üzerine kuru-

lurken tarımsal vergiler hasat zamanlarına göre toplanır, takas işlemleri de bu
zamanlara göre düzenlenirdi. Muhasebe
hesaplarına zaman kavramının girişi ve
dönüşümü günümüzde tecrübe ettiğimiz
finansal zaman kavramının ilk formlarını
oluşturmuştur.
MÜSLÜMAN ZAMANI: EZANİ SAAT,
DOĞA ZAMANI
Müslüman toplumlarda günlük ibadet vakitlerini belirlemek en önemli uğraşlardan
biridir. Beş vakit namazın zamanlarının
belirlenmesi, ramazan başlangıç ve bitişi,
sahur ve iftar vakitleri, hac mevsimi gibi
farzlar, tamamen zaman tespitiyle mümkün olan amellerdir. Sayılan amellerin
icrası için bir Müslüman, çocukluğundan itibaren bu zaman kavramıyla
tanışır. Müslüman zaman kavramları,
gün içerisinde güneşin hareketiyle ay içerisindeyse ayın
hareketleriyle belirlenir.
Türkçede zamanın tanımlanmasında gün ve
ay kavramlarının doğrudan güneş ve ayla
ifade edilmesi zaman
tespitinde gökyüzünün esas olduğunu
göstermektedir.
Gün ışığında zamanı
gölge okuma yöntemiyle ölçmek doğayla bağı
kopmamış her Müslüman için
doğal bir yetenekti. Düz dal parçasını
güneş ışığının önüne koyarsanız gölgesinin en kısa hali öğle vaktini, çubuğun
uzunluğunun en kısa gölge uzunluğuyla
ortalamasının gölgesi ikindi vaktini,
güneşin ufuk çizgisinin altına girmesi
akşam vaktini gösterirdi. Siyah iplik
beyaz iplikten ayrılmadığında yatsı vakti,
güneş ufuk çizgisinin altındaysa yani tan
yeri ağardığındaysa sabah vakti girmiş
demekti. Zamanla bu bilgi, her Müslümanın çocukluktan itibaren tecrübi olarak
öğrendiği görgü hâline gelirdi.
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OSMANLI’DA ZAMAN TESPİTİ
Osmanlı’da zaman hesabı müneccimbaşlık olarak kurumsallaşmıştı. Müneccimler takvim oluşturma ve yıldız ilminde
uzmanlaşmışlardı. Takvim hesabı ibadet
yanında vergi toplanması, muhasebe
hesapları gibi gündelik hayatın düzenlenmesine de imkân sağlamıştır. Ayrıca
müneccimler, zîclere bakarak eşref saatlerinin, yani uğurlu saatlerin tespiti gibi
-ibadet saati belirlemenin dışında- yıldız
ve güneş hareketlerinin yaşamı etkileyen
ritmi üzerine yorumlarda bulunmuştur.
Muvakkithanelerse Osmanlı cami mimarisinde temel yapı birleşenlerinden
biriydi. Cami vakıflarında kadro tahsis
edilen muvakkitler bu şirin binalarda
namaz vakitlerinin hesabı ve duyurulması, çok gelişmiş yerlerdeyse astronomi ve
nücum derslerini vermek gibi görevler ifa
etmişlerdir. Muvakkitler saat hesabı için
trigonometrik hesaplar için dahi işlem
görebilen, astronomik hesapları basitleştiren rubu tahtaları kullanmıştır.
Dönemin muvakkithaneleri yalnızca
bina olarak günümüze ulaşmıştır. Burada
kullanılan malzemelerin çoğunun Yenikapı Mevlevihanesi’nde toplandığı ancak
bir yangın sonrası yok olduğu rivayet
edilmektedir. Bununla birlikte muvakkithanelerde kullanılan ölçüm araçlarının
örnekleri günümüzde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi koleksiyonunda
bulunmaktadır.
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Osmanlıların zaman hesabına verdikleri
önem bahsinde, Takıyüddin’in rasathanesinin akıbetini düşündüğümüzde cevabı
zor sorularla karşılaşırız. Takıyüddin
İstanbul Rasathanesi’ni kurmuş, mekanik
saat üretmiş ve bu konuda eserler vermiş
bir Osmanlı âlimidir. Dönemin dini-siyasi
tartışmalarına kurban giden rasathane,
Kılıç Ali Paşa tarafından ilginç bir şekilde konum hesabı yapılarak topla yıktırılmış ve İstanbul zaman üzerine çalışma
mekanını kaybetmiştir. Bu tarihten sonra
Osmanlı’da zaman ve saat uğraşısı, bazı
ender örnekler dışında, ithal bilgi ve teknoloji biçiminde yoluna devam etmiştir.
ZEMBEREĞİN KEŞFİ: SAATLERİN EVE
VE CEBE GİRMESİ
Mekanik saatler zembereğin keşfiyle
küçülmeye başlamış, sarkaç, balans yayının bulunuşu ve metal genleşmesinin
çözümüyle hassasiyeti yüksek ucuz ev
ve cep saatlerinin üretimi mümkün hâle
gelmiştir. Saatin evlere ve cebe girmesi,
önce kulağa sonra hem kulağa hem göze
hitap eden meydan saatleri yerine kişinin
mahrem alanında, yani evinde ve cebinde
taşıdığı yeni bir tecrübe imkânı doğurmuştur. Gündelik hayat artık evlerde ve
ev dışında güneş ışığına bakılmadan
koordine edilebilen bir bütün hâline
dönüşmüştür. Böylece saray elitlerinin
zamanla ilişkisi sıradan halk için de
mümkün hâle gelmeye başlamış ve saat
kullanımı yaygınlaşmıştır. Saatlerin

Bala Süleyman Ağa Camii Muvakkithanesi, 1457, Kocamustafapaşa, İstanbul

kollarda kendine yer bulması I. Dünya
Savaşı sonrasına rastlar. Böylece ceplerde
bulunan köstekli saatlerin yerini kordonu
ve kadran tasarımıyla ile ilgili çekici kol
saatleri almıştır.
Sanayi Devrimi öncesinde mikro-mekaniğin gelişim sürecini okumak saat yapım
uğraşısının ne kadar önemsendiğini ortaya koymaktadır. Eski saatlerin mekaniği,
teknik gelişimi açısından kadranlarındaki
semboloji ve desenlerin formu da dönemin sanat anlayışını yansıtması bakımından önemli özellikler barındırır.
Mekanik saat üretimi mikro-mekanik
ilminin gelişimi ve metal genleşmesi
sorunun çözümüyle modern üretim teknikleri ile iş bölümünü zorunlu kılan bir
organizasyonu gerekli hâle getirmiştir.
Böylece özellikle Avrupa’da saat üretimi fabrikalaşmış ve seri üretim yeni bir
piyasa oluşturmuştur. Modern insan, artık
evine dekorasyon unsuru olarak saatler
koyabiliyor, kıyafetine uygun saatler
seçebiliyordur.
YEREL ZAMANDAN EVRENSEL ZAMANA GEÇİŞ:
TRENİN ORTAYA ÇIKIŞI
Trenin ortaya çıkışına kadar dünyada her
bölgenin yerel zamanı tecrübe edilmekteydi ta ki makinenin hızı, mekân soruZemberek

Rubu tahtası;
namaz vakitlerinin
ve kıble yönünün
nasıl bulunacağını
öğreten astronomi
aleti
Kum saati

nunu canlı gücü dışında aşarak yeni bir
form oluşturana kadar. Eski seyyahlar
zaman ve mekânı canlı veya rüzgâr
gücü ile tecrübe edebiliyordu. Şehirler
ve insanlar daha kapalı ve kendi içinde hayatlar yaşıyor, üretim ve tüketim
alışkanlıkları canlı gücünün hızı oranında
gerçekleşiyordu. Kronometrenin keşfiyle
deniz yolculuklarında boylam hesabının
mümkün hâle gelmesi zaman hesabıyla
ulaşımın ritminin değiştirmiştir. Böylece
zemberek ve buhar, gündelik yaşamın ritmini dünya tarihinde hiç olmadığı kadar
farklı bir tecrübeye imkân kılacak şekilde
dönüştürmüştür.
Artık insanların yaşadıkları bölge ile
sınırlı olan yerel zamanları değil hızları
oranında tecrübe ettikleri, evrensel zamanları vardır. İstanbul’dan kalkan trenin
Konya’ya varış saatini yerel saatle ayarlayamazsınız. Bu hız ve yeni koordinasyon
şartları zaman kavramını dönüştürmüş,
insanın farklı mekânlara da hükmetme
deneyimine imkân vermiştir.
Trenden sonra uçak teknolojisinin
gelişimi, telgraf ve ardından telefonun
yaşamımıza girmesiyle ulaşım ve iletişim
dünya ile bir bütün hâlinde yaşamın zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır. Bu yeni
zaman ve mekân anlayışı yeni insan ilişki
biçimleri ve yeni bir ticari ortam üret-
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miştir. Zamanın finansal değeri artmış, iş
gücü saat üzerinden değerlendirilmeye
başlamıştır. Çalışmak mesai saatleriyle
belirlenen ve ücretlendirilen bir forma kavuşmuş, mesai, izin ve tatil gibi kavramlar çalışma yaşamının zaman belirteçleri
hâline gelmiştir.
Şimdi tecrübe ettiğimiz dünya saati,
yani doğa değil dünya mekânı için ortak
saati gösteren fiktif saat yaşamımızı bu
yeni ritme taşımıştır. Uykusu geldiğinde
uyuyan ve uykusu bittiğinde uyanan,
acıktığında yemek yiyen, işlerini gün
ışında tamamlamak zorunda olan ışığın
iktidarına alışkın yaşamların zaman tecrübesi, yaşadığı mekânın doğal ışığıyla
uyumludur. Şimdi yaşadığımız, gece 12’de
sıfırlanan gün hayali bir gündür. Böyle bir
başlangıcı, bu kabul olmasa kimse kendi
başına başaramaz. Artık zaman kişinin
bireysel tecrübesinin değil toplumsal
kabulün bir kuşatıcısıdır. Zaman, kişiyi
aşan toplumsal bir normdur. Rutin artık
doğadan kopuk ve yetişilmesi gereken
bir hayat tarzıdır. Yemekler ihtiyaca
göre değil öğünlere göre yenilmekte,
gece elektrik sayesinde çalışma yaşamı
dışında ev hayatının temel zamanı hâline
gelmiştir.
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üzerinden okumak ufuk açıcı olacaktır Doğa ile uyumlu zaman tecrübe ve
hesaplama yöntemi teknolojinin gelişimiyle yeni ihtiyaçlar ortaya çıkartmaya
başlamıştır. 1493’de İspanyol Yahudiler
aracılığıyla ilk defa Osmanlı topraklarında kurulan matbaa sürdürülememiş;
Osmanlı kendi matbaasını ancak 1727’de
kurabilmiştir. Saatin Osmanlı toplumunda gelişimi de matbaayı anımsatır.
Osmanlı sarayında 16. yüzyılda mekanik
saat vardır ve bu dönemde “saatçiyan” esnafına saray kayıtlarında rastlanmaktadır.
Ama bu küçük bir zümredir. Osmanlı’da
saat üretimi büyük oranda ecnebilerin
kontrolünde bir iş kolu olarak hayat bulmuştur. 17. yüzyılla birlikte yabancı saat
üreticileri Galata’yı üs edinerek Osmanlı
piyasası için saatler üretmiştir. İbadet
saatlerinin tespiti amacıyla üretilen bu ilk
astronomik saatler Alman, İtalyan, İngiliz
ve Fransızlar tarafından Galata merkezli atölyelerde yapılmıştır. Bu saatler
İstanbulkârî veya Galatakârî saat olarak
tanımlanmaktaydı.

Osmanlı modernleşme tecrübesini saat
imali ve zaman kavramının dönüşümü

Osmanlı İstanbul’unda Galata’da faaliyet
gösteren ecnebi saatçiler dışında Müslüman saatçiler de bu üretim ve tamir sürecinde rol alıyorlardı. 18. yüzyılın ikinci
yarısında estetik formlarını alan Osmanlı
saatleri üretilmeye başlanmıştı. Sultan III.
Selim devrinde Mevleviler tarafından iskelet sistemli mekanik saatler yapılmıştır.

Tarihî Haydarpaşa Garı’nın ön cephesinde yer alan saat

Garın bekleme salonunda yer alan saat

OSMANLI’DA YENİ ZAMANLAR

Mesela Ahmed Eflaki Dede’nin zanaatı
sanata dönüştürdüğü eserler türünün
en nadide örneklerini oluşturmaktadır.
Ancak seri üretim Avrupa saat piyasası,
Osmanlı piyasasını kuşatmış ve bu tür
zanaat kültürü ile saat üretiminin devam
etme imkânı kalmamıştır.
Ünlü Fransız filozof Voltaire dahi Osmanlı piyasası için saatler üretmiştir.
1800’lerde Avrupa’da saat üretiminin seri
üretime geçmesiyle Osmanlı pazarında
halkın da ulaşabileceği saatler yaygınlık
kazanmıştır. Seri üretim kendi kültürünü
doğurmuş, bu fabrikalar malzeme ithalini
engelleyerek tekel oluşturmuşlardır.
Bu nedenle Galata saat üretilen bir yer
olmaktan çıkarak sadece Avrupa saatlerinin satıldığı ve tamir edildiği bir merkez
hâlini almıştır.
19. yüzyılın başlarında cep saatlerinde
sağlanan seri üretim sayesinde saat,
elitlerden halka yayılmaya başlayan bir
aksesuar olmuştur. Ama saat artık elitler
için üretilen estetik formun dışında
yeni bir tarzda, daha çok fonksiyonel bir
biçimde üretilmekte ve gündelik hayatı
düzenlemektedir. Beyaz kadranlı Osmanlıca rakamlı saatler kullanım yaygınlığı
kazandıkça kendi kültürünü de taşır.
CAMİDE KUBURLU,
MEYDANDA ÇAN SAATLERİ
Mekanik saatler, zembereğin kurulmasıyla elde edilen enerjiyle çalışır ve
hassasiyetlerine göre günlük akşam
namazı saatinde 12’ye getirilerek ayarlanır, zemberek enerjisi bittiğinde tekrar
kurulur. Zaman hesabı insanın emeği ve
takibiyle mümkün olan bir koordinasyonla sağlanır. Önce camilerde iskelet saat
dediğimiz, tabuti, kuburlu saatler yaygınlık kazanır. Bu saatlerin kadranı, yani
yüzü cemaate dönüktür. Kadran mümin
için vakit izlencesinin yeni yüzü olmuştur. Abdülhamid dönemiyle, cülusunun
25. yıldönümü vesilesiyle, şehir meydanlarına saat kulesi yapma süreci başlar.

1570’lerde Balkanlarda yapılan meydan
saatleri Anadolu şehirlerini ancak 300 yıl
sonra süsler. Saat kuleleri, camilere alternatif mekânlar olarak şehirlerde yerlerini
alır. Ayrıca istasyon ve kamu binalarında
saatler yaygınlaşmaya başlar. Batıda 14.
yüzyılda başlayan kamusal alandaki saat
görünürlüğü Anadolu şehirlerinde ancak
Abdülhamid döneminde görülecektir.
19. yüzyıl İstanbul’u denizde Şirket-i
Hayriye vasıtasıyla toplu taşıma için
zaman çizelgeleri üretilen bir şehirdir.
Atlı tramvay ve tren İstanbul’un günlük
yaşamını saat ritmiyle ayarlamaya başlamıştır. Osmanlı’nın ilk demir yolu 1860’da
Köstence-Çernova arasında döşenir. SonSaray mimarı Sarkis Balyan tarafından inşa edilen
Dolmabahçe Saat Kulesi, II. Abdülhamid dönemi, 1890-95
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21 Ekim 1884 tarihinde Amerika
Birleşik Devletleri’nin Washington DC
kentinde yapılan Uluslararası Meridyen
Konferansı’na katılan 25 ülke arasında
Osmanlı İmparatorluğu da vardı.
Konferansta Devlet-i Aliyye’yi Rüstem
Efendi temsil etmişti.

24’lü kadranı olan Greenwich Kraliyet Gözlemevi saati

Başlangıç meridyenini gösteren kilometre direği,
Greenwich yarımadası, İngiltere

ra Varna-Rusçuk ve Rumeli hattı oturur.
1908’deyse Hicaz Demir Yolu tamamlanır.
Yerel zaman, yani gurubi saat, ulaşım
entegrasyon sorunlarını çözemediği için
evrensel zaman ihtiyacı hasıl olur. İstanbul içinde birkaç farklı zaman hesabı yaşanmaktadır. Müslümanlar ezani, gurubi,
alaturka saati; ecnebiler ise zevali, vasati,
alafranga saati kullanmaktadır.

döneminde gurubi ve vasati saatin aynı
kadranda görüldüğü saatler üretilmeye
başlandı. Bu saatlere “Hamidiye Saatler”
denilir. Bu tam da dönemin modernleşme
deneyiminin kadrana yansımasıdır. Bir
yandan Müslüman saatini takip ederken
bir yandan da yeni hayatın ritmine ayak
uydurulmalıdır.

Dönemin dünya başkentlerinden olan
İstanbul’da dünya ile iletişim ve farklı
kültürlerin zaman algıları iç içe geçmiş,
karmaşık bir bütünlüğü sergilemektedir.
Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın deyimiyle
teşviş, müşevveş olmuştur. Yani karışıklık, karmaşıklığa dönüşmüştür.
Osmanlı zamanında saatler Ayasofya’nın
kubbesinden geçtiği kabul edilen Arz-ı
Halife veya Arz-ı İstanbul olarak isimlendirilen meridyene göre ayarlanıyordu.
1884’de Washington’da toplanan Uluslararası Meridyen Konferansı sonrasında
Greenwich Saati uluslararası zaman
dilimi olarak belirlendi. Abdülhamid

1912’de Dâhiliye Nezareti Dünya Saat Sistemine geçişe karar verir. Bu geçiş süreci
sorunları içinde barındırsa da yeni sistem
uygulanır. 1913’te Uluslararası Saat Konferansı’na, Salih Zeki katılır ve anlaşmayı
imzalar. Yeni saat sistemi Osmanlı’nın I.
Dünya Savaşı’nda müttefiki Almaların
saat sistemiyle de uyumlu hâle gelmiştir.
Böylece yeni sistem geniş kesimler tarafından tecrübe edilir.
HER ZAMAN KENDİ KÜLTÜRÜ İLE
YAŞAR
Batı-Batıdışı, modern öncesi-moderndöngüsel-doğrusal, dinî-seküler, nicel-nitel
gibi karşıtlıklar üzerinden Osmanlı

Konferansın düzenlenme amacı
uluslararası bir zaman sistemini
belirleyecek olan başlangıç meridyenini
belirlemekti. Bunun öncesinde belli
başlı ülkeler kendi başkentlerinden
geçen meridyeni başlangıç kabul
ediyorlardı. Başlangıç meridyeni
statüsünün yeniden belirlenmesi
esnasında Paris başta olmak üzere birkaç
iddialı alternatif de gündemdeydi ve
görüşmeler boyunca ateşli tartışmalar
yaşandı. Nihayet konferans dönemin
uluslararası ticaret devi İngiltere’nin
masaya ağırlığını koymasıyla
kendi lehine son buldu. Londra’nın
güneydoğusundaki Greenwich Kraliyet
Gözlemevi’nin bulunduğu noktadan
geçen meridyen 22 oyla başlangıç noktası
seçildi.
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Bizim ülkemizde biz iki zaman konsepti
kullanırız. Biri, günün gece yarısından
gece yarısına sürdüğü Frenk saati
(heure à lafranque), diğeri ise günün
günbatımından (mağrib) günbatımına
sürdüğü Türk saati (heure à la turque).
Öğle saati güneşe göre mevsime göre
değişir. İstanbul’da saatler, bir günde en
fazla 3 dakika olmak üzere mevsimine
göre farklılıklar sergiler. Millî ve dinî
karakterimiz, bu saat anlayışımızı
tamamen terk etmemize müsaade etmez.
Ahalimizin büyük bölümü tarımla iştigal
eder ve zamanlarını günbatımına göre
ayarlamayı tercih eder.

Greenwich Mean Time (GMT)
insanoğlunun hayatına böylece girmiş
oldu. Bu tarihten itibaren dünyadaki
saat ayarlamaları Greenwich’ten geçen
meridyene göre yapılacaktı. Nitekim
Türkiye Cumhuriyeti, saat diliminde
uluslararası bir standart hâline gelmiş
olan GMT sistemine, 1925 yılında 697
sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine
Dair Kanun ile birlikte geçti.
1884 yılındaki konferansta Devlet-i
Aliyye’yi temsilen bulunan Rüstem Efendi,
uluslararası saat sistemine geçişi ve
başlangıç kabul edilen meridyeni birtakım
şerhler düşerek kabul etti. Rüstem
Efendi’nin toplantıda alınan kararlara
karşı, altını çizdiği hususlar şöyleydi:
Sayın Başkan, herkesin faydasına
olacak bu kadar önemli bir konu olan
evrensel saat uygulaması ile ilgili değerli
tartışmaları dinledim. Hükümetimin
görüşlerini net olarak kaydetmek için
bazı hususlara vurgu yapma ihtiyacı
duyuyorum. Mevzuyu bilimsel cihetiyle
tartışmayacağımı da hususan vurgulamak
isterim.

Uluslararası Meridyen Konferansı’na katılan ülkelerin temsilcileri
bir arada, 1884, Washington DCyarımadası, İngiltere.

Kaldı ki Müslüman ibadetleri de
günü günbatımına göre tanzim eder.
Donanmamız her ne kadar Frenk
saatine tabi olsa da ülke olarak dâhili
yaşantımızda kadim saat anlayışımızı
terk etmemiz mümkün değildir. Bu
minvalde reyimi, ‘uluslararası ilişkilerle
sınırlı olmak kaydıyla’ evrensel saatin
kabulünden yana kullanacağımı ilan
ederim…
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Kule saati mekanizması, Naim Arnas koleksiyonu.

zaman dönüşümünü anlamak çok da
mümkün değildir. Bu kavramlar tartışmada ufuk açıcı yönler ortaya koysalar
da; oluşturduğu kısıtlılıklar da tecrübe
edileni tasvir etmeye yetmez. Üç kıtaya
yayılmış, Batılılaşmaya açık olan, tarım
temelli üretim yapısını değiştirmemiş,
tam sömürge olmamış bir imparatorluğun zamanının dönüşümü bu karmaşık
yapısına uygun gerçekleşmiştir. Osmanlı
saat kültürü, Batı’da olduğu gibi üretim
odaklı bir sistem olarak dönüşmemiştir.
Osmanlı dinî hayatı ve toplumsal örfüne
yeni araçları uyarlamıştır. Bu nedenle
Osmanlı zaman dönüşümünü salt mekanik saatler ve doğa zamanı karşıtlığı ile
açıklayamayız. Doğa zamanı, saat zamanı
ve sosyal zaman içi içe geçmiş bir yapı
hâlini almıştı. Osmanlı zamanı bütünsel
bir dönüşüm yerine günlük pratiklerin
değişimi ile tecrübe edildi. Eski zaman
tecrübesi gündelik hayatın ihtiyaçlarını
çözemez hâle geldi, yeni düzenlemeler
ise bu sisteme eklemlenerek teşviş, müşevveş oldu.
Yeni askerî disiplin zaman cetvelleri,
yoklamalar ve koordinasyonla talimi esas
alıyordu. Askeriyeye giren mızıkanın
ritmi yeni zaman kavramının disiplini ile
uyumluydu. Askerî programlar oluşturmak ve programın gerisinde kalmamak
yeni form hâlini almıştı. Medreselerde
ders ve hoca merkezli icazet geleneği
yerini sınıflara ayrılmış, ders-sınav merkezli ve diploma esaslı modern okullara
bırakmıştı. Derslerin süreleri teneffüslerle

bölünmüş, zamanın değeri ve disiplini
okullarda verilmeye başlanmıştı. Şehir
sokakları aydınlatılmış, bu yeni belediyecilik yaklaşımı gece hayatını herkes
için mümkün kılmıştı. Şehirlerin bu yeni
durumu karanlık zamanları yeni sosyallik
imkânına dönüştürmüştü.
Zamanın yeni tecrübe biçimi; mesai,
disiplin, verimlilik ve koordinasyon gibi
yeni kavramları gündelik hayata dâhil
etmişti. Zamanın bu biçimi Osmanlı
İmparatorluğu’nda özellikle başkent
İstanbul’da devlet daireleri için ortak
bir zaman belirlemeyi zorunlu kıldı.
Tanzimat da bir düzenleme ve nizama
sokma hareketiydi. Belki de Tanzimat’ın o
dönemki sembolünü mekanik saat olarak
görmek gerekir. Tanzim için ideal olan ve
gündelik hayata adapte edilmeye çalışılan ama kendi kültürünü sürekli dayatan
bir Avrupai makine ve onun kültürü Tanzimat’la birlikte; eskiye ait olan verimsiz,
yetersiz, geri kalmış gibi yine zamanla
ilgili kavramlarla ifade edilirken; yenilik
ise ilerleme ile ifade edilmeye başlandı.
Ahmet Haşim’in “Müslüman Saati” yazısında tasvir ettiği zaman, tarım temelli ve
doğa ile bütünlüklü bir zaman tecrübesidir. Haşim bu zamanı Müslüman zamanı
olarak özlemle anlatır. Özlem duyduğu
geçmiş, çocukluğunun memleketidir. Ve
artık saatler süreyi gurubi hesaba göre
değil, vasati hesaba göre ölçmektedir. Hayat yenilenirken eskiye ait olan anıların
çiçekli bahçesindeki yerini almıştır.

Duvar saati, 19. yüzyıl, Bekir Cantemir koleksiyonu.

Çalar Saat
Zaman yelkovansız bir saat gibi
Güçlükle duyarız işlediğini;
Biz de bilmiyoruz kimdir sahibi
Her vakit kurulu, her vakit yeni
Arar gözlerimiz boş kadranında
Bir gizli işaret beyhude yere;
Duracak sanırız ölüm ânında
Bir daha, bir daha çalmamak üzere.
		

Sedat Umran
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Türkiye’de İlk Saat
Sâtıa Turan

M

emleketimize gelen ilk saatlere
dair en eski kayıt 16. yüzyılın
10 Şaban 910 [16 Ocak
15055] tarihli Enderun Hazinesi defterinde yazılı bulunan birçok eşya arasında
görülen bir frengi saat kaydıdır. Fakat bu
vesika ilk gelen saatleri göstermediğine
göre bu tarihi 15. yüzyıla kadar indirebiliriz. Bunu teyit eden kayıtta, Fatih
Sultan Mehmed Camii’nin vakfiyesinde
görülen saatçi ustası Hamza Bâli bin
Mehmed kaydıdır.

Ahmed Eflaki’nin oğlu Seyyid Hüseyin Haki’nin Mevlevi sikkesi formunda yaptığı iskelet saat

saat tacirleri o kadar artmıştı ki bunlar
başlı başına bir saatçiler kolonisi teşkil
etmişlerdi. Böylece çok kârlı bir iş olan
saat ithalini çoğalta çoğalta 18. yüzyılın
ortalarında yalnız İstanbul’da 160 saatçi
dükkânı olmuştu.
Saray’ın ilk saatçibaşısı meşhur Jean-Jacques Rousseau’nun babası da bunlar
arasındaydı.1 Bu tarihlerde İngiliz saatleri de İstanbul’da revaç bulmuştur.

Türkiye’ye gelen ilk saatler Viyana ve
Almanya yapısıdır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1562 yılında Almanya’ya
ve 1564 yılında da İmparator Maximillian’ın taç giyme merasimine yolladığı
elçileri, İstanbul’a dönüşlerinde birtakım
hediyeler arasında kıymetli saatler de
getirmişlerdi. Bu tarihten sonra, gerek yabancı elçiler gerek İstanbul’dan
yollanan elçiler, artık padişahlara saat
getirmeyi âdet edinmişlerdi.

Bizim kendi yapımıza gelince, uzun
yıllardan beri antika meraklısı yabancıların birçok eski saatlerimizi toplayıp
memleketlerine götürmeleri yüzünden
maalesef ilk Türk yapısı saatler hakkında esaslı bir bilgiye sahip değiliz. Buna
rağmen, yaptıkları saatlere imza ve tarih
koymak lüzumunu duymuş olan ilk saatçilerimiz olarak Seyyid Süleyman Leziz,
Eflâkî Dede2 ve Mustafa Aksaraylı gibi
bazı sanatkârlarımızı biliyoruz.

1592 yılında anlaşmalardan faydalanan birçok yabancı arasında, bilhassa

Topkapı Sarayı koleksiyonundaki bu saatlerin en eskileri 17. yüzyıla aittir. Fakat

*

Sâtıa Turan’ın bu yazısı ilk olarak Ufuk dergisinin 139. sayısının (29 Mart 1972) üçüncü sayfasında yayımlandı. Sâtıa
hanımın bununla birlikte diğer hatıra yazıları, Yunus Emre Kaleli tarafından yayına hazırlanarak Dün Bugün Yarın
Yayınları tarafından Sultan II. Abdülhamid’in Torunu Sâtıa Hanım Sultan’ın Hatıralarında Eski İstanbul ve Sosyal
Hayat adıyla neşredildi (2019).

1

1705 yılında İstanbul’a gelen Isaac Rousseau, altı yıl boyunca Topkapı Sarayı’nda saatçibaşı olarak görev yapmıştır.
(Haz.)

2

“Saatçi Dede” olarak da bilinen Ahmed Eflâki Dede, 1808 yılında Tekirdağ’da doğmuştur. 1828 yılında astronomi “ilm-i
nücûm” tahsiline başlamış ve bu münasebetle saatçiliğe merak sarmıştır. “Eflâkî” lakabı “felekiyât” denilen astronomi
ilmindeki başarılarından dolayı verilmiştir. Sultan Abdülmecid zamanında açılan II. Mahmud Türbesi’nin muvakkithanesine ilk muvakkit olarak atanmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı Saat Müzesi ve İş Bankası
Müzesi’nde birer saati olmak üzere toplam 11 adet saati vardır. (Haz.)
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muhtelif kaynaklardan toplanan tarihî
bilgi, bizde saatçiliğin daha 16. yüzyılda
başladığını gösterir. Nitekim 1585 yılında
muhtelif sınıflara ayrılan İstanbul esnafı
arasında “saatçiyân” adı altında bir grup
bulunduğu anlaşılmaktadır.
Sultan 3. Murad’ın şehzadesi Mehmed’in
günlerce süren sünnet düğününde adeta
bir geçit resmi yaptırılan muhtelif sanat
mensupları hakkında bilgi veren Surnâme’de şunlar yazılıdır:
…yaptıkları işte dakika geçirmemeyi
âdet haline getiren ve hareketlerine bir
saatin muntazam işleyen çarkları gibi
reviş veren saatçi ustaları, anlaşılması
güç ve seyredenlere hayretler veren bir
resmigeçit yaptılar. Gece de padişah
tarafından verilen ziyafette hazır
bulundular.

HER
ŞEYİNBİR
BİRSAATİ
SAATİVAR
VAR
HER
ŞEYİN

Türklerin saatçilikteki maharetlerini
belirten kıymetli eserlerden biri de hâlen
Viyana Müzesi’nde bulunmaktadır. 1716
yılındaki Petervaradin Meydan Muharebesi’nde şehit olan bir Türk askerinin
üzerinde bulunarak bu müzeye intikal etmiştir. Fevkalâde yapılmış altın süslemeli
ve sanatkârane bu saat bir Türk saatçinin
eseridir.
Bizde saatçiliğe verilen ehemmiyeti
belirten vesikalardan biri de 3. Murad’ın
mîrâhur ve sırdaşı olan Saatçi Hasan’a
paşalık rütbe ve unvanının verilmiş
olmasıdır. Bundan başka, Saatçi Rumelili Mehmed Paşa da kubbe vezirliğine
yükselmiştir.

Diğer taraftan 3. Murad’ın saatçiliğe ve
resme olan merakının yanı sıra bunlarla
uğraştığı da bilinmektedir.
4. Murad Bağdat Seferi’ne çıkmadan
önce, Alay Köşkü önünde esnafa
yaptırdığı resmigeçitte, saatçilerin geçişini Evliya Çelebi şöyle
anlatır:
On beş dükkân ve yirmi nefer...
Bunlar da gemicilere lâzım
olduklarından, alaylarına
yamak olarak tahtırevanlar üzerinde gûnâgûn kum
saatleri bağlayarak geçerlerdi.
Eski pirleri Hz. Yusuf aleyhisselâmdır. Hz. Yusuf, zindandayken
ağaçtan ve kumdan saatler yapmış,
derler. Asr-ı Nebevî’de pirleri Abderî
oğlu Talha’dır ki, Hz. Peygamberin saatçisidir.3
3

Şahin yapımı mineli Türk saati, 1650

Evliya Çelebi, Seyahatnâme: İstanbul, Haz. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı, YKY, c. 2, İstanbul 2017, s. 502. (Haz.)

Bulugat yapımı kalkan Türk saati, 1650
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Ahmed Eflaki Dede tarafından yapılan iskelet masa saati

Bir Osmanlı
Saat Ustasının
Portresi
Halil Solak
Bu rasadgâh-ı cihânda seyr-i eflâk etmeğe
Dûrbîn-i ehl-i vahdettir külâh-ı Mevlevî

(Mevlevi külahı, gözlem evi olan bu cihanda felekleri
seyretmek için vahdet ehlinin dürbünüdür.)

B

ugün çeşitli müzelerde korunan
ve Osmanlı ustalar tarafından
imal edilen saatlere baktığımızda
bir husus dikkat çekicidir: Bu muhteşem
saatlerin yapan ustalarının çoğu Mevlevi tarikatına mensuptur.
İslamiyette çalışarak etrafına faydalı olmanın ibadet olarak görüldüğü biliniyor.
Hz. Mevlana da çevresindekileri geçimlerini sağlamak maksadıyla ilim ya da
sanat yolunda çalışmaya teşvik eden
öğütler vermiştir. Mesela Menakıbü’l-Arifin’de geçen şu satırlar zikre değer:
“Bizim Mansûrumuz hallâc (pamukçu),
Ebûbekirimiz nessâc (dokumacı) ve
azizimiz Cüneyd zeccâc (camcı) değil
midir? Zanaatın mârifete ne zararı var?”
Bu tavsiyeler Mevlevi dervişlerinin şiir,
müzik, hat gibi güzel sanatlara ilaveten
başta saatçilik olmak üzere çeşitli meslek dallarında kendilerini yetiştirmelerini sağlamıştı.
MEVLEVİ SAAT USTALARI
Mekanik saatçiliği, ilk dükkânlarını 17.
yüzyılın başında Galata’da açan Cene-

Muvakkit Ahmed Gülşeni tarafından yapılan saat,
Mevlevi sikkesi formunda, 1808
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SAATÇİ DEDE PARİS’TE

Yenikapı Mevlevihanesi

vizli saat ustalarından ya da Osmanlı
sarayı için çalışan Avrupalı saatçilerden
öğrendikleri tahmin edilen Mevlevi
saat ustalarının önde gelenleri arasında
Seyyid Hacı Dürri, Süleyman Leziz, Hüseyin Haki, Mehmed Şükrü ve Mehmed
Muhsin’i sayabiliriz.
Bu bakımdan Türk saatçiliğinin en
büyük ustasının da “Saatçi Dede” diye
anılan bir Mevlevi olması şaşırtıcı değil:
1808 yılında Tekirdağ’da doğan Ahmed
Eflaki Dede’nin babası Halveti şeyhlerinden Seyyid Hamid Kırımi Efendi’dir.
Babasının Mevleviliğe muhabbetinden
dolayı onun yanında 1825’te İstanbul’a
gelerek Yenikapı Mevlevihanesi’nde çileye soyunmuş, 1828’de çilesini
tamamlamıştı. Astronomi eğitimi alan
Ahmed Eflaki Dede bu arada saatçiliği
de öğrenmişti. Divanyolu’ndaki Sultan
II. Mahmud Türbesi’nin muvakkithanesinin ilk muvakkiti olan Dede’ye “Eflaki”
mahlası, kendisine hem İslam dünyasında astronominin yaygın karşılığı olan
felekiyyât alanındaki bilgisi hem de 14.
yüzyılda kaleme alınmış Mevlana ve
Mevleviliğe dair en geniş bilgileri içeren
Menakıbü’l-Arifin yazarı Ahmed Eflaki’den “feyz umularak” verilmişti.

1 Mayıs 1851’de açılan Birinci Uluslararası Londra Sergisi’ne Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilecek eşya
arasında Ahmed Eflaki Dede’nin yaptığı
bir iskelet saat de vardı. Dede, saatle beraber bir posta vapuruyla Londra’ya gitti.
Ardından mesleki bilgisini artırmak için
Paris’e geçti, burada ünlü saatçi Paul
Garnier’nin fabrikasında işe girdi. Gündüzleri fabrikada çalışan Dede, geceleri
de özel bir hocadan Fransızca dersleri
alıyordu. Paris’ten Maliye Nazırı’na
gönderdiği bir mektup sayesinde saat
fabrikasına dair izlenimlerini öğrenebiliyoruz: İstanbul’daki saatçilerin bir günde yaptığı işi bir saatte yaptığını ancak
kendisinin bir haftada yapacağı işi buradakilerin bir saatte yaptığını söyleyerek
hayretini ifade eden Ahmed Eflaki Dede,
fabrikada kullanmak üzere İstanbul’dan
bazı aletlerin gönderilmesini istiyor ve
mektubunu şöyle bitiriyordu:

Ahmed Eflaki’nin yanında çalıştığı Paul Garnier’in imalathanesinde üretilen bir saat

“İnşallah saye-i erenlerde ve saye-i
şahanede ve efendimin saye-i devletinde
ikmal-i sanat edip ve Dersaadet’e varıp
gene efendimin saatlerini tamir ederim.”
İki yıl Paris’te kalan Dede, saat yapımı
için gerekli 27 kalem malzemeyle birlikte 1853 yılının Mayıs ayında İstanbul’a
döndü.
MEVLEVİ SAATLERİN TİKTAKLARI
Türk saatçiliğinin en büyük ustası kabul
edilen Ahmed Eflaki Dede daha çok
yaptığı iskelet saatlerle tanınıyor.
18. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya
çıkan iskelet saatlerde saati çalıştıran
çarklar, tomurcuklar, eşapman, zemberek, sarkaç, balans gibi tüm ayrıntılar bir
cam fanus altında korunmakta, böylece
saati bütün fonksiyonlarıyla görüp incelemek mümkün olmaktaydı.
Osmanlılarda III. Selim devrinde yapılmaya başlanan, II. Mahmud zamanında
yaygınlaşan iskelet saatlerinin en önemli özelliği kendilerine özgü formlarıydı:
Bu saatlerin büyük bir bölümünün
ön yüzleri Mevlevi başlığı biçiminde
yapılmıştı. Sufiliğe özgü inanç, kavram
ve bunlardan kaynaklanan simgelerin
doğrudan tasarımı biçimlendirdiğini
belirten Baha Tanman’a göre tarikat
yapılarında ve tarikat ehlince üretilen
objelerde başlık motiflerinin kullanımı
özellikle 19. yüzyılın ilk çeyreğinden
itibaren çoğalmıştı. Mevlevilik özelinde
ise sikke ve tac-ı şerifler çok sayıda tekkenin kitabe, kapı sövesi, niyaz penceresi, tavan göbeği gibi mimari ayrıntıları
yanında çini, seramik, tezhip, oymacılık,
işleme sanatı ve saatçilik gibi Osmanlı
süsleme sanatlarında ve zanaat dallarında kendine yer bulmuştu.
Ahmed Eflaki Dede’nin elinden çıkan
ve günümüze ulaşan 11 saatten bazıları
bu tasarımın en mükemmel örnekle-

Ahmed Eflaki Dede tarafından yapılan ve Türk
müziği çalabilen saat
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rindendir. Mesela çeşitli müzelerde ve
özel koleksiyonlardaki saatlerinden
Topkapı Sarayı Müzesi’nde korunan bir
masa saatinde kadranı Mevlevi sikkesi
biçimindeki bir levha taçlandırmaktadır.
Levhada yazılan sülüs hatlı kitabede şu
satırları okuyoruz: “Muvakkit-i Cennet-mekân Sultan Mahmud Han Ahmed
Eflâkî Dede el-Mevlevi Asitane.” Yine
Mevlevi tac-ı şerifi biçiminde tasarlanan
bir başka saat ise, Ahmed Eflaki Dede’nin oğlu Hüseyin Haki’nin imzasını
taşımaktadır. Destar kısmında ortadaki
yuvarlak kadrandan arta kalan yüzeyler
ve sikkenin üst kesimindeki dairenin içi
şebeke biçiminde rumilerle süslenmiş,
kadranla bu dairenin arasında ta’lik hatla şu satırlar yazılıdır: “Amel-i Hüseyin
Hâkî bin Ahmed Eflâkî 1254 (1838)”.

Altın kaplama saatin üst bölümünde
kubbeli, türbeyi andıran bir yapının
üstünde bir Osmanlı bayrağı ve dört
tarafında küçük kadranlar bulunur.
Ayrıca saat, saatten bağımsız çalışan ve
6 değişik Türk müziği parçası çalabilen
bir müzik kutusunun üzerinde yükselir.

Üstad Uğur Derman’a göre bu “Mevlevi
saatler”in tiktaklarına kulak verdiğiniz
takdirde, “rakkaslarının kudüm sesini
hatırlatan âhengine uyarak, semahane
misali saat kadranı üzerinde yıllar yılı
nev-niyaz bir derviş heyecanıyle dönen
yelkovanın ve semazenbaşı vakarı içinde
meydanı ağır ağır dolanan kader arkadaşı akrebin anlattıklarını” duyarsınız.

Uzun boylu, iri kemikli, siyahtan kır
ve seyrek sakallı, buğday tenli, pembe
yanaklı olduğu rivayet edilen Ahmed
Eflaki Dede, zamanımızın en önemli
saat tamircilerinden yazar Şule Gürbüz’e
göre hiç saat yapmasaydı da yine çok
büyük bir usta olacaktı, sadece biz bilemeyecektik...

HİÇ SAAT YAPMASAYDI…

Ahmed Eflaki Dede’nin saatleri yanında
bazı öğrencilerinin isimleri de günümüze erişmiştir. Mesela Topkapı Sarayı
Müzesi’nde 3 saati bulunan Mehmed
Şükrü, Ahmed Eflaki Dede’nin en ünlü
öğrencilerindendir.
Ahırkapı taraflarındaki İshakpaşa’da,
bir kira evinde 9 Mart 1875 Salı günü
vefat eden Ahmed Eflaki Dede’nin kabri
Eyüp’tedir. Mezar taşı üzerinde kabartma
olarak bir Mevlevi sikkesi işlenmiştir.

Ahmed Eflaki Dede’yi tanımak ve zamanın farkında olmak güzel.

Ahmed Eflaki Dede’nin en görkemli
saati Dolmabahçe Sarayı Müzesi’ndedir.

KAYNAKLAR: M. Şinasi Acar-Şule Gürbüz, “Saatçi Dede Ahmed Eflâkî”, M. Şinasi Acar, Osmanlı’dan Bugüne Gözümüzden Kaçanlar, İstanbul 2016, s. 184-195; Safi Arpaguş, Mevlevilik’te Manevi Eğitim, İstanbul
2009; Feza Çakmut, “Saatçilik Tarihinden Saat Koleksiyonuna”, Topkapı Sarayı, Akbank Yayınları, İstanbul 2000, s. 254-273; Feza Çakmut, “Topkapı Sarayı Müzesi Saatler Bölümünde Bulunan Türk Saatleri”, Zamanın Görünen Yüzü Saatler, Editör: Selahattin Özpalabıyıklar, İstanbul 2009, s. 91-103; M. Uğur Derman,
“Mevlevîlikte San’at”, Ömrümün Bereketi: 2, İstanbul 2019, s. 209-231; Feza Günergun, “Timekeepers and
Sufi Mystics: Technical Knowledge Bearers of the Ottoman Empire”, Technology and Culture, 62/2, 2021,
s. 348-372; Şule Gürbüz, Saat Kitabı, İstanbul, 2011; M. Baha Tanman, “Mevlevîhânelerin Mimari Süslemesinde Mevlevîliğe İlişkin Öğeler”, Aşk Ocağında Can Olmak: İnsanlığın Mirası Mevlânâ Celâleddin-i
Rûmî, Haz. Ekrem Işın, Ankara 2007, s. 94-113.

Mustafa Albayrak, Adam arıyorum, ahşap duvar saati, asetat fotoğraf, led, 30x33x4cm.

Saat

Bakma saatine ikide birde!
Halin neyse saat onun saati.
Saat tutamaz ki, ölü kabirde;
Zamana eşyada gör itaati!
Bir kıvrım, bir helezon,
Her noktası baş ve son...
Dün hâtıra, yarın hayal, bugün ne?
İki renk arası bir çizgicik pay.
Ne devlet zamanı bütünleyene!
Ebed bestecisi bir çark ve bir yay.
Hesap soran yaratık;
O dimdik her şey yatık…

Necip Fazıl Kısakürek
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Saatleri Ayarlama
Enstitüsü’nde

Zaman, Saat, İnsan
Necip Tosun

T

anpınar eserlerinde değişim/dönüşüm problemini gündeme getiren
yazarlardan biridir. Onun eserlerinde Türk toplumunun son dönemde yaşadığı
siyasal, toplumsal, teknolojik serüveninin
izlerini görürüz. O tıpkı bir toplum bilimci
gibi (Pek çok eserinde gündeme getirdiği
sorunlar bilimsel/sosyolojik gerçeklere
birebir denk düşer) ülkede yaşanan değişim
ve bu değişimin toplumsal, bireysel düzlemdeki etkisini irdeler. Bu eserlerde özellikle
değişimin nelere mal olduğuna ve neleri
kaybettiğimize dikkat çeker. Didaktikliğe
düşmeden, bir sanatçı öngörüsü ve sezgisi
ile olaylara, durumlara yaklaşır. Toplumun,
bireylerin toplumsal değişim karşısındaki
tutum ve davranışlarını anlatır.
Sembollerle örülmüş Doğu-Batı çatışmasının “zaman” olgusu üzerinden anlatımı
olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tanpınar’ın dünyaya bakışını yansıttığı en güçlü
eseridir. Bu anlamda roman bir tez, bir
düşünce romanıdır. Tanpınar bu romanında
eski-yeni çatışmasını, bürokrasiyi psikolojik
yoğunluk, şaşırtıcı semboller ve soyutlama
yaklaşımlarıyla, derinlikli ve çağrışımı bol
bir alana yerleştirir.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Modeli, en ve boy 170 cm.

Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde
ülkenin yaşamakta olduğu bir dönemi bütünüyle temsil edecek karakteri seçer, sonra
bu karakter etrafında diğer kalabalıkları
“terkip” eder, ardından çağın ruhunu ortaya
çıkaracak mekânları ortaya koyar, sembol

olarak seçtiği karakterler üzerinden, o
dönemin temel meselelerini, tarihi, psikolojiyi, sosyolojiyi, kültür ve zihniyeti, olayları,
durumları emsalsiz bir yaklaşımla anlatır.
İronik, alegorik anlatıma yaslı roman Türk
modernleşmesinin, bürokratik açmazların,
iktisadi zihniyetin, eski-yeni çatışmasının
bir el kitabı olarak kültür ve edebiyatımızdaki yerini alır.
Romanda Tanpınar’ın üzerinde yoğun olarak durduğu kavramların başında “zaman”
gelir. Tanpınar zamanda “devam” ve “süreklilik” düşüncesinden yanadır. Proust, Hegel,
Bergson bu konuda onun yol göstericileridir. Tanpınar’a göre zaman, yekparedir ve
parçalanamaz. Romanda zamanı, saati, ayarı
gündeme getirip Doğu ve Batı’nın zaman
algısını karşılaştırır. Zaman yaklaşımını
bürokrasi anlayışıyla birleştirip Saatleri
Ayarlama Enstitüsü’nü oluşturur. Osmanlı
dönemi ve Cumhuriyet dönemi geçişleriyle “yeni” anlayışını tartışır, psikanaliz, dil
devrimi, Doğu-Batı medeniyet algısı, eski ve
yeni dünya çatışması romanda yer bulur.
Ülkede zamanları (giderek zihniyeti, anlayışları) ayarlamak ve eşitlemekle görevli
yönetim, modernizmi de yanlış anlamış, toplumu tanımadan onu yönlendirmek istemiş,
yeni demekle her şeyin hallolacağını zannetmiş ama sonuçta inanmış görünen halk,
menfaatleri zedelenince yeniye sırtını dönerek bu girişimlere ihanet etmiştir. Roman
tam da bu yenilik furyası üzerinden ahlaki,
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toplumsal çürümeyi, Batılı değerleri bile
kendine göre yorumlayıp amacına hizmet
aracı hâle getiren kurnazlığı işler. Geçmişin
birikimi yeni içinde eritilip değerlendirilmesi gerekirken tam tersine yok sayılmış, yeni
olan her şey değerli kabul edilmiş, yeniye
uzak duranlarsa kapıda, eşikte bekletilmiş
ve içeriye alınmamıştır.
Romanın anlatıcısı ve ana karakteri Hayri
İrdal gelenekle bağları güçlü bir karakter
değil daha çok yoksulluğuna bir çare arayan, maziyi yeniyle değiştirmekten kaçınmayacak bir kişidir. Sadece arada bir mazi
kendisini rahatsız etmekte, yeniye adapte
olmakta uyumsuzluk yaşamaktadır, o kadar.
Bu ikisi arasında kolaylıkla yer değiştirebilecek bir kişiliktir. Kendi menfaatlerine
göre bu değişimi yaşar. Mazinin kendisinde
köksüz bir karşılığı olduğu ve Halit Ayarcı
da bunu bilip kullandığı için rahatlıkla
yeni dünyayı sahiplenir. Köklü, oturmuş bir
mazi düşüncesi olmadığı için her rüzgârda
savrulur.
Hayri İrdal sadece bu değişimin daha makul
olmasını ister, daha yavaş: “Sadece biraz

daha mâkul…” Romanın diğer ana karakteri
Halit Ayarcı’ysa değişimin bütün olduğunu
söyler: “Doğru, ya bütün olur, ya hiç olmaz…
Dostum, sizin bahsettiğiniz sağlam kıymetler ancak bir lokma, bir hırka yaşamağa razı
olanlar içindir. Sizin gibi her şeyi ve hepsini
birden isteyenler için değil!”
Geçmişi çok iyi yorumlayan, zamanla barışık karakterse muvakkit Nuri’dir. Daha sonra Nuri Efendi’nin zaman görüşleri yenilik
uğruna çarpıtılıp yağmalanacaktır. Gelenek,
Halit Ayarcı’nın bakış açısıyla Batılılaşmanın temeli gibi alınarak içi boşaltılır,
dönüştürülür. Dönüşen aynı zamanda Hayri
İrdal’dır. Doğu ve Batı’nın zaman düşüncesinin karışımından abes, saçma bir karakter
olan Hayri İrdal ve saçma bir kurum olan
Saatleri Ayarlama Enstitüsü çıkar. Tanpınar
bu romanda tam da bunu, Doğu ve Batı
medeniyetlerinin yanlış algılanmasından
doğan saçmayı ortaya koymak ister. Aslında Hayri İrdal ne gerçek Doğu değerlerini
ne de Batı değerlerini temsil edecek bir
bilince sahiptir. Aslında Halit Ayarcı da Batı
medeniyetini istismar eden, yanlış anlayan
bir kişiliktir. Tanpınar Türkiye’de yaşanan,

buraya özgü bir Batılılaşma hareketinin
panoramasını ortaya koymaya çalışmıştır.
Bu anlamda Saatleri Ayarlama Enstitüsü
ayarı bozulmuş bir ülkenin (saatin) nasıl
yanlış zamanı gösterdiğini, insanların bu
ayarı yapabilmek için nasıl yanlış yönlere
savrulduklarını anlatır.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün anlatıcısı ve başkarakteri Hayri İrdal saatlerin
birbirini tutmadığı bir zamanda doğmuştur.
İronik olarak mesleği ve tutkusu, zamanı
birleştirmek veya denkleştirmek ya da
zaman dışılığı önleyecek bir ayarcılıktır.
Farklı zamanları yaşayan insanları aynı
anda birleştirmek istemektedir. Bu konuda
kurulan bir müessesenin müdür yardımcısı
bütün hayatını saatlere ayırmış bir kişiliktir. Kendisini şöyle tanıtır: “Her gördüğüm
saati çözmek ve içine bakmak hevesi, bir de
saatten gayrı şeye alâkasızlık.” Ona göre saatler “zaman nöbetçileri”dir. Roman, zaman
ilminde ayarın önemini vurgular.
Halit Ayarcı için zaman, içinde bulunulan
andır, bu gündür, yaşanılan hayattır. Geçmiş
yoktur, geçmiş sadece bugüne yarar sağlarsa önemlidir. Onun zaman anlayışında
süreklilik yoktur, aslında zaman da yoktur. Halit Ayarcı için zaman hep şu andır.
Zaman hep bugünü, ânı göstermektedir. Bu
nedenle hep ânın gerçeklerini yapmak gerekmektedir. Başarı bu ânı, yaşanan ânı iyi
keşfedenlerin olmaktadır. Buysa pragmatist,
çıkarcı, yaşanan ânın en yüce değer olarak
kabul edildiği bir anlayışı yansıtır.
Hayri İrdal’sa biraz geçmişi, daha doğrusu geçmiş ile yeni arasındaki kararsızlığı
yansıtan araftaki kişidir. Halit Ayarcı’nın
zaman yaklaşımını zorunluluk olarak kabul
etmekle birlikte içi rahat değil, gerçekler
ve vicdanı tarafından rahatsız edilmektedir.
Hayri İrdal istese de istemese de geçmiş zamandan kopamaz, geçmiş hep onun peşinden gelmektedir. Zaman onda sürekli akan
ama geçmişle de bağlantısı olan dairesel bir
akıştır. Ama sonunda o da Halit Ayarcı’nın
görüşüne teslim olacaktır.

Tanpınar romanda özellikle zaman, saat,
ayar konularını sembolik anlatıma yaslar.
Bilindiği gibi sembolik anlatımda zaman,
mekân, isimler aşılıp gerçek sembolleştirilerek muhayyilenin de devreye girmesiyle
kalıcılık sağlanır. Tanpınar da gelir geçer,
yüzeysel, sığ gerçeklerle uğraşmayıp eşyada
ve olayda değişmezi aramış ve bu yüzden
sembolik anlatıma, soyutlamaya yönelmiştir. Böylece gerçeğin anlam alanını genişletmiş, çoğaltmış ve kalıcı kılmıştır.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki üç saat
bu sembolik anlatımlardan biridir. Anlatının
görünürdeki saat hikâyelerine karşın arka
planda sembollerle örülmüş bir medeniyet
/zihniyet çatışması yatar. Üç saat üç ayrı
zihniyeti temsil etmekte ve kendi anlayış
ve davranışlarını sergilemektedir. Üç farklı
saat üzerinden sembolik olarak zamanın algılanışı anlatılırken adları konur: mübarek,
laik ve sentez saat…
Modern romanın öncülerinden olan Marcel Proust’un
temel meselesi “zaman”dır.
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Birinci saat tipik Doğulu, alaturka bir saattir.
Hiç kimsenin işine karışmayan, “Kervanını
kaybetmiş bir mekkâre gibi başıboş, dalgın
dalgın dolaşır”, hangi takvimle hareket
eder, hangi senenin peşinde koşar bilinmez,
bazen günlerce durur, bazen birden çalışmaya başlar; alıp başını giden, kendi başına
buyruk, disiplinsiz, kuralsız bir saattir.
İkinci saatse küçük bir masa saatidir. Bu,
birinci saatin tersine modern bir saattir.
Birincisi gibi dinî veya uhrevî değildir. Tam
aksine laik bir saattir. Dolayısıyla bu saat,
tipik bir Batı sembolüdür. Disiplinli, zamanı
doğru gösteren, planlı işleyişi olan düzenek
içindedir.
Üçüncü saat Hayri İrdal’ın koyun saatidir.
Ne dindar ne Batılı, her şeyi bünyesinde
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barındıran sentez bir saattir: “Pusulalı,
kıblenümalı, takvimli, alaturka ve alafranga,
mevcut ve gayrimevcut bütün zamanları sayan acayip bir saatti bu.” Bu saat tipik Türk
insanının simgesidir. Ne Doğulu kalabilmiş
ne Batılı olabilmiş karma insanları simgeler.
Romanın önemli sembollerinden biri de
‘muaddel’dir. Muaddel adı verilen saatlerde zemberek, tulumba, çarklar her biri
ayrı fabrikalardan, ayrı işçiliklerden gelir.
Muaddel, eklemeler, değişim ve dönüşümlerle orijininden kopmuş, yarım yamalak
bir kimlik taşıyan, her şeyden biraz alınmış
melez bir yapıyı, kimliği sembolize etmektedir. Bu melez kimlik aslında Türk halkının
yeni kimliğini tarif etmektedir. Düşüncesi,
beğenileri, zevkleri, zihniyetinin her biri
farklı medeniyetlerden gelen ne Doğu ne
Batı olabilmiş bu tuhaf kimlik, eşikteki insanımızı simgeler: “Nuri Efendi böyle esaslı
tadillerle yeniden zaman arabasına koştuğu
saatlere o devrin silâhlarını kastederek hafif
bir alayla ‘muaddel’ adını verirdi. Çünkü bu
saatlerde zemberek, tulumba, çarklar her
biri ayrı fabrikalardan, ayrı işçiliklerden
gelmiş olurdu. Bu cinsten bir saati eline alıp
da evirip çevirirken, ‘Ne kadar bize benziyor… Tıpkı bizim hayatımız!’ derdi. Bu Nuri
Efendinin, sonradan Halit Ayarcı’nın verdiği
isimle içtimaiyatçı tarafı idi.”
Türk toplumunun modernleşme macerasına
bakan Tanpınar zaman algısını üzerinden
iş hayatının düzenlenmesini tartışır. Ne var
ki romanda zaman olgusu istismar edilecek
ve ortaya absürt bir müessese çıkacaktır.
Romanda böylece modern zaman disiplini anlayışına uzak Doğu toplumlarında
modernleşmenin zorluğu ortaya konur.
İktisadi gelişme ve modernleşmenin bir
kişinin emrine verildiğinde nasıl yanlış yola
sürükleneceğini örnekleyen roman iktisat,
üretim ve ticaretin bir zihniyet meselesi
olduğunu ve çağdaş dünyanın, kapitalizmin
dayattığı zihniyete bu toprakların alışkın ve
hazır olmadığını hikâye eder.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, kuşkusuz
sosyolojik, tarihî hatta iktisadi görüşleri
olan bir fikir romanı biçiminde tasarlanmış,
iktisadi zihniyet, zaman disiplini üzerine bir
iktisadi görüşü karakterler, zihniyetler, anlayışlar üzerinden kurgulamıştır. Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e bir geçiş döneminin sancılarını yaşayan toplum, iktisadi kurtuluş reçeteleri aramakta moderniteye uyum sağlamaya
çalışmaktadır. Bu yeni görüşe göre zamanı
verimli kullanmak başat bir anlayıştır.
Modern çalışma hayatında disiplin, dakiklik
ve verimlilik en önde gelen gerekliliktir.
Bu gereklilikler zamana, dolayısıyla hayata,
çağa hâkim olmak demektir. Özellikle II.
Abdülhamit döneminde şehirlere kurulan
saat kuleleri belli ki bu arayışın ürünleridir.
Düzenli, disiplinli, bir görüş etrafında kenetlenen işçi topluluğu oluşturmak Cumhuriyetin de temel amaçlarından biriydi. İşte
Saatleri Ayarlama Enstitüsü zamana hâkim
olmak, onu değerlendirmek amacıyla yola
çıkan bir görüşün ironik anlatımıdır.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü Doğu’nun
zaman algısı ile Batı’nın zaman algısının
Belleğin Azmi - Eriyen Saatler, Salvador Dali, 1931

birleşmesinden doğan melez, tuhaf bir
modern örgüttür. Modernlik, yenilik yanlısı
Halit Ayarcı, Doğu’nun zaman algısını temsil eden muvakkit Nuri Efendi’nin görüşlerini yeniyle harmanlayarak tuhaf bir kurum
oluşturur. Modernist hareket ile zaman algısı değişmiş, zaman ticari hayatın bir parçası
olmuş, diğer yandan iş ve çalışma disiplini
yeniden kurgulanmıştır. Yeni kurulan kurum, modernist zaman anlayışının takipçisi
olacaktır: “Çalışmamızdan, hayatımızdan,
asıl ekonomimiz olan zamandan kayıp. Şimdi anladın mı Nuri Efendinin büyüklüğünü,
dehasını? İşte biz onun sayesinde bu kaybın
önüne geçeceğiz. İşte enstitümüzün asıl
faydalı tarafı…”
Genç Cumhuriyet eğitimde, kültürde yenileşme hareketleri içindeyken bir yandan
da sanayileşmek, iktisaden kalkınmak için
ekonomik hamleler yapmaktadır. Bu hamleler, değişimlere hazır olmayan Osmanlı bakiyesi halkta, bir kısım aydınlarda tereddüt,
ikilik oluşturur. Dolayısıyla bir zihniyet çatışması yaşanır. Batılılaşmayı kabul etmekle
birlikte gideceği ve duracağı yer konusunda
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endişeleri olanlar içinde Tanpınar’ın da
bulunduğu aydınlar, Bergson’un zaman anlayışını, devamlılık fikrini benimseyerek bir
çıkış yolu ararlar. Ama yeni sistemin dönüp
arkaya bakacak zamanı, niyeti yoktur.
İşte Saatleri Ayarlama Enstitüsü bu iktisadi
yenilik akımı karşısında tereddüde, endişeye düşen aydınların itirazını dile getirir.
Roman, yeninin gözü kapalı bir dayatma
olarak uygulanırsa nasıl bir çarpılmaya
neden olacağını mizahi bir dille aktırır. Tanpınar hiç kuşkusuz yeniliklere karşı değildi,
hatta modernizmin gerekliliğine inanıyordu, sadece ne, nerede, ne zaman sorusunun
peşindeydi. Ona göre, yeni bir değerler
sistemi oluşturmak sanıldığının aksine
tepeden inmeci ve oldu bittiye getirilemeyecek kadar ciddi bir iştir. Bu yüzden Tanpınar
ekonomide planı çok önemser. Romanda
işte bu plansız ve taklit Batıcı ekonomik
anlayışın insanları nasıl irrasyonel bir algıya
sürükleyebileceğini ortaya koyar.
Tanpınar zamanı yeniden yorumlamak ve
çalışma hayatını düzene sokmak gerektiğini zaruri görür ve özellikle üretimi çok
önemser. Bunu yaparken Doğu’nun uysal,
kendi hâlinde, disiplinsiz zaman algısıyla
modernizmin zaman algısını karşı karşıya
getirir ve çarpıştırır. Ama bir ülkenin ekonomi fikri yanında zaman fikrinin de olması
gerektiğini vurgular. Modernite ve kapitalizmin yeni bir ekonomi modeli dayattığını,
zamanın akışının da bu yönde olduğunu
bilir. Ona göre tabiatın dilinden koptuğumuza göre, çağın zaman anlayışını da iyi
tanımlamalı, bize ait kılmalıyız. Bu nedenle
modernleşmenin zaman algısı ile Doğu’nun
zaman algısını tartışmaya açmış, zihniyet ve
anlayış merkezinden yola çıkarak bu ikiliyi
yorumlamıştır. Tanpınar yine de zaman
algısındaki tarafını romanda net bir şekilde
belli etmez. Hep yaptığı gibi bu ikiliğe sahip
çıkar.
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Modern hayatın ekmek parası için koşturmaya zorladığı modern insan ilk önce
zaman duvarını aşmaya çalışmıştır. Çünkü
modernizm otomatlaşmış, iş hayatı içerisinde insanı zaman konusunda düşünmeye
zorlamış ve onu verimli şekilde değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Tanpınar da
çağının “zaman çağı” olduğunun farkına
varmış ve pek çok eseri gibi Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün ana temasını “zaman”
olgusu olarak seçmiştir. Romanın isminin
de “zaman” vurgulu olması dikkat çekicidir.
Roman baştan sona kadar, zaman göstericisi olan saat üzerinden ilerler. Bir bakıma
roman “saatin ve zamanın hayattaki rolünü”
anlatır. Roman, yelkovan, akrep, zemberek,
pandül, milden oluşan saat üzerinden ilerler.
Anlatıcıya göre “hakikaten zaman dediğimiz şey, saat, dakika, saniye ve sâliseye
ayrılır.” Geçmişte yaşamadığı hâlde uydurulan ve zaman felsefesi yapan kişinin adı
da ilginçtir: Şeyh Ahmet Zamanî. Roman
boyunca saat ve zaman üzerine sosyolojik,
felsefi yorumlar yapılır.
Romanda köksüz, düşüncesiz ve yapay
yenilik hareketleri “ayar” sembolüyle anlatılır. Modernistlere göre, zaman/saat, çağı
vurmalı, onun dakikalarının izinden gitmeli,
günü gününe çağ yakalanmalıdır. Saatleri
Ayarlama Enstitüsü ister Türkiye ister bir
kurum olsun, romanda aslolan “Onu nasıl
oluşturacağız, nasıl yöneteceğiz?” sorusudur. Modernizmin, teknolojik ilerlemenin,
çalışmanın, planlamanın sembolü zamandır.
Romanın kahramanlarından Halit Ayarcı’ya
göre zaman ancak saatle kontrol edilebilir, doğru saatlerle zaman yakalanabilir.
Otomatlaşma zaman için gereklidir. Ne var
ki romanın sonunda görülür ki toplumu saat
gibi ayarlamak mümkün değildir. Onu saat
gibi kuramaz, istediğiniz anda çaldıramazsınız. Çünkü saatin işleyişi, mekanizması ve
fizyolojisi ile toplumun zihniyeti, fizyolojisi
farklıdır.

İnsan Saat
…
Cep, kol, duvar saatleri, oturtma asma saat
Bildiğimiz saatler yalnız zamanı gösterir.
İnsan saat der ki:
- Zaman nedir?
İnsan saatin sesi, çokluk gece vakti
Boşluklara uzanır tok ve ağır.
İnsan saatin sesi yayılırken havada
İnsanların kimisi en derin uykularda
İnsanların kimisi daha uyumamıştır.
İnsan saat çalarken çokları sağır,
Kayıtsız, bencil.
İnsan saat der ki:
- İnsanlık bu değil!
		

Zaman içinde, Mustafa Albayrak, kol saati,
asetat fotoğraf, led, 90x22x5 cm.

Behçet Necatigil

45

46

Modern Zamanlarda
Saat*
Seyhan Kurt

K

öy evlerinde ve kırsaldan kente
göçle birlikte uzun sayılabilecek
bir dönem kentlerde, evlerin
duvarlarında mekân sakinlerinin neredeyse
ailelerinin ferdi gibi gördükleri sarkaçlı
duvar saatleri duvarların olmazsa olmaz
nesnesiydi. 17. yüzyıldan günümüze kadar
uzanan süreçte duvarlara ayna yerleştirilmesi, mekânın derinleştirilmesi ya da “soylulaştırılması” amacını taşıması örneğinde
olduğu gibi, duvar saatleri de modern
zamanın gelişinin önemli bir emaresiydi…
Duvar saatleri, esasında, mekânda yaşayanların kentsele ve toplumsala olan aidiyetlerinin birer suflörüydüler. Bu hatırlatma,
daima, sonraları yavaş yavaş biçimsel ve
işlevsel olarak evrilen duvar saatlerinin
“tik tak” ve “gong” sesleriyle gerçekleşir
ve zamanın, insan yaşamının sürekliliği
için gereken rasyonel ölçütleri sağlayan
bir kurguyu varsayardı. Vaktin gönüllü hükümranlığında olan köy insanının kentsel
yaşamla birlikte uyduğu duvar saati modası, zamanın çerçevelenişi ve toplumsal ve
doğal yaşam üzerinde bir tür iktidar kurma
imkânını verir. Eviçlerindeki aynaların

güzelliği hapsetmeleriyle duvar saatlerinin zamanı “elle tutulur” hâle getirmeleri,
modernleşen dünyanın aşağı aynı dramatik
söylevinin fragmanıdırlar. Jean Baudrillard,
eviçlerindeki nesnelerin oluşturdukları sistemlerin işlevsellikleri bağlamında, bu iki
nesnenin önemini ayna için mekân neyse
duvar için de zaman odur şeklinde formüle
eder.1
Özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren
Anadolu’nun çeşitli kentlerinde2 inşa edilen saat kuleleri, zamanın ne olduğuna dair
olmaktan çok, onun var olduğuna işaret
ediyordu. Zamanın bu kutsanışında, saat
kulelerinin mimarî ihtişam ve estetiğinin
en az işlevsellikleri kadar dikkat çekici
olması, kentsel yaşamın düzenini denetleyen, onu açıkça kollayan ve doğadan
bağımsızlığını ilan eden bir gücünün olduğunu göstermekteydi. Mimarlık tarihçisi
Maurice Cerasi, saat kulelerinin önemini,
onların kent imgesine, yöneticiler veya
dinî cemaate kıyasla daha çok aktif kent
cemaatini yansıtan burjuva tipi bir temsiliyet getirmesiyle açıklar.3 Bu saatlerin kule

*

Yazar ve yayıncısının izniyle Haneden Ev Haline “Türk Evi”nde Mimari, Düzenleme, Pratik (İletişim Yayınları, İstanbul 2021, ss. 11-24) adlı kitaptan derlenmiştir. (Ed.)

1

Jean Baudrillard, Nesneler Sistemi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, s. 31.

2

İzmir, Balıkesir, Bursa, Kastamonu, Yozgat, Tokat, Merzifon, Kütahya vs.

3

Maurice M. Cerasi, Osmanlı Kenti, Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19.Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi, YKY,
İstanbul 1999, s. 116.
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leri olarak, hem işlevsel hem siyasal olan
bu mimarî biçim, halka hizmeti ve devlet
otoritesinin her an hissedilmesi amacını
gütmüştür. Bu nedenle bütün saat kuleleri,
tıpkı ölümün sürekli hatırda tutulmasını
amaçlayan mezarlıkların kent içindeki
konumu gibi, kentlerin en işlek ve görünür
yerlerine inşa edilmişlerdir.

Balıkesir Saat Kulesi

biçiminde inşa edilmelerinin en önemli nedeni otorite ve egemenlikti. Diğer yapılar
gibi, (örneğin katedrallerin dinî otoriteyi ve
cami minarelerinin Tanrı’ya yükselişi simgeleyişi) bu tür yüksek ve görkemli yapılar4
tarih boyunca gücün ve otoritenin simgesi
olmuştur. Böylelikle Anadolu’nun pek çok
kentinde, gündelik yaşamın yeni dinamik4

5

Anadolu’da, başta duvar saatleri olmak
üzere, cep saatlerinin ve saat kulelerinin
toplumsal hayata girmesi ve yaygınlaşmasıyla günün vakitten keskin bir biçimde
ayrılarak yirmi dört saatlik bir zaman
dilimi şekilde benimsenmesi pek de kolay
olmadı. Bunun İslam inancının pratikleri
(namaz saatleri vs.) üzerinde olabilecek
etkileri ve gündelik yaşamda uygulanabilirliği konularında sokaktaki insanlarda
olduğu kadar din adamlarının ve aydınların da kaygıları ve çekinceleri vardı. Çünkü
Batılılaşma süreci öncesinde, örneğin
namaz saatleriyle belirlenen günlük yaşam, geriye dönülemeyecek bir kararlılık
içindeki Batılılaşmayla birlikte, zamanın
“rasyonel” olarak kullanımını öngören bir
yaşam biçimine evriliyordu. Tarihçi Otto
Kurz, Sultan İçin Bir Saat kitabında bu
evrilmeyi, toplumsal yaşama olan yansımaları açısından, saatlerin dakik olarak
belirlenmesinin, varlığını her zaman dinsel
törenlerin gerekleriyle doğrulayabilecek,
haklılığını kendisinden alan bir öğrenim
dalına dönüştüğünü vurgulayarak pekiştirir.5 Bununla beraber zamanın saatlerle
birlikte doğal (mevsimsel, dolayısıyla
tarımsal) etkenlerin belirleyiciliğinden
bağımsızlaşması, onun bu sessiz ve derin
dönüşümüne tanıklık edenlerce “pastoral” ögelerin “mekanik” olana üstünlüğü

II. Abdülhamid’in emriyle 1890 – 1894 yılları arasında geleneksel ve Fransız yeni-barok tarzlarının harmanlanmasıyla
inşa edilen Dolmabahçe Saat Kulesi ve 1901 yılında II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı dolayısıyla inşa edilen,
İzmirli mimar S. Raymond tarafından tasarlanan 25 metre yüksekliğindeki İzmir Saat Kulesi buna güzel birer örnektir.
Otto Kurz, Sultan İçin Bir Saat, Kitap Yayınevi, İstanbul 2005, s. 73.

düşüncesine sarılarak betimlenecek ve
eleştirilecekti. Ahmet Haşim, Müslüman
Saati denemesinde bu tavrı, mekanik
saatlerle ge len modern zamanın, “eski”nin
toplumsal ve bireysel yaşamının bütün
renklerini, inceliklerini ve duyarlılıklarını
aldığını anlatarak aktarır:
Yabancı saati kuşatmasından evvel bu
iklimde, iki ucu gecelerin karanlığıyla simsiyah olan ve sırtı, çeşitli vakitlerin kırmızı,
sarı ve lâcivert ateşleriyle yol yol boyalı,
azîm bir canavar halinde, bir gece yarısından diğer bir gece yarısına kadar uzanan
yirmi dört saatlik “gün” tanınmazdı. (…)
Güneş saatinin adetlerimiz ve işlerimizde
kabulü ve ezanî saatin geri safa düşüp
camilere, türbelere ve muvakkithanelere bırakılmış battal bir “eski saat” haline gelişi,
hayata bakış tarzımızın üzerinde korkunç
bir tesire sahip olmamış değildir(…) Yeni
“ölçü” bir zelzele gibi, zaman manzaralarını etrafımızda darmadağın ederek, eski
“gün”ün bütün setlerini harap etti ve geceyi
gündüze katarak saadeti az, meşakkati çok,
uzun, bulanık renkte bir yeni “gün” vücuda
getirdi.6
Aslına bakılırsa bütün bu eleştiri ve mesafeli tutumlar, Ahmet Haşim’in bu metninde olduğu gibi, bir anlamda zamanın
muğlak ve esnek gücünün, saatlerin ortaya
çıkışı ve kullanımıyla, onun kişileştirilmesinden doğan sınırları daha belirgin, her
an her yerde hissedilebilir, muktedir bir
çarka dönüşmesine olan korku ve kaygının acı meyveleriydiler. Öte yandan bu
nesnenin kişileştirilmesi, insanda güven
ve sıcaklık uyandıran evcil ev hayvanlarıyla insanlar arasındaki ilişkiye benzer
biçimde, zamana yayılan bir içselleştirmeyi de getirir. Örneğin Tanpınar, Saatleri
Ayarlama Enstitüsü’nde, kahramanı Nuri

Ahmet Haşim

Efendi’nin saatle olan ilişkisini, onun, saati
kendisine mihmandar olarak görüp onu
herhangi bir nesne olmaktan çıkararak
anlatır:(Nuri Efendi) saatle insanı birbirinden pek
ayırmazdı. Sık sık “Cenab-ı Hak insanı
kendi sureti üzere yarattı; insan da saati
kendine benzer icat etti…” derdi. Bu fikri
çok defa şöyle tamamlardı: “İnsan saatin
arkasını bırakmamalıdır. Nasıl ki, Allah
insanı bırakırsa herşey mahvolur!” Saat
hakkındaki düşünceleri bazan daha derinleşirdi: “Saatin kendisi mekân, yürüyüşü
zaman, ayarı insandır…Bu da gösterir ki,
zaman ve mekân, insanla mevcuttur.7
Kentlerdeki saat kulelerinin diğer mimari
yapılara göre daha ihtişamlı ve gösterişli
olmaları insanlarda “yönetiliyor olmanın”,

6

Ahmet Haşim, “Müslüman Saati”, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, c. 1, sayı: 4, s. 19, Haziran 1990, [Dergâh, c. I.
nu.3, 16 Mayıs 1337/1921].

7

Tanpınar, age, s. 36.
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Nuri Efendi (…) Meşrutiyetten sonra
bilhassa şehir saatleri çoğalınca “ayarsız
saat göreceğim” korkusu ile muvakkithaneden çıkmaz olmuştu. Ona göre işlemeyen,
kırılmış, bozulmuş bir saat hastalanmış bir
insana benzerdi. 8

sarkaçlı duvar saatlerinin kalp atışlarını
andıran tik tak sesleri ise ev sakinlerinin
zihninde “yaşıyor olmanın” birer emaresiydi. Saatlerin bir nesne (vücut), bir
mekanizma (hareket, davranış) ve bir
neden (anlam, düşünce) olarak kişileştirilmesi, onların kentsel yaşamın teknik ve
estetik bir zorunluluğu hâline gelmeleriyle
giderek modernleşen Türkiye’nin günlük
yaşamının sıradanlığı içinde yerlerini alacaktır ve benimsenecektir. Öyle ki örneğin
saat kulelerindeki saatlerin ayarsızlığı, kol
saatlerinin lüks ve pahalı bir nesne olmalarından dolayı henüz çok yaygın olmadığı
bu dönemde, ona bakıp da günlük yaşamını düzenleyenlerin zihninde, tıpkı Saatleri
Ayarlama Enstitüsü’nün roman kahramanı
Nuri Efendi’de olduğu gibi, kaotik bir
kaygı yaratmıştır. Nuri Efendi saatlerin
ayarsızlığından duyduğu derin kaygıdan
mustariptir:

Kentsel yaşamın gündeliğinde sözgelimi
kamusal mekânlardaki saatlerin düzgün
işlememesinin, benzer şekilde, işlerine
ya da randevularına yetişmeye çalışanlara yaşattığı gerilimli anlar, o dönemler
için adeta kent yaşamının kâh üzen, kâh
sevindiren cilvesi gibi görülüyordu. Hatta
hiç işlemeyen bir saat bile, yoğun bakımda bitkisel şekilde yatan bir hastanın
arasıra kontrol edilmesi gibi yoklanıyordu.9 Ahmet Haşim, 20. yüzyıl başlarının
İstanbul’unda sıkça yaşanan ve olağan
hale gelen bu durumu “Şirket-i Hayriye’ye
Teşekkür” yazısında şöyle anlatıyordu:
Şirket-i Hayriye’ye bir teşekkür borçluyuz.
Köprü’nün iki tarafınca büyük saatler
var. Şehrin bütün umumî saatler gibi,
zenberekleri tesadüfe göre hareket eden
bu iki hercaî kadran, nice deniz aşırı
oturanların senelerden beri canını yakıp
duruyor. Bazılarına vapura vakit var
vehmini vererek, çoktan hareket etmiş
bir vapura yetişmek ümidiyle zavallıları
koşturmuş, nefes nefese getirmiş, aksırtmış,
öksürtmüş ve sonra, ya nezleden, veyahut
satlıcandan yatırmıştır; ümitsizlikle
işkence! Nicelerine ise henüz iskelede bağlı
bir vapuru çoktan hareket etmiş zannını
vererek bunlara haksız yere intizarın bütün
acı elemlerini tattırmıştır; ümitlice işkence.
Bu saatlerden Eminönü’ndeki kaldırılmış.
Şimdi İstanbul tarafından gelenlerin yolu
açık. Fakat Şirket- i Hayriye, Galata’dan
gelenlere de, merhamet edip Karaköy

8

Tanpınar, age, s. 36.

9

Ahmet Haşim’in bu işlemeyen bazı saatlere ilişkin “Timsalî Saat” yazısı, saatin toplumsal ve psikolojik simgeselliğinin anlaşılmasında önemli katkı sunuyor. Bkz. Ahmet Haşim, Bize Göre, İkdam’daki Diğer Yazıları, İstanbul, Dergâh
Yayınları, 2004, s. 209, [İkdam, nu.11408, 24 İkinci kânun 1929].

meydanını da muğfil saatin
hilelerinden kurtaracak mı?10
Bir diğer açıdan saat kültürü,
işlevselliğiyle, 1970’li yılların
başlarına kadar Batı, özellikle
Fransız kültürü etkisindeki
Türk toplumunda modern,
disiplinli ve “medeni” olmanın
temel parametrelerinden biri
hâline gelse de, günümüzde
duvar ve kol saatleri, teknolojinin gelişmesiyle bir tür
“anı-nesne” hâlini alır. Saat
kulelerinin tarihselliğine
ve estetiğine yaslanılarak
kolektif hâfızayı canlandıran
biblolarının üretilmesiyle kol
ve duvar saatlerinin çeşitli şekillerde bir süs eşyası
biçiminde üretilip mekâna
canlılık ve çocuksuluk (masumiyet) kazandırmak amacıyla
yerleştirilmesi, aynı kaderi
paylaşan duvar saatiyle kol
saatinin teknolojik süreçteki
işlevsellikleriyle bağlantılıdır.
Saati gösteren cep telefonlarının yaygınlaşması ve gelişmesiyle saat takma alışkanlığının
aşınmasındaki tutum ve davranış, dolaylı
olarak, estetik11 ve işlevsel özelliklerini bir
yana bırakırsak, saat takmanın toplumsal
bir statü göstergesi olarak insanı itibarlı,
düzenli ve disiplinli gösteren klasik bir
nesne olarak algılanmasını sağlamıştır.
Cep ve duvar saatlerinin bir hatıra nesnesine dönüşmesi, ilginç bir şekilde, onlara

kaybettikleri itibarı yeniden
kazandırır gibidir. Ancak bu
değişim, ilk kullanılmaya başlandıkları rasyonel mantıkla
değil; artık belleğin canlı tutulmasını öngören turistik bir
nesneye ticarî bir vefa borcu
olarak gerçekleşir.
Saatlerin eski konumlarından gündelik hayata yeni
bir kamusal ve özel mekân
olarak giren bilgisayar ve cep
telefonu ekranlarına taşınmalarındaki radikal değişimi
en iyi gözlemleyenler, hiç
şüphesiz duvar, cep ve kol
saati zanaatkârlarıdır. Richard
Sennett’in söylediği gibi,
beceri kazanma bakımından
somut bir gerçekliği ve çalışma gururunu bir ödül olarak
sunan zanaatkârlık12, modern
dünyada bireysel bir hayal
gücüne gerek duyulmayan
ve insanlarda çalışma gururu
uyandırmayan seri üretimin ve
toptan satışın hâkim olduğu
bir sistemde, kentlerin rehber
kitapçıklarında ziyaret edilmesi gereken yerler arasında gösterilen
bedesten tarzı yerlerde varlığını sürdürmeye çalışmaktadır.
Saatin, yani zamanın (duvar saatlerinin
ahşap veya kol saatlerinin metal) herhangi
bir çerçeveden kurtulup yeni bir mekân
olarak bilgisayar ve cep telefonları ekranlarına konumlanması, onun maddî duyarlı-

10 Ahmet Haşim, Bize Göre, İkdam’daki Diğer Yazıları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2004, s. 223. [İkdam, nu. 11434, 21
Şubat 1929].
11 Jacques Ranciere’in günümüz estetik anlayışını estetiğin sanat eserlerini ya da bizim ona yönelik takdirimizi, başka
amaçlar için tasarlanmış bir düşünce makinesine –felsefi mutlak, şiir dini ya da toplumsal özgürleşme rüyası- tabi
kılmak suretiyle eserle saf biçimde karşılaşmamıza engel olan, sapkın bir söylem haline geldiğini söyleyerek eleştirmesinden, bir sanat veya zanaat yapıtı olarak üretilen herhangi bir nesnenin (saatler, biblolar vs.), onun yaratıcısı ve
süreciyle doğrudan bir ilişkisinin kalmadığı, üretilenin üretim amacının çoğulluğuyla bir tür kişiliksizliğe bürünebileceği çıkarılabilir. Bkz. Jacques Ranciere, Estetiğin Huzursuzluğu, Sanat Rejimi ve Politika, İletişim Yayınları, İstanbul
2012, s.8.
12 Richard Sennett, Zanaatkâr, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2009, s. 33.
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Konya’da bir muvakkit, 2015

lıklarının anlaşılmasının, insan tarafından
icat edilmiş, üretilmiş ve mimarî mekâna
uyarlanmış bir nesne olarak algılanmasının önüne geçer. Kaleme alındığı tarihte
cep telefonlarının ve dolayısıyla notebook ve tablet türü bilgisayarların henüz
kullanılmadığı Orhan Pamuk’un Gizli Yüz
adlı senaryosunda, saat zanaatkârı, canlı
bir organizma olarak saatin ve arkasındaki
dünyasının, kişiliğinin ve insanla ilişkisinin göz ardı edildiğini ve zamanla unutulduğunu incelikli bir dille anlatır:
İnsanlara saatleri anlatmak isterdim… Mekanizmaların inceliğini, yayların korkunçluğunu, çarkların karanlığını… Şimdi kimse
saat nedir farkında bile değil…Belki bunun
için insanlar kederli, belki bunun için
hikâyelerini bile anlatmıyorlar…Akreple
yelkovanın arkasında nasıl bir can vardır,
hissetmiyorlar bile…İnsanlara saatlerin
sırrını anlatabilmek isterdim…O zaman
uykudan uyanır gibi dünyaya gözlerini
açarlardı…Kederlerinden kurtulur, belki
kendi hikâyelerini anlatabilirlerdi…13

Saat kullanımının evrim geçirmesi ve
zanaatkârlığının meslekî ve mekânsal
olarak neredeyse piyasadan çekilmesi,
diğer çoğu zanaatkârlıkta olduğu gibi saat
tamirciliğinin başka meslek alanlarının
bir yan dalı veya işi olmasının (örneğin
saat tamirciliğini aynı zamanda saat satışı
yapan gözlükçülerin yapması) önünü açar.
Bir düşünce ve eylem biçimi olarak saat
zanaatkârlığının ortadan kalkmış olduğunu söylemek fazlaca iddialı olacağı gibi,
meslekî açıdan biricik amacı, işi ve mekânı
belli olan bu zanaatkârlığın hâlihazırda
varlığını sürdürdüğünü savunmak da aynı
oranda yanıltıcı olacaktır.
Teknolojinin gelişimiyle her sahada ortaya
çıkan minyatürleşme, kusursuz çarklardan ve yaylardan oluşan, toplumsalın ve
iktisadın bütün mantık ve inceliklerini
kendi sisteminin çerçevesine oturtan saati
de etkiler. Saatler artık yeni uzamlarında
küçüldükçe insanlar sanki her türlü algısal
yanılsamaya boyun eğmeye hazırmış gibi,
zamanın ve dizgisel sistemlerin boğuculu-

13 Orhan Pamuk, Gizli Yüz, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s. 21.

Dijital saat

Kadranı rakamsız saat

ğundan kurtulmaya daha fazla meyilli hissetmektedirler. Saatlerin minyatürleşmesinde, mimarî mekânın (mesken, iş yeri),
nüfusun artışından, tüketim alışkanlık ve
mantığının ve aile oluşturma bilincinin
değişmesinden kaynaklanan küçülmesinin
ve “özel alanın”, mahremiyetin teknolojik
mekâna (ekran) psikolojik olarak uyarlanabilmesinin etkisi dikkat çekicidir. Minyatürleşen nesnelerin dijitalleşmesi saatle
başlar ve sınırsız bir mekân14 olarak ekran,
zamanla birlikte kentsel yaşamın çoğu
imkân ve etkinliğini, mimarî mekâna dair
(hayatî olanın, zorunlu nesnel ihtiyaçların dışında) herhangi bir endişeye mahal
vermeksizin sunuyor.

veya radikal bir biçimsel ve işlevsel dönüşüm geçirmesinde olduğu gibi, sarkaçlı
duvar saatlerine rastlamak pek de mümkün değildir. Buna karşın bu durum onu,
daima özlenilir, hatırı sayılır bir anı-nesne
olmaktan çıkarmaz. Bir anı-nesne olarak
klasik duvar saatleri, ev içlerinden toplumsal mekânlara; iş yeri, resmî daire ya da
mağazaların vitrin ve duvarlarına, resmiyetin, ciddiyetin ve geçmişe bağlılığın
bir göstergesi olarak yerlerini alırlar. Bu
mekânların “esneklik” havasını bir adım
daha azaltan etken, tarihe ve geleneğe
gotik bir üslupla gönderme yapan duvar
saatlerindeki Roma rakamlarıdır. Diğer bir
açıdan, saatlerdeki rakamların kaldırılması
modası, rasyonel olarak dilimlendirilmiş
bir zaman dizgesine karşı vakti yücelten
ve ona öykünen bir amacı taşır gibidir.15

Bugün gelenekselliğin yaşatıldığı evler
dışında modern “akıllı” evlerde, klasik vitrin kültürünün zamanla ortadan kalkması

14 Mekânın içeriğine ilişkin Henry Lefebvre, Mekânın Üretimi’nde, ‘mekân’ kavramının soyut ya da gerçek, zihinsel ya da
toplumsal, olası bütün mekânları belirttiğini ve ima ettiğini söyler. Bkz. Henry Lefebvre, Mekânın Üretimi, Sel Yayınları, İstanbul 2014, s. 306.
15 Bu öykünme, Charles Baudelaire’in Le Spleen de Paris’teki [Paris Sıkıntısı] saat betimlemesini anımsatır: “Saati, belli
etmeden görürüm ben, hiç değişmeyen saati, geniş, gösterişli ve bir mekân kadar büyük, dakikasız ve saniyesiz bir
saati / saatlerin üstünde bulunmayan, hareketsiz, bir iç çekiş kadar usulca, kaçamak bir bakış gibi hızlı saati.” Charles
Baudelaire, Petite Poems es en Prose, Le Spleen de Paris, Louis Conrad Libraire, Paris 1926, s. 50.
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İlk Saatim
Ömer Erdem

K

onya- Bozkır’ında zaman daha
ağır akardı. Daha doğrusu şehirlerden uzaklaştıkça zaman izini
kaybettirir, toprak altına kaçmış ırmak
gibi görünmez olur. Onu takip için
ayrı bir nem duygusu ve hassas kulak
gerekir. Ben de çocukluğumda zaman
denilen bu ilginç hayvanın tuhaf dönüşlerine sıklıkla şahit olurdum. Vaktin her
yeri kaplayan renksiz bir örtü olduğunun
ayırdında varmak için onu bir ucundan
hafifçe kıvıracak saat denilen alete ihtiyaç vardır. Fakat bu mucizevi düzeneğe
sahip olmak her faniye kısmet olmaz.
Bir kaç eski adamın bir savaş kahramanı
onuruyla ikide bir yelek ceplerinden
çıkardıkları köstekli saatleri saymazsak kol saati yaygın değildi. Kadınlar
neredeyse hiç saat kullanmazlardı. Bir
kadının saat sahibi olması başka bir
çağın alametidir. Onlar zamanı gözleri
ve yüksek tecrübeleriyle bilirlerdi. Yine
bir saate sahip olmak hali vakti yerinde
yetişkinlerin ve bazı çocukların hakkıydı. İnsan ancak sıradışı bir özelliğe
sahip olduğunda ona kavuşma ihtimali
belirirdi.
1970’lerde Türkiye’de asfalt değil şose
yol hâkimiyeti vardı ve şoseler taşrayı o
toz duman içinde birbirine bağlarlardı.
Bozkır’da cuma günleri büyük Sıristad
pazarı kurulur ve onlarca köyden kalkan
kamyon, jeep, minibüs köylüleri buraya
taşırdı. Çocuklar için yüksek bir yerden

şoseden geçen arabaları saymak, rengine göre yarış yapmak eğlenceli oyun
sayılırdı. Sonrasında şose boyunca yürümek başka bir şenlikti çünkü o çocuklar
bu araçlardan hayallerini süsleyen eşyalar atıldığına inanırlardı. O denli ileri
gitmiş olmalı ki bu inanç bizden bir kaç
yaş büyük birinin ‘saat, saat! ben bir saat
bulacağım, saat, saat!’ diye gezindiği hiç
aklımdan çıkmamış.
Öyleydi çünkü bir saate kavuşan çocuk
belki asıl hayata, kendi varlığına, kişiliğine kavuşurdu. Çocukken halam ve yakın
kız arkadaşının kolumu ısırmalarına sırf
bu saat için izin verdiğim de hatırımda
kalmış. ‘Gel bak koluna saat yapacağız!’
Isırırlardı kolumu ve diş izine saat diye
bakardım. Bazıları ise tükenmez kalem
ve kâtiplerin kullandığı tükürükle morluğu beliren kalın uçlu kalemle kollarına
saat resmi çizdirirlerdi. Hâsılı saat düşleri süslerdi. Ben de bir saatimin olmasını
çok isterdim. Saat konusunda idolüm
amcamdı. Saatini kuruşu, bileğinden
geçirişi, kolunu döndürüp bakışı olağan
üstüydü. Asker fotoğraflarında kameraya
gösterilen bileklerden yansıyan göz göz
ışığı bilmeyenler böylesi idealleştirmeyi
anlayamazlar. Saat adeta insanın kendi
gözünün kalabalık içinden ayrışıp onanması gibiydi.
‘Bu yıl sınıfını takdirle geç sana İstanbul’dan saat getireceğim!’ demişti
dedem. Yan Ali lakaplı bu yaman adam

56

İLK SAATİM

HER ŞEYİN BİR SAATİ VAR

onca acil ve uzlaşılmaz mizacı yanında
içten gelen öngörülerle donanmıştı. Çocuk yaşta babası Çanakkale’de şehit düşmüş annesi ve kız kardeşi ile bir başına
kalmıştı. Ama ay ışığında çift sürmeye
gidecek kadar çalışkandı ve sonbahar
ve kış boyunca satılan elmalardan gelen
paralarla verdiği sözleri tutmaya koyulurdu. Her kış mutlaka İstanbul’a giderdi.
Dönüşte gelinlere söz verilmiş iskarpinler, uzun süredir hayali kurulmuş kuyudan su çekmeyi kolaylaştıracak dinamo
dâhil her şey valizini doldururdu. Bu kez
valizde bana da bir köşe işaret edilmişti.
Bir saat. Bir varoluş hakkı. Artık büyüdün ve şu etrafımızı kaplayan örtüyü
kaldırabilirsin göz kırpması.
Benim için sınıfı takdirle geçmek sıradan bir şeydi asıl zorluk İstanbul’a gidilecek günün gelmesi, orada geçirilecek
en az yirmi günü beklemenin göze alınması ve asıl bu sözün unutulmamasıydı.
İşte o yıl takdirle geçilmiş, sayılı günler
sabırla kemirilmiş, karlı bir kış günü Yan
Ali’nin dönüşü gelip çatmıştı. Hayatta
çok az unutulmaz anlar vardır. Dedemin, net, tok ve diri sesiyle, ‘al oğlum bu
söz verdiğim saat, tak koluna bakalım’
dediği an sanki derim değişmiş, dişlerim
birbirine vurmuş fakat kolumla beraber dünyaya doğru uçmuştum. Dönüp
dolaşıp ona bakıyor, saniyelerin akışını
gözlüyor bir hastanın kalbini dinler gibi

aman sesi durmasın diye kulağıma dayıyordum. Sanki ben taşranın o bir kağnı
hızı gibi kendi çağını geri geri giderek
tüketen tekrarından ayrılmış ve İstanbul’a akan bir istikamete yönelmiştim.
Benim için asıl tasdik edici olan şeyse
beklemediğim bir anda ortaokul yolunda
yaşlı birinin saat kaç diye sorması oldu.
Saatimin olduğunu nereden biliyordu?
Heyecanlandım. Ceketimin kolunu yukarı sıyırdım ve o anki vakti söyleyiverdim.
Adam yoluna devam etti ama ben kendi
kendime ‘ artık ben sözüne itibar edilen,
yetişkin birisiyim dedim’, sesim de sanki
ergenliğin etkisiyle hafif kalınlaşmıştı.
Bugünkü pişmanlıklarımdan birisi de o
saati koruyamamış olmamdır. Fakat asıl
ilginç olanı, yetişkinlikle saat arasında
kurduğum ilişkinin başka bir şekilde
karşıma çıkmasını hatırlayışımdır.
1992’de uzun ve zorlu sınavlar sonunda
TRT’de çalışmaya başladığımda, ilk
maaşımla kendime bir kol saati almaya
karar vermiştim. Yine kendi kendime
kendi vaktine ait olmanın göstergelerinden birisi de saattir diye düşünmüş
olmalıydım. Uzunca yıldır yeşil kordonunu yenileyip durduğum şimdiki Nacar
marka saatim o değil ama nedense
dedemin aldığı ilk Hislon ile benim
aldığım Elegant onda birleşmiş gibi.
Ona her bakışımda kendime dalmış gibi
hissediyorum.

Saatlerin bize
var olduğumuzu
söyleyişini dinleyelim, ama hafif,

kuşkulu
bir gülümsemeyle...

Fernando Pessoa

Yılkovan...
İlk ücretimle, kazandığım ilk parayla
Bir saat aldım ve o günden beri
bakışlarımı ayıramıyorum ondan.
O aceleci
akrepten ve yelkovandan.
Biliyorum, nedir acelesi onların:
kendi sonları değil, benim sonumdur
koştukları.
Çalıyor çıngırak
acımasızca anımsatarak
Zamanın dönülmezce aktığını.
Akrebi daha çok seviyorum
Yelkovandan ve saniye göstergesinden
daha çok
Ölçülü bir tutkuyla ilerliyor çünkü
Fazla acelesi yok.
Zengin olursam
Öyle bir saat
satın alacağım ki yılkovanı olsun ...
Yılkovan-yani öyle bir ibre ki
İlerlesin yavaş yavaş
Güneş ya da bir gemi gibi...
		

Boris Slutski
Türkçesi: Ataol Behramoğlu
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Ben Atadan
Saat Tamircisiyim
Aydın Aydınoğlu

D

ört kuşaktır saat tamirciliğiyle
hayatını dürdüren bir aileyiz.
Ben son kuşağım. Atalarım
1963’te Yugoslavya’ya bağlı Kosova’dan
buraya göç etmişler. Beyoğlu’ndaki bu
dükkânı 1963’te açmışlar. Dedem, babam
ve amcam üçü burada çalışmaya başlamış. Sonra onlardan işi biz devraldık.
Gönlümü verdiğim saat tamirciliğini
1997’den beri yapmaktayım. Bir abim
Dolmabahçe Sarayı’nda saat tamiri
yapıyor, bir amcam da Şarköy’de saat
tamircisi.
Ülkemizdeki iyi saat ustalarının çoğu
Balkan kökenlidir. Özellikle Kosova’dan
çok iyi saatçiler çıkmıştır. Ben bunu o
bölgede her mesleğin kendine ait bir
yayılma alanı bulabilmesine bağlıyorum.
Bizim yaşadığımız yerlerde zanaatkâr
çok yetişir. Tam tersine Üsküp bölgesinden zanaatkâr pek çıkmaz, oradan
genellikle tatlıcı çıkar. Bizde mesleğin
en kıdemlileri, usta isimleri ile genç
jenerasyon arasındaki ilişki kuvvetlidir.
Ustaların çevresinde bu mesleği öğrenmek isteyen birileri mutlaka olur. Mesela
dedemin saatçiliği önce kendi oğullarına, ardından bize geçti. Hatta akrabalarımız dan kimi insanlar da bu mesleğe ilgi
duydular ve dedemin babamın yanında
öğrendiler. Eskiden, Yugoslavya döneminde saat tamirciliğinde ustalaşmak
zor bir işmiş. O zamanki ustalar mes-

leği öğrenmek uğruna çok zahmetler
çekmişler. Şimdilerde her tamir yapan
kendisine usta diyor.
Saat tamiri çok ince ve zevkli bir iştir.
Saatle uğraşırken günün nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bize zor işler gelir,
tornayla saat parçaları söker, saati en
ince ayrıntısına kadar parçalar, yeniden
birleştiririz. Dışarıdan bakıldığında, bir
saatin parçalarına ayrılma ve yeniden
birleştirilme işini görmek bile insana
yıldırıcı gelebilir. Saatçi sabırlı insandır.
Öyle ki bazı yerde insan üstü sabra sahip olması gerekir. Saat ustasının sabrı
sabır taşını bile çatlatmalıdır. Saatçi titiz
insandır. Detaycı ve mükemmelliyetçidir. Dedemin, “Oğlum ne iş yaparsan
yap, her zaman en iyisini yap.” şeklindeki öğüdü bu meslekte benim şiarım
olmuştur.
Kimi insanlar sevmedikleri, aslında istemedikleri bir iş üzerine emek harcamak
hatta o işte uzmanlaşmak durumunda
kalabilirler. Ama saatçi üzerinde emek
harcadığı şeyi en başından itibaren
illaki sevmelidir. Bu sevgi zoraki olmaz,
gönülden, içten gelmelidir. Saatçilik asla
sevmeden yapılabilecek bir iş değildir.
İşimin derdini de zahmetini de seviyorum. Bir saatle saatlerce uğraştıktan
sonra onun elinizde çalışmaya başladığını görmek, tik taklarını işitmek…
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İnanın bu anın bana yaşattığı zevk paha
biçilmezdir.
İnsan bu sonsuz kozmosda nasıl küçücük bir âlemi temsil ediyorsa saat de
bizim gibi, bu dünyanın mikro görüntüsüdür. Saat üretmek ayrı bir bilgi, derinlik ister, tamir etmek ayrı bir bilgi. Eski
büyük üstatlar, kendi başlarına saatçiliği
öğrenirler, hem saat yapar hem tamir
ederlermiş. Bizim yaptığımız onların yanında ne ki? Biz burada var olanı tamir
ediyoruz. Az önce söylediğim gibi, saatçinin sabrı pek olmalıdır. Bazen kırılmış
bir saç telini delip saatin içine yerleştirmemiz gerekiyor. Bu yaklaşık olarak bir
buçuk günlük çalışma demektir.
Saatler ve kullanıcıları arasında çok
özel bir bağ vardır. Çağımızda her şeyin
sahtesinin ve ucuzunun yapılabildiğini
düşündüğümüz zaman şunu açıkça
söyleyebilirim: saatinin kalitesini önemseyen, saatine özenen insanlar genelde
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kaliteli insanlardır. Saat kültürü oluşmuş
bir insan, sıradan saat kullanamaz. Uzman bir saatçi, saatler ve saat tercihleri
üzerinden kişilik okuması bile yapabilir.
Saatlerin insanın karakteri üzerinde
böyle bir gücü olduğuna inanırım.
Ayrıca bu mesleğin geleceğe kalacağına
inanırım. Dedem anlatırdı, İkinci Dünya
Savaşı yıllarında Almanlar şehri istila
ettiklerinde bile “oğlum, biz sabaha
kadar saat tamir ettik” derdi. Savaşta iş
olur mu dersiniz, ama olmuş. Pandemi
dönemi geldi geçti, o kadar iş yığıldı
ki hâlâ elimde bir senelik iş duruyor.
Benim iki oğlum var, çok şükür ikisi de
saatlere meraklı. Bir çırağım var, o da
gayet iyi. Şarköy’deki dükkânda da bir
çırak yetiştirdik. Şu an kendi dükkânını
açtı. Bu benim için büyük mutluluk.
Bu işe 1985 yılında ilk başladığım anı
hatırlıyorum. Rahmetli babam yanında
saatçiliği öğrenmem için haftada bir

gün beni dükkâna getirirdi. Aynısını ben
de oğluma yapıyorum. O yıllarda masa
saatleri çok revaçtaydı. Ramazan Bayramı geleceği zaman yüzlerce saat gelirdi
bakıma. Benim üzerinde ilk çalıştığım
saatlerdi bunlar. İşin başında önce bir
saat nasıl sökülür, onu öğrenirsin. Çıraklıkta iyi bir seyirci olmak gerekir. Seyretmek önemlidir. Seyrin özünde anlamak,
çözmek, vakıf olmak vardır. Sonra bu
sökülen parçaları eksiksiz nasıl toplayacağını öğrenirsin. Ardından ustan eline
bir saat teslim eder, haydi bakalım iş
başa düştü der. İlk saat tamirimde yolun
başındaki her acemi gibi başarısızlığa
uğradım. Sökmekte sorun yoktu ama
ayrılmış mekanizmayı toplamak benim
için inanılmaz zordu. Zamanla aşıyorsun
zaten zorlukları. Saatçilikte öğrenme
süreci aheste ilerler. Masa saatlerinden
sonra kol saati tamirine geçtim. Kol
saati daha ince bir iştir, bu aşamada yeni
şeyler öğrenirsin. Böyle böyle elindeki
saatler değiştikçe bilgin de, becerin de,
deneyimin de artmış olur.
Mesleğin sürmesini gönülden isteyen
biri olarak çıraklıktan yetişmek isteyen
gençlere her zaman desteğe açık bir
insanım. Hep diyoruz ya, bu işin piri Hz.
Yusuf, düsturu sabırdır. Hz. Yusuf’un zindanı ilim nuruyla aydınlatmasındaki sır
sabır ve tevekkülde saklıydı. Bu mesleğin şöyle bir güzelliği de var, saatçilik
sayesinde münevver insanlarla tanışabilirsin, huyu güzel, nezih, asil insanlarla
ahbap olursun. Bu yüzden fevkalade

özel, kıymetli bir meşgaledir saatçilik.
Kendimce oluşturduğum bir saat koleksiyonum var. Koleksiyonumu geliştirmeyi isterim. Tabii geçen zaman zarfında
çok değerli koleksiyonerler tanıdım.
Bu insanların saate yaptıkları yatırımı
anlamlı buluyorum. Onların ilgileri, çabaları sayesinde saatsevgisi ve saatçilik
mesleği daha iyi bir aşamaya gelebilir.
Bu konuda Avrupa’dan daha geriyiz,
mesela Avrupa’da bir saatin değeri 30
bin dolarsa bizde 10 bin dolar. Oysa biz,
tarihte saat konusunda ileri bir medeniyettik. Avrupa’da Türk saatçiliği oldukça
muteber bir konumdaydı. Ayrıca Avrupalı saatçiler için bizim memleketimiz
bereketli bir pazardı. Umarım bu konuda
gelecekte daha iyi bir konumda oluruz.
On yıl önce saate iyi bir yatırım yaptıysan bunu iki katı değer olarak geri alabilirsin, bu açıdan saat değer kaybeden
bir meta değildir. Ben eski saatleri çok
severim, eski saatlere özel bir merakım
vardır. Burada saat de satıyorum, ne
zaman eski bir saati elimden çıkarsam
içimde buruk bir his oluşur.
Müşterilerimizle ilişkilerimiz de saatler
gibi kalıcıdır. Beş yıl önce yolu bir şekilde bize düşmüş biri, bir beş yıl sonra
tekrar gelip bizi bulur. Bazen, şaşkınlıkla,
“Hâlâ burada mısınız?” diye soranlar
olur. Ben de her defasında “Siz geldiğiniz sürece biz de buradayız.” diye cevap
veririm.
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Müslüman
Saati
Ahmet Haşim

Namaz vakitlerinin tespiti ve kıble yönünün bulunması için kullanılan bir kıblenüma, 1739

stanbul’u yenileştiren ve yerlisini
şaşırtan istilâların en gizlisi ve en
tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza
girişi oldu.
“Saat”ten kastımız, zamanı ölçen âlet
değil, fakat bizzat zamandır. Eskiden
kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişimiz ve kendimize göre,
dinden, ırktan ve ananeden hayat alan
bir zevkimiz olduğu gibi, bu üslub-ı hayata göre de “saat”lerimiz ve gün”lerimiz
vardı. Müslüman gününün başlangıcını
şafağın parıltıları ve nihayetini akşamın
ziyaları tayin eder. Madenden sağlam
kapaklar altında mahfuz tutulan eski
masum saatlerin yelkovanları yorgun
böcek ayakları tarzında, güneşin sema
üzerindeki seyriyle az çok münasebetdâr
bir hesaba tebaan, minenin rakamları
üzerinde yürürler ve sahiplerini, zamandan takrîbî bir sıhhatle, haberdâr
ederlerdi.

yetimizin üzerinde vahîm bir tesiri hâiz
olmamış değildir. Giden saatler babalarımızın öldüğü, annelerimizin evlendiği,
bizim doğduğumuz, kervanların hareket
ettiği ve orduların düşman şehirlerine
girdiği saatlerdi. Bunlar, hayatı etrafımızda serbest bırakan geniş lâkayt dostlardı.
Gelen yabancılar ise hayatımızı onu
meçhul bir düstura göre yeniden tanzim
ettiler ve ruhlarımız için onu tanılmaz
bir hale getirdiler. Yeni “ölçü” bir zelzele
gibi, zaman manzaralarını etrafımızda
zîr ü zeber ederek, eski “gün”ün bütün
sedlerini harap etti ve geceyi gündüze
katarak saadeti az, meşakkati çok, uzun,
bulanık renkte bir yeni “gün” vücuda
getirdi. Bu Müslümanın eski mesut günü
değil, bedmestleri, evsizleri, hırsızları
ve katilleri çok ve yeraltında mümkün
olduğu kadar fazla çalıştırılacak köleleri
sayısız olan büyük medeniyetlerin acı ve
nihayetsiz günüdür.

Zaman nâmütenahi bahçe ve saatler
orada açar, gâh sağa gâh sola mâil,
güneşe rengârenk çiçeklerdi. Ecnebi
saati iptilasından evvel bu iklimde, iki
ucu gecelerin karanlığıyla simsiyah olan
ve sırtı, muhtelif evkatın kırmızı, sarı ve
lâcivert ateşleriyle yol yol boyalı, azîm
bir canavar halinde, bir gece yarısından
diğer bir gece yarısına kadar uzanan
yirmi dört saatlik “gün” tanılmazdı. Ziyada başlayıp ziyada biten, on iki saatlik,
kısa, hafif, yaşanması kolay bir günümüz vardı. Müslümanın mesut olduğu
günler, işte bu günlerdi; şerefli günlerin
vakayiini bu saatlerle ölçtüler. Gerçi,
felekî hesabâta göre bu “saat” iptidaî
ve hatalı bir saatti, fakat bu saat hatıratın kudsî saatiydi. Zevalî saati âdât ve
muamelâtımızda kabulü ve ezanî saatin
geri safa düşüp camilere, türbelere ve
muvakkıthanelere bırakılmış metrûk bir
“eski saat” haline gelişi, hayatı tarz-ı rü-

Unutulan eski saatler içinde eksikliği
en ziyade hasretle tahattur edilen saat
akşamın on ikisidir. Artık “on iki” solgun
yeşil sema altında, ilk yıldıza karşı
müezzinin müslümanlara hitap ettiği,
sokakların lâcivert bir sisle kaplandığı,
ışıkların yandığı, sinilerin kurulduğu ve
yarasaların mahzenlerden çıkıp uçuştuğu o müessir ve titrek saat değildir.
Akşam telâkkisinden koparak, gâh
öğlenin hararetinde ve gâh gece yarılarının karanlığında mevhûm bir zamanı
bildiren bu saat, şimdi hayatımızda
renksiz ve şaşkın bir noktadır. Yeni saat,
müslüman akşamının mahzun ve muşaşa dakikasını dağıttığı gibi, yirmi dört
saatlik yabancı “gün”ün getirdiği maîşet
şekli de bizi fecr âleminden mehcûr
bıraktı. Başka memleketlerde fecri yalnız
kırdan şehre sebze ve meyve getirenlerin ahmak gözleriyle muztariplerin
şişkin kapaklar içinden bakan kırmızı
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ve perişan gözleri tanır. Bu zavallılar
için fecrin parıltıları, yeniden boyuna
geçirilecek olan hayat ipinin kanlı ilmeğini aydınlatan bir ziyadır. Hâlbuki fecir
saati, müslüman için rüyasız bir uykunun nihayeti ve yıkanma, ibadet, neşe ve
ümidin başlangıcıdır.
Müslüman yüzü, kuş sesleri ve çiçek
kokuları gibi fecrin en güzel tecellilerindendir. Kubbe ve minareleri o alaca
saatte görmemiş olan gözler, taşa en
ilâhî mânâyı veren o muhayyirü’l-ukul
mimârîyi anlamış değillerdir. Esmer
camiler, fecrden itibaren semavî bir altın
ve semavî bir çini ile kaplanır ve İslâm
ustalarının nâtamam eserleri o saatte
tamamlanır. Bütün mâbetler içinde güneşten ilk ziya alan camidir. Bakır oklu
minareler, güneşi en evvel görmek için
havalarda yükselir. Şimdi heyhat, eski
“saat”le beraber akşam da, fecir de bitti.
Birçoklarımız için fecir, artık gecedir ve
birçoklarımızı güneş, yeni ve acayip bir
uykunun ateşlerinden, eller kilitli, ağız
çarpılmış, bacaklar bozuk çarşaflara
dolanmış, kıvranırken buluyor. Artık geç
uyanıyoruz. Çünkü hayatımıza sokulan
yeni ve fena günün eşiğinde çömelmiş,
kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi
ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz. Artık fecri yalnız kümeslerimizdeki
dargın ve mağrur horozlara bıraktık.
Şimdi müslüman evindeki saat, başka
bir âlemin vakitlerini gösterir gibi,
bizim için gece olan saatleri gündüz
ve gündüz olan saatleri gece renginde
gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar
gibi biz şimdi zaman içinde kaybolmuş
kimseleriz.
16 Mayıs 1337/1921, Dergâh Dergisi
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Saat ve Zaman Farkı
Zaman nâmütenahi bahçe
ve saatler orada açar,
gâh sağa gâh sola mâil,
güneşe rengârenk
çiçeklerdi….
ALATURKA SAAT, yüzyıllar boyunca
kullandığımız, işlerimizi ve bütün yaşam
düzenimizi ona göre ayarladığımız
zaman sisteminin adıdır.
Bu sistemde dünyanın hareketi
belirleyici olduğundan ALATURKA
SAAT, mevsimden mevsime, şehirden
şehire değişir durur.
Akrep ve yelkovan zamanı “yaklaşık”
olarak gösterir. Kimi zaman ileri gider
kimi zaman geride kalırlar.

güneşin devinme hızına göre işler.
Başlangıç boylamı Greenwich kabul
edilir. Bu sistemde, güneşin gökyüzünde
en yüksek noktada bulunduğu an,
saatler tam 12.00’yi gösterir.
Öğle bağlantılı olduğu için ZEVALİ /
VASATİ SAAT olarak da isimlendirilir.
Gece 12.00’de gün biter. Yeni bir güne
girilir.
ALAFRANGA SAAT, sabit bir zaman
sistemidir.
Bir saat: bir günlük sürenin yirmi dörtte
birine eşittir, altmış dakikalık zaman
diliminden oluşur.
Bir dakika ise altmış saniyedir.

Bu sebeple saatler her gün,
illaki güneşin batışıyla 12.00’ye
ayarlanmalıdır.

Güneşin doğuş batış anları, mevsimler,
tabiattaki her şey durmadan değişse
de, akrep ve yelkovan hareketi katiyen
değişmez.

Akşam ezanı okunmaya başladığında,
ALATURKA SAAT tam 12’yi gösterir.

ALAFRANGA SAAT’in sınırlarını
belirlediği “bir iş günü”nde

Bu nedenle sistemin diğer adı EZANİ
SAAT’tir.

gün ışığı hükümsüzdür, bütün komutları
zaman makinesinin mekanik tik takları
verir.

Saatler 12.00’yi vurduğunda gün son
bulmuş. Yeni güne başlanmıştır.
ALATURKA SAAT, gün ışığıyla, doğayla,
mevsimle en uyumlu zaman ayarıdır.
Saat; insanın gökyüzüyle bağını kesmez,
onu doğadan koparmaz.
Dünyanın neresinde olursak olalım,
güneş ufuktan kaybolduğu an,
ALATURKA SAAT’in diliyle dünya
telaşı, iş koşturmacası bitmiş, sükûnet
vakti gelmiş demektir.
ALAFRANGA SAAT, günümüzde
uygulanan zaman sistemidir. Ortalama

ALAFRANGA SAAT hayatımıza
Batılılaşma hevesimizin alenileştiği 19.
yüzyılda girmiştir.
Telgraf-telefon gibi teknik yenilikler,
vapur seferleri ve tren hatları, yani
dünyanın anlamsız hızı, ALATURKA
SAAT’i zorunlu kılmıştır.
Kısa bir dönem iki farklı zaman
sistemi birlikte kullanılmışsa da
1913 Uluslararası Saat Konferansı’yla
ALAFRANGA SAAT tercih edilmiş,
1925’te çıkan yasayla da hayatımıza
demirlemiştir.
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22.49
19.24
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20.38
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SAATE

NASIL AYARLANIR?
Kullanıldığı zamanlarda büyük camilerimizde
muvakkithaneler ve burada astronomi hesaplarını
çok ince şekilde hesaplayabilen muvakkit denilen
vazifeli memurlar vardı. Akşam ezanı her gün bu
muvakkitlerin hesaplarına göre okunur ve Müslümanlar da saatlerini 12.00’ye ayarlarlardı. Köylerdeki hocalar da ilim tahsil ederken ilm-i hey’et
derslerinde namaz vakitleri hesaplarını öğrenirlerdi. Köylerde bu kimselerin yaptığı hesaplara göre
akşam ezanı okunur ve saatler 12.00’ye ayarlanırdı.
Şimdiki alafranga saate göre hesaplanmış namaz
vakitleri saatli maarif gibi halk için üretilen takvimlerde yazılıdır. Bu vakitlere göre güneş battığı
zaman, yâni akşam ezanı okunduğunda saatimiz

S AATL ER

E Z AN İ

12.00’ye getirilir ve her gün bir evvelki güne göre
güneş kaç dakika erken batıyorsa o kadar ileri, kaç
dakika geç batıyorsa o kadar geri alınır. Böylece
kolumuzdaki saat ezani saate ayarlanmış olur.
Bir yıl boyunca bu ayar günde 2 dakikayı geçmemekte ve saat Aralık ortasından Haziran sonuna
geriye, Temmuz başından Aralık ayı ortasına kadar
ileriye alınmaktadır. Bir sene içinde bu +185 ve -185
dakika arasında değişmektedir.
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Mustafa Albayrak
1971 yılında Erzurum İspir’de doğdu. 1999’da Atatürk
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden fakülte
birincisi olarak mezun oldu. 1997’de Erzurum’da
bir ilk olan Rönesans Sanatevi’ni kurdu. 2004’te
İstanbul’a yerleşti. 2006’da İstanbul Beyoğlu’nda atölye
çalışmalarına başladı. 2010 yılından beri Beyoğlu’nda
Greyart adını verdiği atölyesinde sanat üretimini
sürdürmektedir. Aynı zamanda resim öğretmen, olarak
çalışmaktadır.
1995-2022 yılları arasında 28 kişisel sergi açmış, çok
sayıda karma sergi ve etkinliğe katılarak ödüller
almıştır. Sanatçının birçok eseri kamu, özel ve yurt
dışı koleksiyonlarında yer almaktadır. Yine bu süreçte
üretmiş olduğu bazı eserleri kamu ve özel müze
koleksiyonlarına dâhil edilmiştir.
Günümüz kent yaşamı ve kapitalizmin insana dayattığı
koşullara karşı eleştirel bir tavırla ortaya koyduğu
eserlerini, 2012 yılından itibaren üç boyutlu formlarla
zenginleştiren sanatçı, bu çalışmalarında malzeme
olarak daha çok saat ve geçmişe dair nesneler
kullanmayı tercih etmektedir. Günümüz insanının
zamana ve mekâna sıkışmışlığı, yok olmaya yüz tutmuş
değerler, doğa, ekolojik hayat sanatçının eğildiği
konular arasındadır.

Zamanın Yüzü, İz Bırakanlar
Karışık teknik, 210x140x9 cm
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Zamanın Yüzü-5
Asetat fotoğraf, Led

Zamanın Yüzü-4
Asetat fotoğraf, Led

Zamanın Yüzü-7
Asetat fotoğraf, Led

D13, Zamanın Yüzü-Arılar-2
Ahşap duvar saati,
Asetat fotoğraf, Led,
95x30x13 cm
Zamanın Yüzü-Arılar-1
Karışık Malzeme, Led

D1 Zamana Karşı,
Ahşap duvar saati
Asetat fotoğraf, Led,
83x22x5 cm

D12 Çığlık,
Ahşap duvar saati
Asetat fotoğraf, Led,
84x22x5 cm
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D5 Mücadele
Ahşap duvar saati,
Asetat fotoğraf, Led,
71x23x4 cm

D11,
Ahşap duvar saati,
Asetat fotoğraf, Led,
35x26x7 cm

D10,
Ahşap duvar saati,
Asetat fotoğraf, Led,
52x 28x7 cm
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İsmet Doğan
1957’de Adıyaman’da doğdu. 1983 yılında Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu.
Ardından, Fransız Hükümeti bursuyla Paris’e giderek
burada iki yıl kaldı. 1990’larda Türkiye’ye dönerek
İstanbul’a yerleşti.
1980’li yıllardaki ilk işlerinde; tarih, kültür, gelenek
kavramlarını dadaizm teknikleri-kolaj, montaj, grafiti
ve “ready-made” nesneler ile birleştirip sorunsallaştırdı.
Bir düşünür olarak ise, Türkiye tarihinde, özellikle
batılılaşma-modernleşme projesinin dayatmış olduğu
şiddet ve travmanın etkilerine odaklandı. Sanatçının
modernleşme sorunsalını, tuvali üzerinde kelimeler
(Logos, BâBâ gibi) veya rastgele dağıtılmış harfler
ile aynalar kurgular ve bunlar bugüne kadarki
çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak devam eder.
2000’lerde ise yapıtlarına bir başka eleştirel boyut
katarak özellikle sömürgecilik konusu üzerine gider ve
sanat tarihine referanslarla sinematografik materyal
değişimleri yönünden bir stratejiyle konuya yaklaşır.
Aynı dönemde, aynalar kendisi için temel bir çalışma
materyali hâline gelir.
Saat
150x120 cm
Eksilme serisi içinde yer alan bu
enstalasyon, Ai Weiwei’nin antik bir
Çin vazosunu düşürdüğü fotoğrafına
bir göndermedir. Derrida’nın yıkım
felsefesinden yola çıkan sanatçı, bu
enstalasyonuyla “şey”lerin bağlam dışına
çıktıklarında anlamlarını yitireceklerine
dair bir önermede bulunmaktadır.
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İskender Giray
1978 yılında Ankara’da doğdu. Babasının mesleği
nedeniyle Türkiye’nin çeşitli yerlerinde büyüdü.
Kültürler arasındaki farklılıkları ve ortak noktalarını
görmeye hevesli bir çocuk olarak bu yer değiştirmeler
onun için iyi bir gözlem fırsatı oldu. Ailesi nihayet
gençliğinin çoğunu geçirdiği İstanbul’a taşındı.
Küçük yaşlardan itibaren sanata ve zanaata meraklıydı.
Ancak Türkiye’deki birçok sanatçı gibi kendini
“güvenli” bir gelecek için “gerçek” bir mesleğe zorlayan
konjonktürün yarattığı sosyo-ekonomik ikilemde bulan
sanatçı, ikinci tutkusu olan fiziği, onun değimiyle
“evrenin bilgisini” okumayı seçti. İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde Fizik Mühendisliği okudu. Nitekim
fizik bilgisinin kendisine farklı gözlem yolları ve yeni
çözümler elde etmek için farklı verileri işleme yetkinliği
kazandırdığına inanıyordu.
2006 yılında sadece sanatla uğraşmaya karar verdi.
Edindiği birikime, heykel konusunda yenilerini eklemek
ve hedeflediği donanıma ulaşmak için birçok atölyede
çalıştı.
O zamandan beri, sanatsal pratiğini oluşturmak için
veri topluyor ve her yeni bilgiyi başka bir çalışmaya
dönüştürmek hevesiyle depoluyor.
Sanatçı, malzeme olarak bronz, çelik ve demiri tercih
eder. Heykellerinin bazılarında anamorfik tekniği,
anlatım için ek bir boyut olarak görür. “Doğa”
ve “toplumsal adaletsizlik” gibi konular üzerinde
yoğunlaşan eserlerini, çoğunlukla bir hikâye üzerine
kurgular. Kamusal alanda birçok heykeli bulunan
sanatçı aynı zamanda yine bir hikâye üzerine
kurgulanmış, Türkiye’deki en karmaşık kinetik heykele
de imza atmıştır.

Karasız Denge
Paslanmaz Çelik, 200x200x115 cm
“Kararsız Denge”’nin fiziksel anlamı, en anlaşılır şekilde bir tepenin üzerindeki top ile örneklenebilir.
Bu durumda “Kararlı Denge” bir çukurun içindeki toptur. Bu iki durumda da top sabit ve dengededir.
Dengenin bozulması hâlinde kararlı olan yerine dönerken kararsız olan ekstra kuvvet uygulanmadan eski
konumuna dönemeyecektir.
İçinde yaşadığımız evrende mevcudiyetimizin devamı bu dengelere bağlıdır ki çoğu da karasız
denge hâlindedir. Yıldız sistemleri, galaksiler, ay, güneş, Hepsi doğru sıralamada, doğru hızda ve
doğru konumda olmak zorundadır, yoksa geri dönüşü olmaksızın sistem değişir. Bu bağlamda bizim
hayatlarımız da kararsız denge üzerindeki makro sistemle bir denge hâlindedir.
Uzaya göre mikro bize göre yine makro olarak görebileceğimiz doğanın da veya aslında gerçek
bir referansı olmayan akıl sağlığımızın da, karakterimizin de ve mikro sistemlerde birbirimizle
bağımızın da böyle bir dengede seyrettiği kanaatindeyim. Genelde sadece birinci dereceden
etkileri değerlendirmeye çalışan insanlık denge hâlini korumanın yolunun bu etkilerden geçtiğini
düşünür. Aslında denge hâlini bozmak parametrelerden herhangi birinin en ufak bir sapmasıyla
mümkünken, biz o etkileri önemsenmeyecek kadar küçük görürüz. Kararsız Denge isimli
işim insanlığın, bu bağları fark etmeden yaptığı haddini aşan ve kendi sonunu hazırlayan,
müdahalelerini eleştiriyor.
Heykel üzerinde salınımlı olan parçaların hiçbiri bağlı değildir ve biri birinin üzerinde kararsız
denge hâlindedirler. Karakterden herhangi birinin bir adım atması herhangi bir ağırlık azalması veya
artması tüm sistemi geri dönülmez bir şekilde çökertecektir.
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Bünyamin Kara
1960 yılında Boyabat’ta doğdu. 1980 yılında Marmara
Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra
uzun yıllar resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı.
Çeşitli gazete ve dergilerde sanatla ilgili yazıları, 2007
yılında Radika ve Mona Lisa adlı kitabı yayımlandı.
2008 yılında Kültür Bakanlığı bünyesindeki TÜRKSOY
projesinde Türkiye’yi temsil etti.
2011-2015 yılları arasında kurucusu olduğu Fatsa Medi
Tech Hastanesi Sanat Galerisi’ni yönetti, otuza yakın
belgesel film çekti.
On yedi kişisel sergi açtı, pek çok karma sergide yer
aldı. Müzelerde, saraylarda ve çeşitli koleksiyonlarda
700’den fazla eseri bulunmaktadır.
Basel Art ve İsviçre müzelerinde incelemelerde
bulunduktan sonra, “Klasik içeriğe modern form”
denilebilecek bir çizgide eserler üretmeye başlayan
sanatçı, son dönemde ağırlıklı olarak metal materyaller
kullanmaktadır.
Çalışmalarını İstanbul Çekmeköy ve Küçük
Çamlıca’daki atölyelerinde sürdüren Kara, GESAM
(Türkiye Güzel Sanat Eserleri Meslek Birliği) üyesidir.

Ahir Zamanlar

96.5x171 cm, 2 mm metal
Son yıllarda “Zaman” kavramı
üzerine yoğunlaşan sanatçı bu
konuda bir dizi fotoğraf çalışması
yaptı. Dokuzuncu yüzyılda
yaşamış mucit, mühendis
ve tasarımcı Cezeri ve onun
olağanüstü makinelerinden
etkilendi. Ahir Zamanlar isimli
işinde, Cezeri’den günümüze
zaman algısındaki sürekliliğe
işaret etmektedir.

Cezeri’nin Filli Saati
240x120x120 cm,
2-4 ve 6 mm metal

Cezeri’nin en ünlü
tasarımlarından “filli saat”e
karşı âdeta bir saygı duruşu
niteliğindeki bu çalışmasında
Kara, dahi tasarımcının çağlar
aşan bilgi ve hayal gücüne
odaklanmıştır. Eseri kuşatan 20
cm yüksekliğindeki bordürde,
Cezeri’den devreden mirasın
yüzyılları aşarak günümüze
dek birçok sanatçı ve düşünürü
nasıl etkilediği vurgulanmak
istenmiştir.
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İSTANBUL
CEZERİ MÜZESİ
KOLEKSİYONU
İstanbul Cezeri Müzesi, dünyanın sayılı dehâlarından
biri kabul edilen Orta Çağ’ın en büyük mühendisi
Cezeri’nin insanlık birikimine yaptığı görkemli katkıdan
ilham alınarak 2018 yılında kuruldu. Bilimsel merakı
ve sanatsal yaratıcılığı aynı anda harekete geçirecek
etkinliklerin tasarlandığı İCM, dünya kültür mirasını
korumanın ve onu gelecek kuşaklara aktarmanın en iyi
yolunun bu hazinenin işlenmesinde yattığını öngören
bir anlayışla hareket ediyor. İstanbul Cezeri Müzesi’nin
sergileri ve eğitim programları, toplumun her
kesiminden ve seviyesinden ziyaretçiye dünya kültür
mirasını tanıtmayı ve sevdirmeyi hedefliyor.

Filli Su Saati
Eşit saat sistemine göre çalışan
bu düzenek, her yarım saat
başını ve aralardaki dakikaları
gösterebilmektedir.
En 33 cm, boy 9 cm, yükseklik
193 cm, ağırlık 80 kg
Filin içindeki haznede sabit
miktarda su vardır.
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Clepsydra Su Saati

Kayıkçı Su Saati (Etkileşimli Havuz)
Kayıkçı Su Saati, Cezeri’nin batan kap prensibinin en
açık uygulamasıdır. Nitekim kayık, bizzat bir batan
kap gibi yavaşça su alarak belirli bir toplam sürenin
ölçülmesine yaramaktadır.
En 25 cm, boy 50 cm, yükseklik 50 cm, ağırlık 5 kg
Sabit su ihtiyacı vardır.

Su saatleri, insanın zamanı ölçmede
kullandığı en eski saatlerdendir. Çanak
(kâse) şeklinde olan ve klepsidra olarak
adlandırılan bu ilk saatlerin Mısır’da
ortaya çıktığı ve Akdeniz bölgesi
uygarlıkları tarafından MÖ 16. yüzyıldan
beri kullanıldığı düşünülüyor.
En 20 cm, boy 40 cm, yükseklik 30 cm

Ktesibios Su Saati Kadranı

Ktesibios’un yalnızca çizimleri bize ulaşan
su saati, zamanlamayı dolan kap tekniği
ile yapmaktadır. Bir kaba sabit bir debiyle
su doldurmakta ve bu sayede yükselen
şamandıra ile zamanı ölçmektedir.
Yükseklik 75 cm, çap 32 cm, ağırlık 11,2 kg

Usturlab Modeli
Bardak Su Saati Şeffaf Düzenek

İçindeki mekanizmaların görülebilmesi için ön
cephesinden kesilerek alınan kısım yerine şeffaf bir
malzeme kullanılmıştır.
En 120 cm, boy 80 cm, yükseklik 100 cm, ağırlık 40 kg
Su ve elektrikle çalışır.

Usturlab, zamanın belirlenmesi, namaz
vakitlerinin tespiti, kıble yönünün
bulunması ve Ramazan ayının
başlangıcını hesaplama gibi Müslümanın
gündelik ihtiyaçlarını çözmede yaygın
olarak kullanılmıştır.
Çap 20 cm, yükseklik 24 cm
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SERGİLEME

HER ŞEYİN BİR SAATİ VAR

Sorular

SERGİLENEN SAAT VE
SAATÇİLİK GEREÇLERİ;
NAİM ARNAS,
HAYRETTİN AKPINAR,
ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN
BEKİR CANTEMİR,
ALPER KANCA,
HİLMİ ŞENALP
KOLEKSİYONLARINDAN
DERLENMİŞTİR.

Durmuş bir adam saati sorar
Saat kaç?
Neden sorarsın be adam
İşin ne saatle?
Günü sorar biri
Bugün ne günlerden?
Neden sorarsın be adam
İşin ne günle?
Biri de yolu sorar durmuş
Nereye gider?
Neden sorarsın be adam
İşin ne yolla?
Bak, karınca soruyor mu saati?
Bak, güvercin soruyor mu günü?
Bak, kaplumbağa soruyor mu yolu?
Sen neden soruyorsun peki?
		
		Ali Püsküllüoğlu
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