
his-i Fenn-i Mihanikıyye" de aynı ma
teryalist doktrinin bir başka konusunu 
teşkil etmektedir. Yazar eserinin son ya
zısında, fennin bu gerçekleri dururken 
hayalperest şiiriere rağbet etmenin, hat
ta böyle şiirlerde geçen meleklerin te
bessümü, şeytanların cirit aynaması gi
bi evham ve hayalatla meşgul olmanın 
manasını anlayamadığını söyler. 

Mukaddimede "şive-i ifadece" sadeli
ği tercih ettiklerini belirten yazı heyeti 
dergideki yazıların çoğunda bu prensi
be uymuştur. Sahibinin uğradığı mali sa
kıntılara satışının düşük olması da ek
lenince 1885 yılı başlarında on ikinci sa
yıda derginin yayımına son verilmiştir. 

Güneş, XIX. yüzyılda pozitivist ve ma
teryalist düşünceyi didaktik ve popüler 
seviyede telkin etmeye çalışan ilk yayın
larda ndır. 

Derginin tam koleksiyonları İstanbul 
Üniversitesi, Atıf Efendi ve Bursa İl Halk 
kütüphaneleriyle İstanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı'nda mevcuttur. 
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GÜNEŞ 

Orhan Seyfi Orhon'un 
(ö. 1972) 

çıkardığı sanat- edebiyat dergisi. 
_j 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Akbaba 
ve Papağan gibi mizah. Resimli Dün
ya gibi çocuk dergileri çıkaran Orhan 
Seyfi Orhan 1 Ocak 1927'de Güneş'i ya
yımlamaya başlamıştır. On beş günde 
bir büyük boyda ve bol resimli olarak çı
kan Güneş bu görünüşüyle bir ölçüde 
devrin magazin dergilerine benzer. Di
van şairlerinin ünlü beyit ve mısraları

nı resimleyen Münif Fehim ve Ratib Ta

hir'in fantezi desenleri dışında dergide
ki şair ve yazarların fotoğrafları ve İstan
bul manzaraları dergi sayfalarını süsler. 

Bütün sayılarında mesul müdür ola
rak görünen Orhan Seyfi'nin ilk sayıya 
yazdığı imzasız takdim yazısı "Güneş'e 
Dair" de. eski veya yeni hiçbir edebi mek
tebe bağlı olmadıkları. sanat ve edebi
yat hayatındaki durgunluğu gidermek 
için her nesilden, hatta birbirine zıt da 
olsa her çeşit fikir sahibine sayfalarını 
açacakları belirtilmiştir. Derginin yazı 

kadrosu da bu niyeti doğrulamaktadır. 
Edebiyat-ı Cedide. Fecr-i Ati ve Milli Ede
biyat dönemleriyle bunların dışında kal
mış pek çok imza dergide yer almıştır. 
Şiirleriyle Ekrem Reşid (Rey), Faik Ali 
(Ozansoy). Celal Sahir (Erozan). Salih Ze
ki (Aktay), Şüküfe Nihai (Başar). Abdul
lah Cevdet, Emin Recep, Midhat Cemal 
(Kuntay), Enis Behiç (Koryürek). Orhan Sey
fi. Yusuf Ziya (Ortaç), Nazım Hikmet (Ran). 
Sabri Esat (Siyavuşgil). Suud Kemaleddin 
(Yetkin); hikayeleriyle Cem il Süleyman 
(Aiyanakoğlu); deneme ve edebi yazılarıy
la Ahmed Haşim, Cenab Şahabeddin, 

Sadri Edhem (Ertem), Reşat Nuri (Gün
tekin). Kamran Şerif. Ali Canib (Yöntem). 
Halil Nimetullah (Öztürk); hatıra yazıla
rıyla Celal Esat (Arseven). Ercümend Ek
rem (Talu). Mehmed Rauf Güneş'in ya
zar kadrosunu teşkil etmişlerdir. 

Derginin edebi muhtevası, o yıllardaki 
· diğer dergilerin hamasi-siyasi havasıyla 

pek paralellik göstermez. Özellikle "Gü
neş" imzasıyla yayımlanan baş yazıların 

hemen tamamı edebiyatla ilgilidir ve 
bunlarda zaman zaman sanat değeri ta
şımayan heyecan edebiyatını hoş gör
medikleri de ifade edilmiştir. Güneş, 

yayın hayatı boyunca genel olarak bir 
sanat ve edebiyat dergisi olma vasfını 
korumuştur. 

Orhan Seyfi Orhon'un vavımladığı Güneş mecmuasın ı n ilk 
sayısın ı n kapağı 
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GÜNEŞ SAATi 

Bütün koleksiyon da 1 00' den fazla şiir, 

bir o kadar edebi makale ve tenkitle on 
iki hikaye çıkmıştır. Ölümleri dolayısıy
la 3. sayı Süleyman Nazif'e, 11. sayı Ah
med Hikmet'e (Müftüoğlu) tahsis edilmiş, 
16. sayı da "Adalar" özel . sayısı olarak 
çıkmıştır. Türk Teceddüd Edebiyatı Ta
rihi (İstanbul 1924) münasebetiyle Cenab 
Şahabeddin'le İsmail Habip (Sevük) ara
sında dört büyük makale ile süren bir 
tartışma da (sy. ı , 4, 6, 8) dergide yayım
lanan önemli yazılardandır. 

Güneş, takip ettiği çizgi itibariyle Mil
li Edebiyat akımı içinde yer alır. Şiirlerin 
çoğu hece vezniyledir. kullanılan dil de 
hemen hemen aynı doğrultudadır. Halil 
Nimetullah'ın felsefi denemelerinde çağ
daşlık, akılcılık ve inkılaplarla ilgili fazla 
aşırı olmayan bir yaklaşım dikkati çe
ker. Dergide Nazım Hikmet'in "Kitab-ı 
Mukaddes" adıyla yayımlanan şiiri, se
mavi kitaplara karşı şiddetli ve olumsuz 
tavrıyla türünün tek örneği olarak kal
mıştır. 

Ancak dokuz ay çıkabilen ve 1 Ekim 
1927 tarihli 17. sayısıyla son bulan Gü
neş'in koleksiyonu İstanbul 'da başta 
Beyazıt Devlet, İstanbul Belediyesi Ata
türk ve Hakkı Tarık Us kütüphaneleri ol
mak üzere çeşitli kütüphanelerde mev
cuttur. 
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GÜNEŞ KURSU 

Plastik ve yarı plastik sanatlarda 
güneşi sembolize eden ışınlı 

veya ışınsız disk 
(bk . ŞEMSE). 

GÜNEŞŞMTİ 

Bir kadran ile bunun üzerine 
dikili bir milden oluşan 

ve gölge hareketi sayesinde vakti 
tayine yarayan basit bir alet. 

_j 

_j 

Mekanik saatierin henüz bulunmadı
ğı veya yaygınlık kazanmadığı devirler
de günün vakitlerini belirlemekte kulla
nılan güneş saati, genellikle taş veya ma
denden yapılan bir levha üzerine kazın
mış göstergelerle gölge veren bir mil
den ibaret basit bir cihazdır. Bilinen ilk 
örnek eski Mısırlılar'a kadar ulaşmakta 
ve llL Touthmosis (m ö. 1504-1450) za
manında yapılan bu saat halen Berlin 
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GÜNEŞ SAATi 

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve Kubbetü's -sahre'nin 
dikey güneş saatleri 

Müzesi'nde bulunmaktadır. Milat önce
sine ait diğer bir örnek de Keldani (Yeni 
Babil) astronomu Berossus'un (Bel-usur) 
milattan önce 300'1erde yaptığı, iç yüzü 
taksimatlı bir yarım küre ile ortasında 
dikili bir milden oluşan cihazdır. ·Büyük 
İskender'in Babil'i fethinden sonra gü
neş saatini öğrenen Grekler daha sonra 
onu Batı 'ya taşı mışlar, Romalılar da bu 
aletlerin çeşitlerini bir hayli arttırmışlar
dır. İlkçağ 'daki bu gelişmeye karşılık Or
taçağ'ın Batı dünyasında kayda değer 
bir ilerlemeye rastlanmamakta, ancak 
1 SOO -1800 yılları arasında aristokrat
ların sanatkarları himaye ettiği dönem
de, diğer gelişmelere paralel olarak gü
neş saatlerinin de hem çeşit hem kulla
nışlılık açısından değişik boyutlar kazan
dığı görülmektedir. 

İ slami güneş saatleri şekillerine göre 
yatay, dikey ve silindirik olmak üzere üç 
gruba ayrılır. Yatay gruptakiler günün 
saatlerini ve özellikle namaz vakitlerini, 
yüksekçe bir kaide üzerine oturtutmuş 
taş bir tablanın (kadran) güney kenarına 

yerleştirilen bir milin gölgesinin kadra
nın üzerinde bulunan çizgilerin üstüne 
düşmesine göre çizgilerin ucundaki ya-
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zı ve rakamlarla göstermektedir. Bazan 
her saat yirmi, hatta daha küçük zaman 
dilimine bölünmüştür. Gelişmiş tiplerde 
güneşin hangi burçta bulunduğunu gös
teren içbükey ve dışbükey eğriler görü
lür. Bunlardan mile en yakın olan içbü
key yay en uzun günü (21 haziran), en 
uzaktaki dışbükey yay ise en kısa günü 
(21 · aralı k) belirtir. İki ndi ve akşam vakit
lerini gösterebilmesi için binaların batı 
duvarına yerleştirilen dikey güneş saat
lerinin daire, dörtgen, üçgen veya en az 
ikisinin bir araya getirilmesiyle oluşan 
birleşik çeşitleri bulunmaktadır. Daire
vi ve dörtgen tiplerdeki taksimat, milin 
dibinden eşit açılarla ışın biçimi dağılan 
ve her biri bir saati gösteren çizgilerden 
meydana gelir ve milin dibindeki çizgi 
öğle vaktine işaret eder. Üçgen güneş 
saatleri, basit örnekleri de bulunmakla 
birlikte genellikle diğerlerine göre daha 
hassas ve ayrıntılıdır. En çok İ stanbul'
da rastlanan bu tip saatierin kadranın
da bir gösterge, milin hemen sağ altın
daki küçük bir içbükey kış gün dönümü 
eğrisiyle daha sağdaki büyük bir dışbü

key yaz gün dönümü eğrisini milin tam 
altında dikey olarak birleştiren öğle çiz
gisi ve bununla milin sağındaki yatay 
ufuk hattı arasında yer alan düz saat 
çizgileri bulunur. Üçgen saatlerde güne
şin batışı daima 12 (O) olarak kabul edil
miş ve her saatin arası 1 S veya 20' şer 
dakikalık dilimiere ayrılmıştır. Bunlar
dan başka yalnızca ikindi namazının asr- ı 

ewel ve asr-ı sani vakitlerini göstermek 
için yapılmış, kadranında hafif kavisli 
birçok çizgi bulunan güneş saatleri de 
vardır ki bu tipiere "ikindi saati" adını 
vermek mümkündür. Bilinen tek silin
dirik güneş saati tahtadan yapılmış olup 
Kandilli Rasathanesi'nde muhafaza edil
mektedir. XVIII. yüzyılda yapıldığı tah
min edilen bu saat sütun şeklinde ve 30 
cm. boyunda olup üst tarafında dönen 
kapağa takılı ipten asılarak veya bir ma
sa üzerine konulmak suretiyle kullanılır 
(Meyer, İstanbul'daki Güneş Saatleri, s. 
77-78). 

islam dünyasında güneş saatlerinin 
yatay tipleri için ruhame yahut baslta, 
dikeyleri için de münharife terimleri kul
lanılmıştır; bugün ise modern Arapça'da 
genel olarak bu aletiere . mizvele veya 
siia şemsiyye denilmektedir. Yatay güneş 
saatleri hakkında kaleme alınmış günü
müze ulaşan en eski eser Harizmi'ye (ö. 
232 / 847'den sonra) nisbet edilmekte ve 
bu çalışmanın on iki ayrı boylama göre 
saat tanzimine esas olacak koordinat 

cetvellerini kapsadığı görülmektedir. Di- . 
key saatler hakkında bilinen ilk eser, X. 
yüzyılda yaşayan İbnü'I-Ademi (Said b. 
HatTf es-Semerkandi) tarafından yazılmıştır 
ve dikey saatterin yanı sıra taşınabilir gü
neş saatleri üzerine de bilgi vermektedir. 
Yine X. yüzyılın başlarında ölen Sabit b. 
Kurre'nin yatay güneş saatlerinin yapı
rnma temel teşkil eden Ma~öJe ii şı 

iaü'l- eşkôli'lleti tafıdüşü bi- memerri 
tarali :plli'l-mi~yôs ii şatfıi'l- ui~ ii 
külli yevm ve ii külli belde adlı geniş 
kapsamlı teorik eseri (Sezgin, VI, 166), 
daha sonra gelen astronomların konu
nun pratik yönlerine daha fazia ilgi gös
termeleri yüzünden pek etkili olmamış
tır. Buna karşılık 680 ( 1281 ) dolayların
da ilmi faaliyetlerde bulunan Ebü Ali ei
Merraküşi' nin küresel astronomiyle ast
ronomi aletleri üzerine yazılmış olan ve 
çeşitli güneş saatleri hakkında uzun bö
lümler ihtiva eden Kitôbü'l-Cômici'l
mebôdi ve 'l- gayôt ii cilmi'l-mi~öt'ı 
(E/2 ling.l. VI, 598) İslam kültür coğraf
yasında büyük tesir bırakmış bir eserdir. 
Merraküşi'nin çağdaşı Şehabeddin ei
Maksi, Kahire boylarnma göre güneş sa
atlerine esas olacak cetveller hazırlamış 
ve bunlar günümüze ulaşmıştır. Bu cet
velierin hazırlanmasından elli yıl kadar 
sonra da İbnü 's-Serrac adlı bir astrono
mi alimi, Halep'te bütün boylarnlara gö
re çeşitli güneş saatleri tasarlamıştır . 

IX. yüzyıldan itibaren İslam Ortaçağı 
boyunca binlerce yapılmış olması gere
ken güneş saatlerinden günümüze çok 
az örnek gelebilm i ştir. Bunların en es
kisi, Kurtuba'da yaşayan İbnü's-Saffar'a 
(ö . 426 / ı 035) aittir. Bugün sadece yarı 

sı bulunan bu saat Kurtuba Arkeoloji 
Müzesi'nde sergilenmektedir. Muhteme
len XII. yüzyıl başlarına ait olan Fustat 
İbn Tolun Camii'ndeki güneş saatinden 
ise günümüze yalnız 1718 yılında alınmış 
bir estampaj kalmıştır. 746'da (1345-46) 
Ebü'I-Kasım Hasan eş-Şeddad'ın Tunus'
ta imal ettiği güneş saati de günümüze 
ulaşmıştır. İslam Ortaçağı'na ait güneş 
saatlerinin en mükemmellerinden biri 
olduğu kabul edilen, Emeviyye Camii baş
muvakkiti İbnü'ş-Şatır'ın 773'te (1372) 
yaptığı 2 X 1 m. ebadındaki yatay gü
neş saatinden kalan parçalar ise Şam 
Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde sergi
lenmektedir. Bugün mevcut olmayan 
kayda değer güneş saatleri arasında , 

. Harran lı Settani'nin (ö . 3171 929) hem 
yatay hem dikey saatiyle, aynı zaman
da iyi bir usturlap ustası olan Ebü 'I
Ferec isa Muhammed'in Atabeg Nured-
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din Mahmud Zengi için 1160 yılında yap
tığı, Uluğ Bey'in Semerkant'taki sarayı
nın duvarına yerleştirilen saatler zikre
dilebilir. 

Anadolu'da bilinen en eski güneş saati 
(ı 409) Konya Hacı Hasan Mescidi'nde bu
lunmakta ve onu Topkapı Sarayı'ndaki 
Fatih Sultan Mehmed devrine ait yatay 
bir güneş saati takip etmektedir. Fetih
ten XVIII. yüzyılın sonlarına kadar istan
bul· da çeşitli binalara, özellikle camile
re oldukça ayrıntılı ve kullanışlı güneş 

saatleri yerleştirilmiş, mekanik saatie
rin yaygınlaşmasıyla revaçtan düşmele
rine rağmen Osmanlı Devleti'nin son za
manlarına kadar da bu saatleri çizen 
kişiler eksik olmamıştır: bu ustaların son 
temsilcisi ressam ve muvakkit Ahmed 
Ziya Akbulut'tur (ö. 1936) Osmanlılar'

da güneş saati yapanlar yanında bu ko
nuda eser veren alimler de bulunmak
tadır. lll. Murad döneminde (ı 574- ı 595) 

yaşayan Takıyyüddin er-Rasıd'ın Kandil
li Rasathanesi'nde bulunan şu üç eseri 
oldukça önemlidir: ReyJ:ıdnetü 'r -n1J:ı if 
resmi's-sdcat cald müsteve 's -sütı1h (nr. 
123 / 3), el-Mizveletü'ş-şimdliyye bi
faili dd'iri uiu~ Kostantiniyye (nr . 547). 

ed-Düstı1rü 'r - racfJ:ı li- ~ava cidi't- tas
tfJ:ı (nr 415 / 6) Bu eserler, 41 " li istan
bul ufkuna göre tanzim edilecek saat
lerden bahsetmekte ve çeşitli örnekler 
vermektedir. 

GÜNEY AFRiKA CUMHURiYETi 
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l GÜNEY AFRiKA CUMHURİYETİ 1 

L 

Afrika'nın en güneyindeki ülke. 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFY A 

II . TARİH 

lll . ÜLKEDE İSlAMiYET 
_j 

Afrika kıtasının en zengin ülkesi olan 
Güney Afrika Cumhuriyeti (Afrikaaner di
linde Republiek van Suid-Afrika) kuzey
batıdan Namibia. kuzeyden Botsvana 
ve Zimbabve, kuzeydoğudan Mozambik 
ve Ngwane (Swaziland), güney ve güney
doğudan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. 
Güneydoğuda bağımsız bir devlet olan 
Lesotho'yu tamamen kuşatır; bağımsız 
statüleri milletlerarası alanda tanınma
yan Transkei, Bophuthatsvana, Venda 
ve Ciskei cumhuriyetleri hariç tutuldu
ğunda yüzölçümü 1.123.226 km2• nüfu
su 1990 sayımına göre 30.797.000 (dört 
cumhuriyetle birlikte yüzölçümü 1.221 .037 

km 2, nüfusu 33.071.000 ı 1993 tah ı) ve pa
ra birimi randdır ( = ı 00 sen tl. Kaaprovin
sie (Cape of Good Hope). Natal, Transvaal 
ve Orange adlarında dört büyük eyale
te ayrılan ülkenin yasama başşehri Ca
pe Town ( 1.491 .000), yürütme başşehri 

Pretoria (739 000). diğer önemli şehirle
ri de Johannesburg (1 .726.000), Durban 
(961.000) ve Port Elizabeth'tir (585 000) 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

1. Yüzey Şekilleri. Büyük kısmı geniş 
bir plato olan Güney Afrika Cumhuriye
ti toprakları yüzey şekilleri bakımından 
üç bölgeye ayrılır: 1. 1200-1800 m. yük
sekliğinde ve yer yer "highveldt" deni
len daha yüksek otlaklarla kaplı üçgen 
şeklindeki geniş plato ; 2. Bu platonun 
çevresini saran yarım ay biçimindeki dağ
lık bölge: 3. Denize bakan büyük yamaç
lar ve dar kıyılar. Kuzeybatıda Kalahari 
çölünde yükseklik 900 metreye, doğu
da Lesotho sınırındaki Mont aux Saurces 
dağında 3299 metreye ulaşır. Yamaç
lar, kuzeydoğuda ortalama 2100 m. yük
sekliğindeki Transvaal Draken dağlarıy
la başlar ve güneye doğru devam eder. 
Başlıca akarsu sistemleri, kolları Vaal 
ve Caledoon ile büyük bir alanı sulaya
rak Atlas Okyanusu'na dökülen Orange 
ve ülke topraklarını daha çok kolları Oli
fants, Marico ve Sand ırmaklarıyla sula
dıktan sonra Mozambik'te Hint Okya
nusu'na dökülen Limpopo'dur. 

2. İklim ve Bitki Örtüsü. Ülkede yağış 
yoğunluğuna bağlı olarak birbirinden 
farklılıklar gösteren dört ana iklim hü
küm sürer: Geniş bir kesimi etkileyen 
astropikal iklim. büyük yamaçların gü
neyinde yarı kurak iklim, yüksek plato 
ile büyük yamaçlar arasında sıcak Mo
zambik akıntısının yol açtığı nemli tro
pikal iklim, Cape bölgesinde kışları ya
ğışlı olan ılıman iklim. iç kesimdeki yük
sek plato bölgesi savana tipi bitki örtü
süyle. daha yüksek olan "highveldt" ke
simleri ise çayırlarla örtülüdür. Batıya 
doğru gidildikçe önce çalılıklar. daha son-
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