
SAADET 

bütün zihinsel ve bedensel, bireysel ve sos
yal faaliyetlere insanı iki dünyanın saade
tine ulaştırmaya elverişli olup olmadığı öl
çüsüne göre değer yüklemişlerdir. Bu du
rum, çok farklı konulara dair kitapların 
başlıklarında saadet kelimesine yer veril
mesinde görülmektedir. Farabi'nin felse
fenin başlıca konularına dair et-Tenbih 
'aJQ sebili's-sa'ade'si (nşr. Ca'fer Al-i Ya
sin, Beyrut 1405/ 1985). Ebü'l-Hasan ei
Amirl'nin felsefe ve ahlak konularını işle
diği es-Sa'ade ve'l-is'ad'ı (n şr. Ahmed A. 

Atıyye, Kah i re 1991), Ebu Sehl ei-Meslhi'
nin dini ve felsefi konulara dair 'Unva
nü's-sa'ade'si (İÜ Ktp., AY, nr. 321), Ragıb 
ei-İsfahani'nin akaid, ahlak ve tasawuf ko
nularındaki Tafşilü'n-neş,eteyn ve ta]J.
şilü's-sa'adeteyn'i (Beyrut 1988), Nasır-ı 
Hüsrev'in ahlaka dair Sa'adetname'si (Ber
lin 1961), Yusuf Has Hacib'in ahlak ve siya
sete dair Kutadgu Bilig adlı eseri, Gaz
zall'nin ahlak ve tasawufa dair Kimya-yı 
Sa'adet'i (Tahran 1352 ), Alemüddin es
Sehavl'nin Arap edebiyatıyla ilgili Sifrü's
sa'ade ve setirü'l-ifade'si ( Dımaşk 1983), 
İbn Kayyim el-Cevziyye'nin akaid konula
rıyla ilgili Mittô]J.u dari's-sa'ade'si (Bey
rut 1414/1994), Flruzabadi'nin hadis konu
sundaki Sifrü's-sa'ade'si (Beyrut 1986), 
Taşköprizade'nin ilimler ansiklopedisi Mit
ta]J.u's-sa'ade ve mişbô]J.u's-siyade'si 
(nşr. Ali DehrQc, Beyrut 1998), Ali b. Mu
hammed Acri'nin itikad, ibadet ve mua
melat konularına dair Mifta]J.u's-sa'ade'
si (San'a 1424/2003), saadeti ortak başlık 
olarak taşıyan eserlerden bazılarıdır. 
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SAAT 
(~Wl) 

Daha çok 
kıyametin kopma zamanı ve 

kıyamet günü anlamında kullanılan 
bir Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte "kısa zaman, an; gece ile gün
düzün oluşturduğu yirmi dört zaman di
liminden her biri" manalarma gelen saat 
kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kırk sekiz yerde 
geçmekte olup bunların kırkı, "kıyametin 
kopma zamanı, kıyamet günü" anlamını 
ifade eder. Özellikle Mekkl sGrelerde insa
nın dünyadaki her davranışından sorum
lu olacağı kıyamet gününe bu kelime ile 
vurgu yapıldığı görülür. Bunun yanında 
içinde bulunduğu zamanı aşamayan ve 
geleceğin hesabını yapamayan inkarcıla
rın , "Kıyamet ne zaman kopacak?" şeklin
deki sorularına karşılık bunun Allah'tan 
başka kimse tarafından bilinemeyeceği be
lirtilir; ancak kıyametin yakın olduğu ve 
ansızın vuku bulacağı bildirilir (M. F Ab
dülbaki, el-Mu'cem, "sa'at" md.). Naslar
da yer alan, bu olayla ilgili ve zamanlama
yı andıran ifadelerinjeolojik ve kozmalajik 
zaman statüsüne girdiği dikkate alınırsa 
kıyametin kopmasının yakın olduğu şek

lindeki beyanın üzerinden 1400 yılın geç
mesinin bir problem teşkil etmediği anla
şılır. Ragıb ei-İsfahanl "kıyamet" anlamına 
gelen saatin muhteva açısından üçe ayrıl
dığını kaydeder. Birincisi bütün insanla
rın sorguya çekilmek üzere mahşerde bir 
araya getirilmesi (büyük saat), ikincisi bir 
devrin insanlarının ahirete intikal etmesi 
(orta saat), üçüncüsü de bir kişinin ölme
sidir (küçük saat. küçük kıyamet; el-Müf
redat, "sacat" md.). Saat kelimesi Kütüb-i 
Sitte'de ve diğer hadis kaynaklarında ben
zer manalarda çokça yer almış, onun ala-

metlerine dair birçok rivayet nakledilmiştir 
(Wensinck, lll, 26-29; bk. KlYAMET ALA
METLERi). 
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Mezopotamya'da ve eski Mısır'da güne
şin dünya etrafındaki bir dönüşünü (aslın
da dünyanın kendi etrafındaki bir dönüşünü) 
tamamladığı süre bir gün olarak tanımla
nır ve mevsimler göz önünde bulundurul
maksızın gündüz ve gece birbirinden ba
ğımsız biçimde on iki eşit saate bölünür
dü. Herodatas Grekler'in güneş saatini ve 
günün on ikiye bölünmesini Babil'den öğ
rendiklerini söyler. Helenistik dönemde 
(mö 330-30) günümüzde olduğu gibi gün 
yirmi dört eşit saate bölünmeye başlandı. 
Ancak günün öğleyin zeval vakti veya ge
ce yarısı başlatılması ile (zevall, alafranga) 
akşam güneş batarken başlatılması (gurQ
bl 1 eza n!, alaturka) iki farklı uygulamaya 
yol açtı. Hicrl karneri takvimde aylar hilal 
doğarken yani güneş ufukta batarken baş
lar. Yeni ayla birlikte yeni bir gün başlar ve 
güneşin alçalarak üst kenarının ufuk çiz
gisine teğet hale geldiği an saatin 12.00 
yahut 0.00 olduğu kabul edilir. Dolayısıyla 
başlayan gece geçmiş güne değil yeni gü
ne ait sayılır. Bu sebeple hicrl takvimdeki 
mübarek sayılan cuma geceleri miladi tak
vimin perşembe. kandil ve bayram gecele
ri de yine bir gün öncenin gecesine rast
lar. Güneş merkezinin tam bulunulan boy
lam dairesinin üzerine geldiği an öğle za
manıdır ve bu anı 12.00 kabul eden zevall 
saatlerde günün öğlende başlamasının ka
rışıklığa sebebiyet vermemesi için başla
ma anının on iki saat önceye, gece yarısı
na alınması yoluna gidilmiştir. 

Türkiye'de özellikle XIX. yüzyılın başla
rından itibaren Batı ülkeleriyle kurulan ti
cari. askeri ve siyasi alanlardaki yakın iliş
kiler zevall saat uygulamasının önce dev
let yönetimine, ardından toplum hayatına 
girmesine sebep olmuştur. Dahiliye Neza
reti'nin yayımladığı Nisan 1912 tarihli ta
mimle alafranga ve alaturka saat sistem
lerinin bir arada kullanılmasının ortaya çı
kardığı sorunlar dile getirildikten sonra or
duda ve bütün vilayetlerdeki resmi daire
lerde alafranga saatin kullanılması zorun
lu kılınmıştır. Cumhuriyet'in ilanından son-


