
SAAT KULESi 

çalar. Bazılarında ise her saat başındaki 
vuruşlar bir iki dakika ara ile tekrar edilir. 
Büyük ağırlıklarla çalışan saatler özellikle
rine göre haftalık, on beş günlük ve aylık 
olarak kurulabilir. Her kulenin bir veya da
ha çok saat kadranı ve çanı bulunabilir. 

Osmanlı Devleti coğrafyasındaki saat ku
leleri üzerinde Hakkı Acun tarafından ya

pılan araştırmalarda (bk. bibl.) Anadolu'
da ayakta (serbest) kırk dört, bir yapıya 

bağlanarak kulevari şekilde yükselen on 
beş, yok olan yirmi beş, yeni yapılan on 

beş, Arnavutluk'ta altı, Bosna-Hersek'te 
yirmi üç, Bulgaristan'da otuz beş, Filistin'

de bir, Irak'ta dört, İsrail'de beş, Karadağ'
da iki, Kosova'da on bir, Libya'da bir, Lüb

nan'da iki, Makedonya'da on beş , Mısır'

da bir, Romanya'da bir. Sırbistan'da bir, 

Suriye'de üç ve Yunanistan'da on dört ol
mak üzere toplam 11 S saat kulesi belir

lenmiştir. Bunun yanı sıra Hindistan, İtalya 
ve Meksika'ya hediye olarak gönderilen 

üç eser daha vardır. Ayrıca Haydarpaşa 
Garı, Galatasaray Lisesi ve Çiçek Pasajı gi

bi alınlıklarında saatin yer aldığı binalar da 
bulunmaktadır. Saat kuleleri zamanı gös

teren aletleri taşımaları yanında Çanakka
le, Dolmabahçe, İzmit ve İzmir'de olduğu 
gibi kaidelerindeki çeşmelerle sebil; Dol

mabahçe, Kayseri, Muğla, Tokat ve Yoz

gat saat kulelerinin altlarındaki odalarla 

muvakkithane görevlerinden başka özel

likle Çankırı, Çorum, Samsun, Sungurlu 

ve Yozgat gibi balkonu bulunanlar yangın 

kulesi ve sisli havalarda yön gösterici, öte 

yandan bazılarının taşıdığı hava olaylarını 

ölçen aletler taşımasıyla da (rüzgar gülü , 
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barometre gibi) çok fonksiyonlu yapılar 
şeklinde kullanılmıştır. Dönemin mimari 

geleneğini (barok, empire, eklektik ve ne
oklasik üs!Qp) yansıtan saat kuleleri genel
likle sade taş yapılardır. Bunlardan Top
hane, Yıldız Sarayı, Dolmabahçe, İzmir ve 

İzmit saat kuleleri en süslü olanlardır. 
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Mısırlı hadis a limi. 
_j 

Nil nehri kıyısındaki Şimşire (Şemşire) kö
yünde doğdu . Babası ve kardeşleri çiftçi
likle meşguldü. Hıfzını tamamladıktan son
ra köyüne yakın olan İskenderiye'ye gitti 
ve orada dört mezhebe göre eğitim veri
len Şeyh M escidi'ne yerleşerek öğrenimi
ne devam etti. Bir müddet sonra tahsilini 
sürdürürken bir saatçinin yanında saat 
tamiri ve satıcılığına başladı. Zamanla bu 
meslekte uzmaniaşıp saat ticareti yaptı
ğı için Saati diye anıldı . Ardından köyüne 
döndü, evlendi ve Buhayre vilayetine bağ

lı Mahmudiye kasabasına yerleşti. Belde
nin imaını ve alim bir zat olan Şeyh Mu
hammed Zehran ile ilmi müzakerelerde bu
lundu. Kütüb-i Sitte'yi ve diğer bazı ha
dis kaynaklarını okuduktan sonra 1929'da 
Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'ini mü
talaa etmeye başladı; hayran kaldığı eseri 
konularına göre tertip etmeyi düşündü . 

Çeşitli ilim adamlarının ve özellikle Mu
hammed Zehran'ın teşvikleriyle çalışma
ya başladı. Saati büyük oğlu Hasan el-Ben
na'nın öğrenimi için Kahire'ye göç etti. Bu
rada Ezher uleması ve dünyanın çeşitli yer
lerinden gelen alimlerle tanışma imkanı 
buldu. Kahire'de tuttuğu büroda çalışma

larına ve el-Müsned'in tertibine devam 
etti. Bürosu ulema ve araştırmacıların uğ
rak yeri oldu. 1932'de çalışmasını tamam
layıp basımını titizlikle takip etti. Eserin 
XX. cildini tashih ederken hastalandı. Bir
kaç gün sonra, 8 Cemaziyelewel 1378'de 
(20 Kasım 1958) vefat etti. Şeyh Seyyid Sa
bık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardın
dan Karafe Mezarlığı'nda şehid oğlu Ha
san el-Benna'nın yanında defnedildi. 

Eserleri. 1. el-Fet]J_u'r-rabbô.ni li-ter
tibi Müsnedi'l-İmam Al;.med b. Ijan-
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bel eş-Şeybfıni. Sahabi ravilerine göre 
tertip edildiği için araştırma yapanların 
kolayca faydalanamadığı el-Müsned'i ko
nularına göre yeniden düzenlemiş, rivayet
lerin senedierini çıkarmış, yalnız merfü ha
dislerin sahabi ravisini, mevkuf ve maktu 
haberlerin ilk ravisini zikretmekle yetin
miştir. Bununla birlikte gerekli gördüğü 
yerlerde diğer ravilere veya senedin tama
mına yer verdiği de olmuştur. Aynı saha
biden gelen mükerrer hadislerin mana ba
kımından en genişini, sened bakımından 
en sağlamını almış. eserine kaydetmediği 
rivayetlerde bazı ziyadeler ve açıklamalar 
bulunuyarsa bunları parantez içinde zik
retmiş, ziyade kısım fazla ise ve manayı 
ihlal ediyorsa onları da hadisi zikrettikten 
sonra göstermiştir. İki tarikten biri anlam 
ve hüküm itibariyle daha geniş, diğeri se
ned bakımından daha sahih ise iki rivaye
ti de kendi lafızlarıyla ayrı ayrı kaydetmiş
tir. Hadis birden fazla sahabiden rivayet 
edilmişse en fazla hüküm içeren ve sene
di en sahih olanı alıp diğerlerine işaret et
mekle yetinmiştir. Saati, bu eserinde Ah
med b. Hanbel'in el-Müsned'inde bulu
nan her rivayete yer verdiğini, bilerek hiç
bir rivayeti dışarıda bırakmadığını belirt
miştir. Birçok hükmü içeren uzun hadis
leri önce uygun gördüğü konuda bütün 
olarak vermiş, ardından diğer konularla il
gili kısmını o bölümlerde zikretmiştir. Kı

sa olduğu halde birkaç hükmü içeren ha
disleri de içerdiği hükümle ilgili yerlerde 
tekrar etmiştir. Kitap başlıca yedi kısma 
ayrılmış olup bunlar tevhid ve usulü' d-din, 
fıkıh , tefsirü'l-Kur'an, tergib ve terhib, ta
rih, ahvalü'l-ahire ve'l-fiten bölümleridir. 
Müellif bu eserini Bülı1gu'l-emôni min 
esrôri'l-Fet]J.i'r-rabbôni adıyla şerhede
rek garib ve müşkil lafızların manalarını 
açıklamış, hadislerin senedierini el-Müs
ned'de olduğu gibi nakletmiş , tahricleri
ni yapmış ve bazı hadislerin hükmünü be
lirtmiştir. Eser şerhiyle birlikte yirmi dört 
cilthalinde yayımlanmıştır (Kah i re ı 353-
13 58). Kitabı Rif at Oral ve Süleyman Sarı 

Türkçe'ye çevirmeye başlamış, bir bölümü
nü beş cilthalinde yayımiarnıştır (Konya 
2003-2004). Z. Bedô'i'u 'l-minen ii cem' 
ve tertibi Müsnedi'ş-Şôfi'i ve's-Sünen. 
Kitapta, İmam Şafii'ye nisbet edilen el
Müsned ve es-Sünen adlı eserler bir ara
ya getirilmiştir. Bunlardan el-Müsned, is
nadında İmam Şafii'nin yer aldığı merfu ve 
mevkuf rivayetleri Ebü'l-Abbas Esamm'ın 
bir araya getirerek oluşturduğu Müsne
dü'ş-Şati'i, es-Sünen ise Ebu Ca'fer et
Tahavi'nin rivayet ettiği Sünenü'ş-Şôfi'f
dir. Saati bu iki eseri mükerrerlerini haz
federek ve hadisleri fıkıh bablarına göre 
düzenleyerek Bedô'i'u'l-minen adıyla bir 
araya getirmiş, daha sonra bu çalışması
na el-Kavlü'l-]J.asen şer]J.u Bedô'i'u'l
minen adını verdiği kısa bir şerh yazmış
tır. Kitap şerhiyle birlikte neşredilmiştir 
(1 - 11, Kah i re ı 950) . 3. Min]J.atü'l-ma'bud 
ii tertibi Müsnedi't-Tayôlisi Ebi Dôvud. 
Saati, Katib Çelebi'nin ilk müsned tasnif 
eden kimse olarak tanıttığı Ebu DavQd et
Tayalisi'nin ( ö 204/819) el-Müsned'inin 
üs!Qbundan ve ali isoadından etkilenerek 
üzerinde çalışmaya başlamış, eserin mat
bu nüshasında eksik olan sekiz sahabi 
müsnedini Ahmed b. Hanbel'in el-Müs
ned'inden tamamlamıştır. Kitabı baştan 

sona okuyarak daha önce musahhihlerin 
yaptığı düzeltmelerle birlikte kendi tashih
lerini de matbu nüshaya işlemiştir. el-Fet
]J.u'r-rabbfıni'de yaptığı gibi eseri fıkıh 
bablarına göre tertip ederek toplam 2767 
hadisi yedi ana bölüm altında düzenlemiş
tir. Bunlar tevhid ve usulü'd-dln, fıkıh, tef
sir, tergib ve terhib, tarih, alamatü's-saa 
ve fiten, kıyamet ve ahvalü'l-ahire bölüm
leridir. Bu bölümlerin altında bablar yer al
mış, bab başlıkları konuyla ilgili hadislerin 
kolayca bulunmasını sağlayacak biçimde 
tertip edilmiştir. Saati gerekli gördüğü yer
leri açıklamak, bazı konulardaki eksikleri 
tamamlamak, okunmasında güçlük bulu
nan kelimeleri harekelemek için et-Ta'li
~u'l-ma]J.mud 'alô Min]J.ati'l-ma'bl.id adı
nı verdiği bir eser daha yazmış ve iki eser 
biraradayayımlanmıştır (HI , 1372-1373/ 
ı 952-1953). 
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Suriyeli din alimi. _j 

Dımaşklı Kürt asıllı bir aileye mensup
tur. Tahsilini Dımaşk'ta tamamladı. Suri
ye topraklarının Osmanlı hakimiyetinden 
çıkmasından sonra ülkenin Posta-Telgraf 
Teşkilatı 'nda umum müdür olarak görev 
yaptı . Hayatının tamamına yakınını Dı

maşk'ta geçiren Saati 1924'te burada ve
fat etti. Ancak bazı kaynaklar onun ölüm 
tarihini 1930 olarak vermektedir (Nüvey
hiz, ı. 55; Zirikll, I. ı 97; İbrah im b. Abdul
lah ei-Haziml. ıı. 582) Saati'nin ilmi şah
siyetinde Selefilik doğrultusundaki tema
yüller ağırlık kazanır. Eserlerinden onun 
Vehhabllik akımına olumlu baktığı anla
şılmaktadır. Temel İslami ilimler yanında 
müsbet bilimiere de ilgi gösterdiği, döne
min materyalist akımiarına ve ülkesindeki 
misyonerlik faaliyetlerine karşı çalışmalar 
yaptığı bilinmektedir. Mütevazi bir hayat 
yaşaması ve yöneticilik görevinin şöhret 
kazanmasına elverişli olmaması sebebiyle 
fazla tanınmamış , bu yüzden kaynaklar
da kendisine yeterince yer verilmemiştir. 
Yaşadığı dönemin diğer Şam uleması gi
bi onun da Osmanlı Türkçesi'ne vakıf ol
duğu kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Mişkôtü '1- 'ulUm ve '1-be
rôhin ii ibtôli edilleti'l-môddiyyin (Dı
maşk 1338). Müellifin en hacimli çalışma
sı olup eserde dönemin bilimsel gelişme
leri ele alınmakta ve naslar ışığında ma
teryalist görüşler reddedilmektedir. z. 
Nüzhetü't-tullôb ii ta'limi'r-mer'e ve 
ret'i'l-]J.icôb ( Dımaşk 192 1) Müslüman ka
dının eğitim ve öğretimi üzerinde durulan 
risalede, modernleşme sürecinin, İslam 
toplumunda kadının sosyal ve hukuki ko
numunda meydana getireceği değişiklik

lere temas edilmekte, İslam kültürüne bağ
lı kalınarak bu eğitimin nasıl sürdürülebile
ceği tartışılmaktadır. 3. el-Burhôn ii i'cô
zi'l-Kur'ôn (Dımaşk 1924). 4. el-İnşat ii 
da'veti'l-Vehhôbiyye ve l]uşumihim li
ref'i'l-l]ilôf ( Dımaşk 1340) . Selef akımı
nın Arap dünyasında güçlenmesi ve mez
hepler arasındaki ilişkilerin hoşgörü sınır

larını aşması karşısında kaleme alınan ri
salede Vehhabllik hareketine olumlu yak
laşılmakta, mezhepler arasında ortaya çı
kan anlaşmazlıkların giderilme yöntemle
ri konusunda önerilerde bulunulmaktadır 
(Brockelmann , III, 436). S. Kenzü'l-berô-
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