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Kol Saatlerin Atas› Su Saatleri
Saatimiz olmasa acaba neler olurdu? Sabah nas›l kalkard›k? Okula ya da iﬂe gitme
zaman›n› nas›l anlardik? Trene, otobüse nas›l yetiﬂirdik? Saatlerin, yaﬂam›m›z›n vazgeçilmez birer parças› oldu¤u kesin.
ﬁimdi gözlerimizi kapayal›m ve günümüzden 2000, hatta 3000 y›l öncesini düﬂünelim. Atalar›m›z›n o y›llarda saatleri var m›yd›? E¤er yoksa zaman› kavram›n› nas›l alg›l›yorlard›?
Zaman kavram›, ilk ça¤lardan bu yana insanlar› en fazla meﬂgul eden problemlerden
biri olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Çünkü insanlar, ma¤aralardan ç›k›p yerleﬂik düzende yaﬂamaya baﬂlay›nca zamana daha fazla önem
vermeye baﬂl›yorlar. Örne¤in, tar›mla u¤raﬂanlar tohumlar› ne zaman dikeceklerini, ne
zaman biçeceklerini hesaplamaya çal›ﬂ›yorlar ve böylece ilk takvim keﬂfediliyor.
Tarihçiler, insanlar›n zaman› dilimleme,
yani takvim yapma konusuyla ilk kez günümüzden yaklaﬂ›k 5000-6000 y›l öncesinde
Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da ilgilendiklerini
söylüyorlar. Bu tarihlerde insanlar yaln›zca
aylar› ve y›llar› hesaplayabiliyorlard›. Ancak,
bu iﬂin nas›l ve ne türden bir grupland›rmayla yap›ld›¤› kesin olarak bilinmiyor. Bu topraklarda yaﬂayan Asur, Sümer gibi eski uygarl›klar›n yok olmas› sonucunda, bu tür bilgiler de yok olmuﬂtu. Bu yüzden bizler o y›llarda kol saatine benzer saatlerin var olup
olmad›¤›n› bilemiyoruz. ‹nsano¤lu y›l ve
mevsim gibi kavramlar› keﬂfettikten çok
uzun bir süre sonra, ayd›nl›k ve karanl›¤›,
saate benzer ﬂekilde bölümlere ay›rmaya
baﬂl›yor. Saatlerde geçerli olana benzer hesaplamalar da ilk kez Eski M›s›r uygarl›¤›nda uygulan›yor. O dönemde saatin keﬂfi de,
matematik biliminin keﬂfinde oldu¤u gibi Eski M›s›r’da yaﬂam› olumsuz etkileyen Nil
Nehri’nin taﬂaca¤› zaman› hesaplamak kayg›s›ndan kaynaklan›yor.
Bizim bugün kulland›¤›m›z anlamdaki ilk
saat MÖ 1500 y›llar›na rastl›yor. Eski M›s›r’da kullan›lan güneﬂ saatleri günün yaln›zca ›ﬂ›k alan k›sm›n› dilimlere ay›rabiliyordu.
Güneﬂ’in belli zamanlardaki izdüﬂümlerinden yola ç›k›larak yap›lan bu saatler, on bölümlüydü. Bu bölümlerden ikisi sabah ve akﬂam gözlenen alacakaranl›¤› gösterirken,
geriye kalan bölümler de 180 dereceyle
temsil ediliyor ve ö¤le saatlerini gösteriyordu. Ancak bu saatlerin en kötü yan›, Güneﬂ’in görünmedi¤i kapal› havalarda ve geceleri kullan›lamamalar›yd›. Bu yüzden, geB‹L‹M ve TEKN‹K 94 Haziran 2005

ce de kullan›labilecek bir saatin yap›lmas› gerekiyordu. ‹ﬂte bu gereksinim
sonucunda su saatleri keﬂfedildi.
Su saatleri tarih boyunca zaman› hesaplamada kullan›lan en eski aletler
olarak kabul ediliyor. Eski Yunan uygarl›¤›nda su saatleri MÖ 400 y›llar›nda kullan›lmaya baﬂlan›yor. Önceleri
yaln›zca geceleri kullan›lan bu saatler,
güneﬂ saatlerine göre daha pratik olmalar› nedeniyle daha sonralar› gündüzleri de kullan›lmaya baﬂl›yor ve bir
süre sonra güneﬂ saatlerinin yerini tümüyle al›yor. Ancak, bu saatlerin en
önemli eksikli¤i, her zaman ayn› h›zda
çal›ﬂmamalar›yd›. Ölçme sisteminin suyun
ak›ﬂ h›z›na göre yap›l›yor olmas› ve bu h›z›n
havan›n s›cakl›¤›na göre ve bas›nca göre de¤iﬂmesi, gün içinde 50 ile 70 dakikaya varan hatalara neden olabiliyordu. Ancak tüm
bu özelliklere ra¤men su saatleri, pratik olmalar› nedeniyle 20. yüzy›la kadar Ortado¤u
ve Kuzey Afrika’da kullan›lmaya devam edildi.
Klepsidra ad› verilen su saatleri ilk yap›ld›¤›nda 12 saati gösteriyorlard›. Bu saatler,
iki büyük su kab›ndan oluﬂuyordu ve birinci
kaba doldurulan su, çok küçük bir delikten
altta yer alan toplama kab›na ak›yordu. Üzerinde iﬂaretler olan toplama kab›nda 12 sa-

at iﬂaretleniyor ve su akt›kça yükselen su
düzeyi zaman›n dilimlerini gösteriyordu.
Böylece, 12 saati gösteren su saatleri önceleri günde iki kez kullan›l›rken, daha sonra
24 saati gösterecek ﬂekilde tasarlanmaya
baﬂlad›lar. K›sa zamanda çeﬂitli diﬂli sistemlerinin de eklenmesiyle bugünkü saatlerde
kullan›lan kadran ve akrep sistemi ortaya
ç›kt›. Eski M›s›r’da keﬂfedilen bu su saatleri
bir süre sonra Platon taraf›ndan Yunanistan’a, Cornelius Scipio Nasica taraf›ndan
Roma’ya tan›t›ld›. ‹lk yap›ld›klar›nda çeﬂitli
kusurlar› olmas›na karﬂ›n, bat› dünyas›na taﬂ›n›nca birçok bilimadam›n›n ilgi oda¤› haline geldiler. Bat› dünyas›nda bilimin ilerlemesi ve hidrostatik yasalar›n›n daha iyi anlaﬂ›lmas›yla çok daha geliﬂmiﬂ su saatleri yap›ld›. Örne¤in, yo¤unluk fark›n› azaltmak
için saf su kullan›lmaya baﬂlad› ve eklenen
yeni düzeneklerle saatlerin d›ﬂ›nda günleri,
aylar› ve y›llar› gösteren çok büyük boyutlu
klepsidralar yap›ld›. Ancak tüm bu geliﬂmelere karﬂ›n, hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak su
saatlerinin yaz aylar›nda k›ﬂ aylar›na göre
daha h›zl› çal›ﬂmalar›, onlar› devaml› kontrol
etme gereksinimini do¤urmuﬂtu. Bu nedenle, hiç hata yapmayacak bir saatin icad› konusunda yap›lan yeni aray›ﬂlar sonucunda,
bir sarkac›n sal›n›m›yla çal›ﬂan ilk mekanik
saat 1656 y›l›nda icat edildi. Böylece k›sa
bir süre içinde bölgeye ve iklime ba¤l› olarak 50 dakika hata pay› olan su saatleri, hata pay› günde yaln›zca 1 dakika olan mekanik saatlere yerlerini b›rakt›lar.
Günümüzde mekanik saatlerin yerini, neredeyse hiç hata yapmayan atom saatlerinin
almaya baﬂlad›¤›n› görüyoruz. Belki gelecekte siz de kolunuza bir atom saati takabilirsiniz. Ama birkaç dakika sizin için önemli de¤ilse ve pil paras› vermek istemiyorsan›z,
kendinize bir su saati de yapabilirsiniz.

