MANISA ULU CAM~INDEKI BÜYÜK ÇALAR SAAT
Bundan yedi sekiz y~l evveline kadar Ulu camiin kuzeye bakan
kap~~ ç~ k~ nt~s~ n~ n sa~~kö~esinde yerden çat~ya kadar uzanan bir
saat kulesi vard~. Bu kule, muhdes oldu~u için, sonradan y~k~lm~~, saat ta yerinden indirilerek Evkaf idaresince Muradiye camii içine konmu~tur.
Bugün hurda halinde olan bu saat, son zamanlarda bozulmu~tu, i~ lemiyordu. Tamir edilmek istenildi ise de muvaffak
olunamad~.
Saatin tarihi bir k~ ymeti olup olmad~~~, bundan bir müddet
önce bahis konusu olmu~tu. Neticeyi bilmiyorum. Ben bu yaz~mla, bu saatin ilim ve teknik ara~t~ rmalar~~ bak~m~ ndan bir
de~er ifade edip etmedi~i üzerinde durmak istemiyorum. Zira bu,
ehline ait bir i~tir. Benim gayem, bugün yeri y~k~lm~~~ve ortadan
kalkm~~~olan bu saatin eski durumunu oldu~u gibi ayd~nlatmak,
ayn~~ zamanda bu saat dolay~ siyle meydana gelmi~~olan hay~r ve
hasenat te~ebbüsünü belirtmek, bir kaç yüz sene Manisaya hizmet etmi~~olan emektar bir aletin tarihi üzerinde ilk ara~t~ rmay~~
yapmakt~r.
Saatin bugünkü durumu: Saat, bugün Evkaf idaresinin elindedir. Muradiye camiinde parça halinde muhafaza edilmektedir.
Baz~~ aksam~ n~ n kaybolmu~~bulunmas~~ muhtemeldir. Resimler, saatin belli ba~l~~ büyük parçalar~ na aittir. Baz~~ ufak tefek demir
parçalar~~ varsa da bunlar~ n resimlerini yapmay~, ~imdilik lüzumsuz
buldum.
Resimlerini yapt~~~ m parçalar üzerinde küçük bir damga
bulamad~m. Maamaf~h kir pas içinde olan bu parçalar, inceden
inceye temizlenir, ara~t~ r~l~rsa belki bir i~aret bulunabilecektir.
Manisada bu saat ile yak~ndan ilgilenmi~~iki saatçi ile temas
ettim, onlar da bu saatin k~s~ mlar~~ üzerinde herhangi bir damga
veya i~aret görmediklerini beyan ettiler. Bu ustalardan biri senelerce evvel bu saati tamir etmek istemi~, k~s~ mlar~n~~ elden geçirmi~tir. Bu zat~ n ifadesine göre saatteki demir aksam üzerinde
görülen baz~~ i~aretler ile bunlar~ n i~çili~i, saatin Rumeliden gelme
oldu~u kanaatini uyand~ rmakta imi~. Hattâ bu saati vaktiyle bir
çavu~un Arnavutluktan getirdi~ine dair bir rivayet Le vard~ r.
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Resimlerini çizdi~im parçalardan baz~lar~ n~ n yan~ na boyutlar~n~~ göstermeye yarar dü~üncesiyle ölçüler de koydum. Bu çarklar, miller, çat~~ demirleri yak~ ndan tetkik edilirse, bunlar~ n dövme demirden olduklar~~ görülür. Mil yataklar~, bir kaç defa tamir
görerek beslenmi~tir. Bu da saatin eskili~ine bir delil say~ labilir.
Iki tane olan a~~ rl~ klarm~ n beheri 40-50 kilo gelmektedir.
Saat hakk~nda Manisa'da bilinenler: Yedi sekiz sene evvel bu
saat Ulu camii~~~ kuzey kap~ s~ n~ n sa~~taraf~ ndaki kö~esinde, sonradan yap~ lm~~~oldu~u belli olan kulenin tepesinde hususi yerinde
duruyordu. Çan ve saatin yerle~tirildi~i kule çat~~ saça~~ ndan biraz yüksek olup, bir metre kadar derin ve iki metre geni~~olan
kap~~ kö~esinden zemine de~in ba~dadi bir bölüm, saate ait a~~rl~ klar~ n yere inmesine yarard~ . Bir asansör yata~~ na benziyen ve
mütevaziy-ül-müstatilât ~eklinde olan bu bölmenin zemine yak~ n
küçük bir kap~ s~~ vard~ r. Bu delik, a~~ rl~ klar~ n a~a~~~inmesini kontrol için yap~ lm~~t~ r (Resim 4). Çalar saatin kadran~~ yoktur. Bu,
saat ba~lar~ nda, saat say~s~~ kadar çan sesi meydana getirerek
memlekete duyurmak için yap~ lm~~t~ . Akreb, yelkovan, kadran~ n
olmamas~, karanfil, avara ve akreb çarklar~ n~ n tertibat aras~ nda
bulunmamas~ ndan belli olmaktad~ r. Saatin çan~~ da yar~ m küre ~eklinde idi. Sonradan kayboldu. Halk bunun yerine Çaprazlar~ kebir
denilen mevkideki Rum kilisesinin çan~ rn yerle~tirdi. Bu çalar saat
son zamanlarda bilindi~ine göre yirmi üç saatte bir defa kurulurdu. Kurmak için görevlenen adam, kuleye ç~ kar, manivelây~~ çevirerek tulumba ve mandal çarklar~ ndaki urganlara ba~l~~ olan a~~ rl~ klar~~ yukar~~ çekerdi. Böylelikle kurulan saat, saat ba~lar~ nda belirli say~ daki darbeleri çana vururdu. Iyi havalarda bu çan~ n sesi,
~ehre dört kilometre mesafede olan Gediz nehri yan~ ndan i~itilirdi.
Saatin ne zaman buraya kondu~una dair vesikalar ve mil/dhazalar: Manisa Ulu camiindeki çalar saatin muhdes oldu~unu
söyleme~e bile lüzum yoktur. Zira cami, Saruhan o~ ullar~ ndan ~shak Çelebiye aittir '. Saatin ~ le zaman buraya kondu'Runa dair
Ulu cami hakk~ nda bilgi için bk.:
M. çakatay Uluçay, Ibrahim Gökçen, Manisa tarihi; Prof. kindi] 1-1--ikk ~~
Uzunçar~ilioklu, Anadolu kitabeleri; M. Ça ~atay, Saruhan Ok allar ~~ ve eserlerine
dair vesikalar ; Dr. Riefstahl, Cenub-z garbi Anadolu'da Türk Mimari eserleri;
Ibrahim Gökçen, Manisa tarihinde Vak ~flar ve Hoy ~rlar ; Evliya Çelebi Seyahatneimesi, Cilt IX.
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elimizde sarih ve kat'i deliller de yoktur. Acaba bügün hurde halinde olan saat, buraya konulan ilk saat m~d~ r? A~a~~da okunacak olan iki vesika bize bu saatin bâni ve vak~f~~ hakk~ nda ~u
malilmat~~ veriyor:
Hicri 23 Zilkade 1230 ve Milâdi 28 Ekim 1815 tarihinde Manisan~ n Yund da~~~eteklerinde olan E~ri köyünden o zaman~ n
zenginlerinden bulunan S~ racal~-zade Es-seyyid Ahmed A~a, bir
vakfiye tanzim ettirmi~ tir. Bu vakfiyede deniliyor ki:
44 . • . ve yine medine-i mezb~lrede Camii Kebir civar~ nda vaki
pederim merhum Hac~~ Mehmed A~a'n~ n 2 ihdas eyledi~i kebir sasatin nukud-~~ mevkufesi olup lakin nukud-~~ mezk~ire telef ve zayi
olur ise saat-i mezkiire on ve onbe~~senede bir defa külli tamire
muhtaç oldukda galle-i merkumeden kifayet miktar~~ mebla~~ile bâ
yed-i mütevelli tamir ve termim ve külliyen harab olur ise ke'l-evvel tecdid ettirüb yerine vaz'oluna ve saatçisine mâhiye iki~er
[kuru~] vazife verile ...„
Vakfiye, münhas~ ran saat için tanzim ettirilmi~~olmay~ p, Hac~~
Ahmed A~a, di~er bir tak~ m hay~ r te~ebbüsleri meyan~ nda bunu
da zikretmi~ tir. Bu itibarla vakfiyedeki di~er vazife ve mevkufat~~
burada zikretme~i lüzumsuz bulurum.
Bu kay~ ttan anla~~ l~ yor ki, saat Hicri 1230 'dan önce ihdas
edilmi~tir. Saatin vak~ f' ve bânisi de E~ri köylü S~ racal~-zade
Hac~~ Ahmed A~an~ n babas~~ Hac~~ Mehmed A~ad~ r. Fakat saatin
e~kali ve mahiyeti hakk~ nda elimizde ba~ka bir bilgi yoktur.
Ulu camie ilk büyük saat H. 1083 — M. 1672 tarihinde konmu~tur. 1230 tarihinde ölü bulundu~u anla~~lan S~ racal~-zade Hac~~
Mehmed A~a'n~ n bu tarihten 143 y~ l önce Ulu camie saat koymu~~
olmas~~ zay~ f bir ihtimaldir. Belki de S~ racal~-zade Hac~~ Mehmed A~a
bu camie ikinci defa saat koymu~ tur. 1083 tarihinde ilk büyük
saat konuldu~ una dair olan vesika bir muvakkit berat~d~ r:
"N~~an-~~ ~erif-i ali~an hükmü oldur ki Manisa'da vaki merhum
Saruhan o~lu ~shak Çelebi bina eyledü~i câmi-i ~erife vazolan
(olunan) saat-i kebirin muvakkiti olmayub bir muvakkit laz~m ve
2 Hac~~ Mehmed Aga, S~ racal~ -zade Himmet A ~a'n~ n okludur, Himmet Aka,
zaman~ nda devlete kar~~~isyan etmi~~ve takip olunrr~ u~tur. Fazla bilgi için bk.

M. Çakatay Uluçay, 17. as~ rda Saruhanda e~kiyal~ k ve halk hareketleri ve Manisa ünlüleri (Manisa Halkevi Yay~ nlar~ ndan).
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mühim olma~~n i~bu râfi-i tevki-i reft-i hümâyun Ibrahim nâm kimesne her veçhile lay~ k ve mehel ve müstehak olma~~n tevcih
kad~s~~ akza kuzat-ilolunub berat-~~ ~erifim virilmek bab~ nda
müslimin Mevlana Mehmed 3 ziydet fezâilühu arz itme~in vaki ise
sadaka idüb bu berat-~~ hümâyunu virdüm ve hizmet-i lazimesin
müedda k~ ld~ ktan sonra zikrolunan evkaf~ n mahsûlünden yev~ni
be~~akçe vazife ile mutasarr~ f olub vak~ f~ n ruhu ve devam-~~ ömr-i
devletim içün duaya müdavemet göstere, ~öyle bileler alâmet-i
~ertfe itimad k~lalar. Tahriren fi evâil-i rebi-il-evvel li-seneti selase ve semanine ve elf. Beyurçl-~~ Sall~-ay-1 Ishakç~~
t A C'
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,
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Bu berât, ne saatin mahiyetinden, ne bânisinden bahsetmemekte oldu~una göre, Hicri 1083 tarihinde konulan saatin kime
ait oldu~unu anl~yam~yoruz. Bu tarihte kondu~u anla~~ lan büyük
saatin, cami içine konan ba~ka bir saat olmas~~ da muhtemeldir.
~BRAHIM GÖKÇE
Manisa Lisesi tarih ö~retmeni
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Ad~~ geçen kad~~ Basmakç~-zg~de Mehmed Efendidir.
Sicil defteri, Say~~ 138, s. 260.
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