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Kitap 253 sahife olup bir giriş, dokuz bölüm ve bir zeylden ibaret
tir. Sonuna bir teknik terimler listesi ilâve edilmiştir. Büyük bir itina ile 
hazırlanmış olan bu eser yalnızca Çin için değil genel teknoloji ve ilim 
tarihi, özellikle saat tarihi bakımından ilginç katkıları ihtiva etmekte
dir. 

Yazarlar girişte mekanik saatin ne zaman ve kimin tarafından 
keşfedilmiş olduğunun bilinmemesini saat yapımının çok eskilere 
gitmesine ve özellikle devamlı bir gelişme mahsulu olmasına dayandır-
maktadırlar. Ortaçağ Çin kaynaklarının incelenmesi 7 ile 14 üncü asır
lar arasında saat yapımı geleneğinin Çinde mevcut olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu husus için ana kitap olarak Hsin I Hsiang Fa Yao'u 
(Zât ül Hâlâk, Gök küresi için yeni bir model) seçmişlerdir. Eser 1090 
M.S. seneleri cıvarında Su Sung tarafından yazılmıştır. Yazarlar bu eserin 
önemli kısımlarını İngilizceye tercüme etmişlerdir. 

Birinci bölümde Su Sung'un biyografisi verilmektedir. Su Sung 
1020 M. S. Nan-an'da doğmuş ve Yung Isung zamanında maliye mü
şaviri olmuş, çeşitli meşguliyetlerden sonra Kuzeydeki Chi-tan'lıların 
Liao krallığına gönderilmiş ve orada astronomi ve takvim hakkında 
bilgi edinmiştir. Bu hususta Çin kaynaklarında buldukları çeşitli par
çaların tercümelerini de eklemişlerdir. 

İkinci bölümde Su Sung'un kitabının zamanımıza kadar gelişi 
incelenmiş çeşitli kaynaklardaki kayıtlarından söz edilmiştir. 

Üçüncü bölümde Su Sung'un İmparator che Tsung'a armağanın
dan söz edilir. Bu, Su Sung'un saatinin tasvirini verdiği kitabı
nın başında 1092 senesinde İmparatora yazmış olduğu muhtıradır. 
Bu kısımda saatin inşasında kendisine yardım edenlerin isimleri de bu
lunmaktadır. Ayrıca bu tip aletlerin kısa bir tarihçesi de yapılmıştır. 
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Dördüncü bölüm Su Sung'un kitabının üçüncü bölümünün İngilizce 
tercümesidir. Bu bölüm 'Su ile işleyen Zât ül Hâlâk ve Gök Küresi' adını 
alır. Burada en ince ayrıntılarına kadar mekanik saatinin tasviri veril
miştir. 

Beşinci bölüm Su Sung'un saatinin açıklanmasına aittir. Su Sung'
un saati su ile işleyen bir kule saatidir. Bu kulenin üst kısmında Zât 
ül Hâlâk ve iç odada yarısına kadar tahta muhafazasına gömülmüş 
gök küresi vardır.. Onun altında mabet kulesi şeklinde beş katlı ve 
kapılı bir kısım gelir. Bu kapılardan zamanı bildirilen tasvirler görünür. 
Sağ tarafında su haznesi vardır. Kulenin yüksekliği 9 metre civarın
dadır. Aleti hareket ettiren tekerlek üç metre büyüklüğünde olup 
çevresine 36 kovacık yerleştirilmiştir. Kovalara dolan su tekerleği 
hareket ettirir. Tekerleğin bir devri 9 saatte tamamlanır ve bunun için 
9 ton suya ihtiyaç vardır. Tekerleğin hareketi dişliler yardımı ile başka 
yerlere iletilir. Saat başlarında, buçuklarda ve çeyreklerde pencereler-
den çeşitli tasvirler görünür. 

Altıncı bölümde Su Sung'un saatinin tarihi menşei incelenir. Bu 
hususta tarihi kayıtlara dayanan çok ayrıntılı bilgi verilir. 

Yedinci bölüm Su Sung'dan sonra saat üzerindeki çalışmalar ele 
alınmıştır. Bundan önceki bölümde izlenen plana paralel olarak 1600 
yılına kadar inşa edilmiş saatlerden söz edilmiştir. Bu bölümün üçüncü 
kısmında Çin Tatarları arasında Su Sung'un saatinin etkisi dördüncü 
kısımında ise Mogollardaki saat çalışmalarından söz edilir. Çin Süla
lesi zamanında Jurchen Tatarları Sung'un merkezini ele geçirdiler. El
de ettikleri ganimetler arasında bir takım astronomik aletler de vardı. 
Saati bir kaç sene işletebildiler. Esir ettikleri san'atkarlara pek iyi 
muamele etmediklerinden, onlar saatin eskiyen parçalarını tamir e t -
mediler. Hemen hemen saat kulesinin yapımından 100 sene sonra bir 
fırtınada Zât ül Hâlâk tahrip oldu. 

Bu bölümün beşinci kısmında Cezvitlerin çalar saatlerle Çine geliş
lerinden ve bunu izliyen kısımda da Cezvitlerin saat yapısına dair 
bilgilerinden söz edilir. 

Sekizinci bölüm keşiflerin konteksine dairdir. Burda escapament-
in neden sekizinci asırda keşfedilmiş olduğunun ve neden bu şerefin 
Chang Heng'e ait olduğunun eleştirilmesi yapılır. Bunu Çin Hüküm
darlarının kozmik bir şahsiyet olmalarıyla açıklamak isterler. Çin Hü-
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darlarının etraflarıyla ilgileri astronomik olaylarla düzene sokulurdu. 
Saraydaki kadınların imparatora yaklaşmaları gök ayına göre hesaplan
mıştı. Söz gelimi imparatoriçe ancak dolunay zamanında iki gün hüküm
dara yaklaşabilirdi. Bunun sebebi dolun ay zamanında Yun'un tesiri en 
yüksek mertebesinde olur ve bu suretle doğacak çocuklara en yüksek 
erdemleri bahşederdi. Çinde bu kayıtları tutan sekreterler vardı. 

Bu bölümün ikinci kısmında takvim meselesi ele alınmıştır. Çin 
imparatorlarının en önemli işlerinden biri de resmî takvimler yaymaktı. 
Bu tıpkı para basmak gibi Çin imparatorluğunun tanınması demekti. 
Çinde bu tip binlerce takvim bulmak mümkündür. İşte bu bölümde yazar
lar bu takvimlerin böyle sık sık yenilenmesinin yıldızların yerlerini gös
terecek bir aletin icadı ile mekanikleştirilmesi arasında bir bağ bulmaya 
çalışırlar. 

Dokuzuncu bölümde genel saat tarihi ve astronomik saat tarihinin 
geçişinden söz edilmektedir. İnsanlar yaradılıştan bir modelini yapmak 
suretiyle bu kosmos'u ellerinde tutmak istiyorlardı. Bu yüzden her 
medeniyetin başlangıcından sonuna kadar böyle modeller yapma 
teşebbüsleriyle karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı bu hususta tefer
ruatın, hatta fikrin geçişini araştırmak boşuna olur, denilmektedir. 

Bu bölümün beşinci kısmında astronomik modellerin tekâmülünden 
söz edilmektedir. Burada astronomik model yapımının Batıdan müs
takil olara inkişaf ettiği inancı hakimdir. Batıdan kastedilenin Yunan, 
İslâm ve Avrupa olduğu belirtilmektedir. 

Zeylde Çin saat sistemlerinden bahsederler. Çinde günü daha kü
çük birimlere bölen üç sistem birlikte bulunmaktadır. 

I - Bir tam gün (gece yarısından gece yarısına) 12 çift saate bö
lünmüştür. Her bölüm ikiye ayrılmak suretiyle gün 24 saate bölün
müş olur. 

I I - Bir tam gün 100 parçaya bölünmüştür. Her parça 14 dakika 
24 saniye dir. 

I I I - Bir gece (günün batışından doğuşuna kadar) 5'e bölünmüştür. 
İlk iki sistemin birbirleriyle uzlaştırılmaları çok zor olmasına rağmen 
yaşamakta devam ediyor. Çift saat sisteminin Mezopotamyalılardan 
alınmış olabileceğini ileri sürüyorlar. 

Bu eser her yönü ile başarılı bir eserdir. Bu alanla ilgilenenlere 
birinci planda tavsiye edilebilir. 
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