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Ýznikli Hipparkhos tarafýndan milâttan ön-
ce 146 yýlýnda yine eski Mýsýr takvimine gö-
re ilkbahar ýlýnýmý 24 Mart günü ve sonba-
har ýlýnýmý 26/27 Eylül gecesi olarak ger-
çekleþtirildi. Böylece ilkbahar + yaz ile son-
bahar + kýþ yarý yýl süreleri de belirlenmiþ
oluyordu. Daha sonra Romalý devlet adamý
Jül Sezar (Iulius Caesar), Ýskenderiyeli gökbi-
limci Sosigenes’i Roma takvimini düzelt-
mekle görevlendirdi. O da Kanopus takvi-
mini örnek alýp tarihin ikinci güneþ takvimi
olan, yine 365 ¼ günlü Jülyen takvimini or-
taya koydu. Yýlýn baþlangýcýný 1 Ocak’a çeken
Sezar, takvimi mevsimlere uyar duruma ge-
tirmek için eski takvimde sonuncu ay olan
þubattan bir gün alarak temmuza ekledi
ve ayýn adýný kendi adýna göre deðiþtirdi
(Ýng. July, Fr. Juillet). Ardýndan Ýmparator
Augustus da yine þubattan bir gün alýp ye-
ni takvime ekledi ve aya kendi adýný ver-
di (m.ö. 27). Sonuçta bu iki ay otuz birer
gün olurken Þubat yirmi sekiz güne düþ-
tü ve dört yýlda bir yirmi dokuz gün sayý-
lýr oldu. Jülyen takviminin Romalý kökenli
olmasý sebebiyle ona ve onun gibi 365,25
günlü takvimlere Türkçe’de Rûmî takvim
denildi. Sonraki dönemlerde 365 ¼ gün-
lü yeni takvimler ortaya çýktý. Bunlarýn baþ-
lýcalarý Doðu hýristiyanlarýnýn (Süryânîler)
kullandýðý Ýskender takvimi, bugünkü Mý-
sýr hýristiyanlarý (Kýptîler) tarafýndan kul-
lanýlan Kýptî takvimi, eski Ýran’da kullaný-
lan Yezdicerd takvimi ve Osmanlý malî-rû-
mî takvimidir. IV. Mehmed döneminde 4
Safer 1088 (8 Nisan 1677) tarihli bir ferman-
la baþlatýldýðý bilinen (Gazi Ahmed Muh-
tar Paþa, s. 26-27), bugünkü ay adlarýnýn
kullanýldýðý ve yýlbaþýsý 1 Mart olan Osman-
lý malî takvimi iki kuralla baðlantýlý kýlýn-
mýþtýr: 1. Mart giriþi (medhal-i âzer), 2. Sývýþ
yýlý. Mart giriþi kuralý: 1 Mart milâdî 1800’-
lerde 13 Mart, 1900’lerde 14 Mart’týr. Ma-
lî yýlýn sayýsý da yýlbaþýsý hangi hicrî yýlýn

içindeyse o yýlýn sayýsýdýr. Sývýþ yýlý kuralý:
1256 malî yýlý 1 Mart’ý 9 Muharrem, 1257
yýlý 1 Mart’ý 19 Muharrem, 1258 yýlý 1 Mart’ý
30 Muharrem ve 1286 yýlý 1 Mart’ý 10 Zil-
hicce, 1287 yýlý 1 Mart’ý 20 Zilhicce 1287 gü-
nüne rastlamýþ, yani her yýlbaþý on, on bir,
on iki gün ileri gitmiþtir. On gün sonra 11
Mart 1287 1 Muharrem 1288, bundan bir
hicrî yýl iki gün sonra da 1 Mart 1288 3 Mu-
harrem 1289 olmuþtur; halbuki mart giri-
þi kuralý uyarýnca 1 Mart 1289 olmasý ge-
rekirdi. Böylece 1288 malî yýlý yok olmuþ ve
bu yýla “sývýþmak” (ortadan kaybolmak) fii-
linden hareketle “sývýþ yýlý” denilmiþtir. Bun-
dan otuz üç yýl önceki sývýþ yýlý 1255, otuz
üç yýl sonraki 1321’dir. Sývýþ olayýnýn sebe-
bi malî yýl sayýsýnýn hicrî ile bir tutulmasýdýr;
halbuki 32,5 Jülyen yýlý 33,5 hicrî yýl et-
mektedir. XV. yüzyýl sonlarýna ve XVI. yüz-
yýl baþlarýna ait bazý Osmanlý maliye kayýt-
larýnda malî takvime benzer mart ayýný
esas alan bir sabit ay sistemi kullanýlmýþ-
týr. Ayrýca Mýsýr eyaletinde eski mahallî Kýp-
tî takviminin kayýtlarýnda geçtiði dikkati
çeker.

Ýskenderiyeli ünlü astronom Batlamyus
(Claudius Ptolemaios), dördüncü güneþ ölçü-
münü Mýsýr’da milâttan sonra 140 yýlýnda
22 Mart, 24/25 Haziran ve 25 Eylül günle-
rinde yaptý. Hipparkhos’un ilkbahar ve son-
bahar ýlýnýmý ölçümlerinin gün ve saatle-
riyle kendi bulduklarýný karþýlaþtýrýp güneþ
yýlý süresinin 365 ¼ günden biraz daha ký-
sa olduðunu bir defa daha belirledi. Ayrý-
ca ilkbahar ve yaz sürelerini doksan üç gün
on üç saat ve doksan üç gün beþ saat ola-
rak buldu ki bu süreler bugünkü ölçmele-
re en yakýn olan sürelerdir. Batlamyus’un
gök bilimi-takvim bilimine çok önemli bir
katkýsý da Sirius’un helyak doðuþ gününü
uzun yýllardan sonra bir kere daha tesbit
etmesidir. Milâttan sonra 325 yýlýnda ger-
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Sözlükte “doðrultmak, düzeltmek; deðe-
rini belirlemek” anlamlarýna gelen takvîm
kelimesi terim olarak “bir olayýn belli bir
baþlangýca göre akýp giden zaman içersin-
deki yerini, boyutlarýný verme” ve “bunu
veren belge” demektir. Söz konusu boyut-
lar yýl, ay, gün sayýsý ve gün adý þeklinde
belirlenmiþtir. Kur’an’da bir yerde geçen
kelime (et-Tîn 95/4) insanýn yaratýlýrken en
güzel biçimde düzenlendiðini ifade eder.
Takvimler dört sýnýfta incelenir.

A) Güneþ Takvimleri (Þemsî Takvimler).
Dünyanýn güneþin etrafýnda gerçekleþtirdi-
ði bir tam dolanýmla baðlantýlý kýlýnýr. Dört
mevsimin toplam süresi olan ve adýna yýl
(güneþ yýlý, dönence yýlý, mevsimler yýlý) denilen
bu dolanýma göre ortaya konulan güneþ
takvimleri, mevsimlerin sürelerinin ölçüm-
le (ilkbahar ve sonbahar ýlýnýmý, yaz ve kýþ
gün dönümü ölçümleri) belirlenmesine da-
yandýrýlarak yapýlandýrýlýr. Belgeye dayalý
ilk güneþ ölçümü milâttan önce 432 yýlýn-
da Atinalý Meton ve Euktemon tarafýndan,
bir yaz gün dönümü ölçümü olarak, eski
Mýsýr takvimine göre 21 Barmehat sabahý
(27 Haziran) yapýldý. Ýkinci ölçüm, Sisamlý
Aristarkhos tarafýndan milâttan önce 280’-
de yine bir yaz gün dönümü ölçümü ola-
rak Ýskender’in ölümünün 44. yýlýna rast-
layan birinci Kallippos dönüþümünün 50.
yýlýnda 28 Bermûde günü gerçekleþtirildi
(Ptolemy’s Almagest, s. 138). Bu ölçüm-
ler, iki ölçüm arasýndaki gün-saat farkýný
geçen yýllarýn sayýsýna bölerek güneþ yýlý
süresini belirliyor ve bir güneþ takvimi oluþ-
turulabileceði anlamýna geliyordu.

Mýsýr’da III. Ptolemaios’un (246-221) 9.
yýlýnda

152 güneþ yýlý = 152 eski Mýsýr yýlý + 37
gün

152 güneþ yýlý = (152 × 365) + 37 gün =
55 517 gün

1 güneþ yýlý = 365,243 421 gün

hesabýyla bir güneþ yýlý süresi 365 ¼ =
365,25 günden biraz daha kýsa bir süre
olarak tesbit edildi (7 Mart m.ö. 238) ve ta-
rihin bu ilk güneþ takvimine Kanopus (Ta-
nis) takvimi denildi (Ginzel, s. 198). 365
tam (kesirsiz) günlü eski Mýsýr takviminin
dört yýlda bir 366 güne çýkarýlmasýyla or-
taya konulan 1 Tût 1 Kanopus (22 Ekim)
milâttan önce 238 baþlangýçlý bu takvim
yaygýn kabul görmedi ve kýsa bir süre son-
ra yürürlükten kaldýrýldý. Üçüncü ölçüm,
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resinin günümüz verilerine göre 365,2422
gün olduðu hesaplanmaktadýr (Smart, s.
136). Buna göre meselâ Jülyen, Ýskender
ve Kýptî takvimlerinin yanýlgýsý 365,25 –
365,2422 = 0,0078 gün / yýl yani bir yýl-
da 0,0078 gün = 100 yýlda 0,78 gün veya
1:0,0078 = 128,205 128 205… yýlda bir
gündür (kýsaca 128 yýlda bir gün). Dolayýsýy-
la bu takvimler, 128 yýlda bir gün ölçü-
sünde düzeltilirse 365,2422 günlü yanýl-
gýsýz bir takvim elde edilecektir. Uygula-
mada 128,205 128 205… kesirli yýl sayýsý
128 yýl olarak alýnmakta ve bu süreye dö-
nüþüm süresi denilmektedir. Bu durum-
da takvim yýlý 365,2422 güne, dönüþüm
süresi 128 yýla yaklaþtýðý ölçüde takvim
daha az yanýlgýlý olacaktýr.

Yanýlgýsýz veya en az yanýlgýlý takvimler
ise þunlardýr: 1. Celâlî (Melikî) takvimi. Bü-
yük Selçuklu Sultaný Celâlüddevle (Celâled-
din) Melikþah’ýn (1072-1092) emriyle Ömer
Hayyâm baþkanlýðýnda kurulan bir astro-
nomi heyetinin eski Ýran (dolayýsýyla Ýsken-

der ve Jülyen) takvimlerindeki yanýlgýnýn gi-
derilmesi için yaptýðý çalýþmanýn ürünü olup
1 ferverdîn 1 Celâlî (9 Ramazan 471 / 15 Mart
1079) baþlangýçlýdýr (bk. CELÂLÎ TAKVÝMÝ).
2. Milâdî (Gregoryen) takvim. 325 yýlýnda
yapýlan Ýznik ölçümünde ilkbahar ýlýnýmý
21 Mart olarak belirlenmiþ, 1582 ölçümün-
de ise Papa XIII. Gregorius’un gökbilimci-
leri tarafýndan 11 Mart olarak ölçülmüþ-
tür. Buna göre Jülyen takviminin yanýlgý-
sý 1582-325 = 125,7 yýlda bir gün idi. Do-
layýsýyla 125,7 × 3 = 377 yýlda üç gün ola-
caktýr. Jülyen takvimi dört yýlda bir gün,
400 yýlda 100 gün artýklanýyordu. Ona uy-
masý için milâdî takvimde de 400 yýlda üç
gün eksiltmeyle 400 yýlda 97 gün artýklama
yoluna gidildi (133,333 yýlda bir gün). Bu-
na göre yýl süresi 365 97/400 = 365,2425
gün olmaktadýr. Yine böylece 1582’de on
gün ilerletilen takvim, 400 ile bölünebilen
ve þubat aylarý yirmi dokuz çektirilen 1600,
2000, 2400 yýllarýna dokunmaksýzýn 1700,
1800, 1900 yýllarýnda þubatlarý yirmi sekiz
güne düþürerek aradaki gün farkýný 1700’-
de on bire, 1800’de on ikiye ve 1900’de on
üçe çýkarmýþtýr; 2100 yýlýnda da bu farký on
dört güne çýkaracaktýr. Dolayýsýyla milâdî
takvim tam yanýlgýsýz olmayýp 365,2425 –
365,2422 = 0,0003 gün / yýl veya 1/0,0003 =
3 333,333 ... yýlda bir gün ölçüsünde ya-
nýlgýlýdýr. Ancak yanýlgýnýn bu derece kü-
çük olmasý sebebiyle yanýlgýsýz sayýlmak-
tadýr. Fakat kuramsal olarak 365,2422 =
365 2422/10 000 = 365 1211/5000 hesa-
býna göre, yani 5000 yýlda 1211 yýlý artýk-
lamak (þubatlarý yirmi dokuz çektirmek) su-
retiyle sýfýr yanýlgýlý bir takvim oluþturula-
bilir. Bu sebeple de tam yanýlgýsýz (sýfýr ya-
nýlgýlý) bir takvim oluþturmak mümkün de-
ðildir.

B) Ay Takvimleri (Kamerî Takvimler). Ayýn
dünya etrafýndaki bir dolanýmý sýrasýnda
görülen büyüyüp küçülme sürecine dayan-
maktadýr. Muharrem ve safer gibi hicrî ay-
larýn yirmi yedi veya yirmi sekizinci günü
gökyüzünde güneþle ay, ay önde ve güneþ
arkada olarak birbirine yakýn görünmek-
te ve akþamdan az önce ay, akþam olunca
da güneþ batmaktadýr. Güneþ aydan daha
hýzlý gittiðinden ayýn yirmi sekiz veya yirmi
dokuzunda aya yetiþir ve dünya-ay-güneþ
bir hizaya gelir ve yerden bakýldýðýnda gü-
neþle ay birlikteymiþ gibi görünür; bu du-
ruma kavuþum (ictimâ-i neyyireyn, kýsaca iç-
tima) denilmektedir. Kavuþumdan on iki-on
altý saat sonra genellikle ertesi gün ayýn
yirmi dokuz, otuzu, bazan da ayný gün, ge-
ce yahut gündüzün herhangi bir saatinde
daha doðudaki bir yerde akþam olacak ve

çekleþtirilen Ýznik Konsili ölçümünde ilkba-
har ýlýnýmý 21 Mart olarak belirlendi. Bu
beþinci ölçüm ayný zamanda Jülyen takvi-
mi günüyle yapýlan ilk ölçümdür. 532’de pa-
paz Küçük Denys (Dionysius Exiguus) Jülyen
takvimi yýllarýný milât (Hz. Îsâ’nýn doðumu)
yýlýna baðlantýladý. Batlamyus’un ölçüm-
leriyle güneþ yýlý süresinin 365,25 günden
biraz daha kýsa olduðunun kesinleþmesi,
fakat buna karþýlýk takvimlerin 365,25 gün-
lü oluþu söz konusu takvimlerin yanýlgýlý
olduðunu düþündürmeye baþladý. Ayrýca
aradaki bu küçük zaman farký yüzyýllar
geçtikçe büyümeye devam ediyordu. Bu
ise takvimlerin günleri doðru gösterme-
diði, yanlýþ tarihleme verdiði, özellikle hý-
ristiyanlarýn paskalyayý doðru günde kut-
layamadýklarý anlamýna geliyordu. Bunun
üzerine takvimlerde yanýlgý payýnýn hesap-
lanmasý yoluna gidildi ve doðruluk (mev-
simlere uyma) ölçüsü demek olan “yanýlgý =
(takvim yýlý süresi-gerçek yýl süresi) gün /
yýl” formülü bulundu. Gerçek güneþ yýlý sü-
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masý ve otuza tamamlama deðiþiklikleri
yapýlmasý sebebiyle karýþýk bir durum gös-
terir. Eskiden ramazan ile kurban bayramý
ayý olan zilhiccenin dýþýndaki diðer aylarda
pek düzeltme yapýlmadýðýndan eski bel-
gelerde gün sayýsý yerine söz konusu edi-
len ayýn “evâilinde” (baþlarýnda), “evâsýtýn-
da” (ortalarýnda) ve “evâhirinde” (sonlarýn-
da) þeklinde tarih verildiði görülür. Hicrî
takvimde aylar þunlardýr: Muharrem, sa-
fer, rebîülevvel, rebîülâhir, cemâziyelev-
vel, cemâziyelâhir, receb, þâban, rama-
zan, þevval, zilkade, zilhicce.

C) Ay-Güneþ Takvimleri. Ay takvimi ayýn
gökyüzünde kolay izlenebilirliði sebebiyle
tarihin ilk takvimi olmuþ, ancak mevsim-
lere uymayýþý belirgin bir kusur sayýlarak
bunu saðlamak için bazý yýllara 13. bir ay
eklenmesi yoluna gidilmiþtir. Bu durum-
da takvim ay takvimi olmaktan çýkmýþ, ay-
güneþ takvimi denilen yeni bir nitelik ka-
zanmýþtýr. Ay-güneþ takvimleri þöylece sý-
ralanabilir: 1. Mezopotamya takvimi. Bu
takvimde yýl ilkbahar-yazýn yani nisan hilâ-
linin görülmesiyle baþlýyor ve aylar nisanu,
ayaru, simanu, duzu, abu, ululu, taþritu,
arahþamna, kislimu, tebetu, þabatu, ada-
ru þeklinde sýralanýyordu (Sayýlý, s. 330; Wa-
erden, s. 65, 92). Bu takvimler ay dairesi
240 eþit parçaya bölünerek birimlendiril-
miþ, on iki ve on üç aylý yýllarýn süreleri has-
sasiyetle tesbit edilmiþti. Güneþ ve ay tu-
tulmalarýnýn da belirlenmiþ olduðu sanýl-
maktadýr. 2. Mûsevî takvimi. Tevrat’ýn ve-
rilerine ve Mûsevîler’in Bâbil esareti dö-
neminde (m.ö. 587-538), Mezopotamya’-
dan aldýklarý on dokuz güneþ yýlý = 235 ay
eþitliðine göre oluþturulmuþtur. Aylarýn sý-
ralanýþýna göre iki þekil gösterir: Tiþri ile
baþlayan medenî takvim ve nisanla baþ-
layan dinî takvim. Yýl sayýsý da Benî Ýsrâil
peygamberlerinin yaþadýðý yýllarýn topla-
mýna göre belirlenmiþtir. 3. Nesîli takvim.

Ýslâm öncesi Hicaz Araplarý’nýn takvimi-
dir. Kur’an’da kötülenen ve küfürde aþý-
rýlýk diye kabul edilen nesî, takvim bili-
minde “on üç aylý yýllarýn oluþturulmasý ve
aylarýn doðal akýþýna býrakýlmayýp yirmi
dokuz ya da otuz gün çekiþlerinin gerçek
dýþý bir kurala baðlanmasý” demektir. Ýs-
lâm öncesinde panayýrlar ticarî açýdan bü-
yük önem taþýmaktaydý. Araplar, savaþ ve
öldürmelerin yasaklandýðý haram aylardan
zilkade ve zilhiccede bu panayýrlarý düzen-
lerdi. Panayýrlarýn bitiminde hac ziyareti
baþlar ve muharremin sonunda haram ay-
larla birlikte geliþ gidiþler sona ererdi. An-
cak bu hareketli dönemde çapulcular zi-
yaretçilere saldýrýr ve ticarî iliþkilere zarar
verirdi. Nesî iþiyle görevlendirilmiþ yetki-
liler meselâ, “Muharremin haramýný safe-
re erteledim” diyerek bu olumsuzluklarý
önlemeye çalýþýrdý. Öte yandan on iki aylý
ay yýlý mevsimlere uymadýðýndan panayýr
ve hac günleri sürekli kayýyordu. Bunlarý
yerlerinde tutabilmek için Mûsevî takvi-
minde olduðu gibi bazý yýllara on üçüncü
bir ay eklenmesi yoluna gidilmiþti. Halen
Mýsýr’da, milâdî ve hicrî takvimlerin yaný
sýra üçüncü bir takvim olarak hýristiyan
Kýptîler’in kullandýðý 365 günlü eski Mýsýr
takviminin 365,25 günlüye dönüþtürülmüþ
þekli olan Kýptî takviminde otuzar günlü
on iki ayýn sonuna eklenen beþ altý güne
de nesî günleri denilmektedir (ayrýca bk.
NESÎ). 4. Eski Çin takvimi. Bu takvimde
yýllar sayýlarla deðil altmýþ yýllýk dönüþüm-
ler þeklinde oluþturulan yýl adlarýyla gös-
terilir. Altmýþ yýllýk dönüþümleri yapýlan-
dýrmak için on göksel boy ile on iki yersel
dal (on iki hayvan) adý kullanýlýr. On göksel
boy: Chia, i, ping, ting, wu, chi, keng, hsin,
jen, kui. On iki yersel dal: Tsih (fare), ch’ou
(öküz), yin (kaplan), mao (tavþan), ch’en (ej-
der), sih (yýlan), wu (at), wei (koyun), shen
(maymun), yu (horoz), hsü (köpek), hai (do-
muz). 5. On iki hayvanlý Türk takvimi. Han-

Batýlý gökbilimcilere göre güneþ merkezi-
nin ufuk çizgisi üzerine geldiði, þer‘î hü-
kümlere göre ise güneþin bütünüyle batýp
ufuk çizgisine teðet olduðu aný izleyen ala-
cakaranlýk içerisinde ay (yeni ay), batýþ nok-
tasý yakýnýnda ve ufuk çizgisinin biraz üs-
tünde sola bakan ince bir hilâl biçiminde
görülecektir. Ayýn bu þekilde gözlenip gö-
rülmesine rü’yet-i hilâl (kýsaca rü’yet) adý ve-
rilmektedir (bk. AY; HÝLÂL). Ýki içtima ya da
rü’yet arasý süreye sinodal ay yahut içti-
ma ayý veya rü’yet ayý denilir. Bir ay 29,530
588 gün, on iki aylý bir yýl 354,367 056 gün,
bunlarýn gerçek deðerleri de yirmi dokuz
yahut otuz gün ve 354 veya 355 gündür.
Ancak hangi aylarýn yirmi dokuz, hangile-
rinin otuz ve hangi yýllarýn 354, hangileri-
nin 355 gün çekeceði önceden belirlene-
memiþ ve bir kurala baðlanamamýþtýr.

Hicrî takvim (ay-hicret takvimi, hicrî-kame-
rî takvim) Ýslâm âleminin dinî takvimidir ve
Kur’ân-ý Kerîm’in Tevbe sûresinin 36-37.
âyetleriyle Hz. Peygamber’in hadislerine
dayandýrýlmýþtýr. Âyetlerde Allah’ýn katýn-
da aylarýn sayýsýnýn on iki olduðu ve haram
aylarýn yerlerini deðiþtirmenin (nesî) kü-
fürde aþýrýlýk sayýldýðý ifade edilmekte, ha-
dislerde ise bir ayýn yirmi dokuz ya da otuz
gün olduðu, ramazan hilâli görüldüðünde
oruç tutmaya baþlanacaðý, bir sonraki hi-
lâl görüldüðünde de bayram yapýlacaðý; ha-
va kapalý olur da hilâl görülemezse ayýn
otuz güne tamamlanacaðý belirtilerek ra-
mazan orucunun baþlangýç ve bitiþ günle-
ri kurala baðlanmaktadýr (Buhârî, “Savm”,
11; Müslim, “Savm”, 7-8, 17-20). Halife
Mansûr ile (754-775) baþlayan bilim dö-
neminden itibaren bazý fýkýh âlimlerinin
savunduðu rü’yetin hesapla belirlenmesi
konusu gündeme gelmiþ, daha sonra bu
görevi muvakkithâneler ve rasathâneler
üstlenmiþtir. Bu kurallar zamanla diðer ay-
lara da uygulanmýþtýr. Hz. Peygamber’in
hicreti (622) baþlangýç yýlý ve muharrem
ayýnýn ilk günü yýlbaþý olarak kabul edilen
hicrî-kamerî takvimin süresi ayýn dünya
çevresinde on iki defa dolaþma süresidir
ve 354, 367 056 gün (354 gün 8 saat 48
dakika 33 saniye 36 sâlise 18 erbaa 14 ham-
se 24 sitte) tutar. Buna göre bir ay yýlý bir
güneþ yýlýndan 10,875 144 gün eksik gel-
mekte ve bu eksikliðin toplamý yaklaþýk
33,5 hicrî, 32,5 milâdî yýlda bir yýla ulaþ-
maktadýr. Dolayýsýyla aylar güneþ yýlýna gö-
re kaydýðý için müslümanlar, ramazan
orucunu daima ayný mevsimde deðil her
mevsime gelecek þekilde deðiþik günler-
de tutarlar. Hicrî takvimde gün sayýsýnýn
belirlenmesi, özellikle rü’yet farklýlýklarý ol-
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(21-22 Haziran) olduðu, 100 gün kadar sü-
ren bir taþma mevsiminin ardýndan yine
100 gün kadar süren bir çekilme mevsimi-
nin, onun da ardýndan susuz bir kýþ mev-
siminin yaþandýðý öðrenilmektedir. Suyun
yükselme miktarýnýn tesbiti için Nil boyun-
ca çeþitli ölçüm istasyonlarý kurulmuþtu
(bk. MÝKYÂSÜ’n-NÎL). 365 tam günlü (ke-
sirsiz) yapýlandýðý için artýklama hesaplarý-
na ihtiyaç göstermeyen, çok yalýn ve kulla-
nýþlý bir takvim olan, tarih boyunca birçok
takvimin aslýný teþkil eden eski Mýsýr tak-
viminin baþlangýcýnýn, dolayýsýyla kendine
özgü bir yýl sayýlamasýnýn olmamasý bü-
yük bir eksikliktir ve modern bilim adam-
larý bu eksikliði kapatmak için uzun hesap-
lamalardan sonra baþlangýç yýlý olarak mi-
lâttan önce 4241’i kabul etmiþlerdir (Özer,
s. 37). Akgür ise doðru tarihlemenin mi-
lâttan önce 4382 olmasý gerektiðini savun-
maktadýr (bk. TDA, sy. 169 [2007], s. 1-64).
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Osmanlý Devleti’nin
ilk resmî gazetesi.

˜ ™

Birinci sayýsý 25 Cemâziyelevvel 1247’de
(1 Kasým 1831) Türkçe olarak yayýmlan-
mýþ, çok düzenli olmasa bile daha sonra-
ki dönemlerde baþta Fransýzca diðer dil-
lerde de nüshalarý neþredilmiþ, Avrupa’-
daki örneklerine uygun biçimde iç ve dýþ
kamuoyunu daha düzenli ve hýzlý þekilde
bilgilendirmek amacýyla çýkarýlmýþtýr. Av-
rupa’da gazetenin ve gazeteciliðin XVII.
yüzyýl baþlarýndan itibaren takip edilebilen
uzun bir geçmiþi bulunmakla birlikte Os-
manlý ülkesinde ilk gazeteler, ancak XVIII.
yüzyýlýn sonlarýnda Ýstanbul’la Ýzmir baþ-
ta olmak üzere bazý merkezlerde yaban-
cýlar tarafýndan kendi dillerinde neþredil-
miþtir. Türkçe ilk gazete ise Kasým 1816’-
da Baðdat Valisi Kölemen Dâvud Paþa ta-
rafýndan yayýmlandýðý ileri sürülen Türk-
çe-Arapça Curnalü’l-Irâk bir yana býraký-
lýrsa Mehmed Ali Paþa’nýn yarý yarýya Türk-
çe ve Arapça olan, ilk sayýsý 2 Aralýk 1828’-
de Kahire’de neþredilen Vekåyi-i Mýsriy-
ye’sidir. Ayrýca Alexandre Blacque Ýzmir’-
de birbiri ardýnca Spectateur oriental ve
Courrier de Smyrne adlý gazeteleri çýkar-
mýþtýr. Özellikle bu son iki örnek Osmanlý
yöneticilerini harekete geçirmiþ ve Ýstan-
bul’da devletin sesi olabilecek bir resmî
gazete çýkarýlmasýna karar verilince padi-
þahýn onayýyla buna Takvîm-i Vekåyi‘ is-
mi uygun görülmüþtür. II. Mahmud’un ga-
zeteye izin vermesi, muhtemelen merke-
ziyetçilik ve reformculuk gibi iki önemli si-
yaseti benimsemiþ olmasýndan, Yunanis-
tan’ýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýyla (1829)
sonuçlanan savaþ süresince devletin ken-
di görüþlerini Batý ülkelerine ve kendi ka-
muoyuna anlatmada yaþadýðý sýkýntýlardan
ve özellikle Mehmed Ali Paþa’nýn çýkardýðý
gazeteye bir bakýma alternatif olma dü-
þüncesinden kaynaklanmýþtýr. Gazete ya-
yýmlandýðýnda konuyla ilgili olarak halký
bilgilendirmek amacýyla Sahaflar Þeyhizâ-
de Esad Efendi tarafýndan 8 Ekim 1831’-
de Mukaddime kaleme alýnmýþtýr. Tak-
vîm-i Vekåyi‘ iki defa ara vermesine rað-
men yayýmýný sürdürmüþ, Osmanlý Devle-
ti’nin sona ermesinin ardýndan Cumhuri-

gi tarihten itibaren kullanýldýðý bilinmemek-
tedir. Bu takvime göre yapýlmýþ ilk tarih-
lemelere Göktürk Kaðaný Ýþbara’nýn 584’-
te Çin imparatoruna gönderdiði bir mek-
tup ile Kül Tegin (ö. 731) ve Bilge Kaðan
(683-734) yazýlý taþlarýnda rastlanýr. Bu
takvim sisteminde en önemli zaman biri-
mi aþaðýdaki hayvan adlarýyla tanýnan on
iki yýllýk sürelerdir: Sýçgan (sýçan), ud (öküz),
bars (pars), tavýþgan (tavþan), lu (ejder), yý-
lan, yund (kýsrak), kon (koyun), biçin (may-
mun), takýgu (tavuk), it (köpek), tonguz (do-
muz). On iki hayvanlý Türk takviminde yýl
sayýsýnýn bulunmayýþý önemli bir eksikliktir.
Bu sebeple sonraki dönemlerde bu tak-
vimle yapýlan tarihlemelerin yýlý baþka tak-
vimlere göre verilmiþtir. Maniheizm inanç-
lý Uygurlar da on iki hayvan yýlýnýn yanýn-
da + 521 sayýlamasýný (Mani’nin ölüm yý-
lý) kullanmýþtýr. 6. Hýtâ ve Uygur takvimi.
Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) Zîc-i
ÝlÅânî’sinde ve Zîc-i Ulu³ Bey’de geniþ
biçimde tanýtýlmýþ olup Çin takvimindeki
gibi on ve on ikilik dönüþümler altmýþ yýl-
lýk dönüþümleri, üç tane altmýþ yýllýk dö-
nüþüm de 180 yýllýk dönüþümleri oluþtu-
rur. Bu takvimde yýl süresi 365,2436 gün-
dür ve yýl yirmi dört eþit parçaya (yarým ay)
bölünür.

D) Yýldýz ve Gezegen Takvimleri. Tak-
vim hakkýnda bilgi veren Herodot, insan-
lar arasýnda mevsimleri on iki bölüme ayý-
rýp ilk defa yýlý bulanlarýn Mýsýrlýlar oldu-
ðunu ve yýlý Grekler’den daha bilimsel bi-
çimde hesapladýklarýný söyledikten sonra
Grekler’in mevsimleri denkleþtirmek için
yýla iki yýlda bir bir artýk ay katarken Mý-
sýrlýlar’ýn on iki ayýn her birini otuz gün sa-
yýp yýla sadece beþ gün kattýklarýný belir-
tir. Ona göre Mýsýrlýlar aylarý da yýldýzlara
bakýp hesaplayarak bulmuþtu. Ancak ay-
larýn hesaplanmasýnda ve adlandýrýlýp bu
adlarýn hiyeroglif iþaretleriyle yazýlmasýn-
da Nil’in yýllýk taþmalarýnýn temel alýndýðý
bilinmektedir. Herodot’un verdiði bilgile-
re göre eski dönemlerde nehir taþtýðý za-
man yalnýz Delta’ya deðil bazý yerlerde Lib-
ya ve Arabistan topraklarýna yayýlarak iki
yanda bazan daha az, bazan daha çok ol-
mak üzere iki günlük yola kadar gidiyor-
du. Sular yaz gün dönümünden baþlaya-
rak yüz gün süreyle kabarýyor, bu sürenin
sonunda çekilip -aslýnda yaþanmayan- bü-
tün kýþ mevsimi boyunca yaz gün dönü-
müne kadar bir dere gibi kalýyordu. Nil’in
taþýp her yaný bastýðý zaman su yüzünde
yalnýz þehirler görünür, Mýsýr’ýn geri kala-
ný deniz olur ve gemiler sanki ovada yüzer-
di. Herodot’tan, Nil’in taþmaya baþlama-
sý zamanýnýn yaz gün dönümü baþlangýcý


