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ginleşmiştir. Bugün Avusturya MillT Kü
tüphanesi 'nde bulunan saray kütüpha
nesine ait Arapça, Farsça ve Türkçe yaz
maların katalogu G. Plügel tarafından 
(Die arabischen persischen und türki· 

schen Handschriften der k . k. Hofbiblio· 

the~ zu Wien, 1-111, Wien 1865-1867), Arap
ça yazmaların katalogu da Helene Leo
benstein tarafından (Katalog der arabi· 

schen Handschri{ten der österreichischen 

i'lationalbibliothek, Wien 1970) neşredil
miştir (Avusturya kütüphanelerindeki yaz
malarla ilgili diğer kataloglar için bk. Huis
man, s. 8-9). 
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Hicri takvimde 
ayın dünya çevresinde 

bir defa dönüşü zarfında geçen süre; 
miladi takvimde ise 

dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün 

takvim ayı olarak adlandırılan 

on iki bölümünden her birine verilen ad 
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Kur'an-ı Kerim kainatın kozmik sis
teminde yer alan çeşitli varlıklara dik
kat çekmekte, insanın bunlar üzerinde 
düşünerek ibret almasını, böylece şuur
lu olarak Allah'a inanmasını ve ilahi bi
rer lutuf olan bu nimetlerden faydalan
masını istemektedir. Bu arada yirmi ye
di ayette "ay" anlamında kamer kelime
si geçmektedir. Burada önemli olan hu
sus, ilgili ayetlerde güneş "ziya" ve "si
rac" kelimeleriyle, ay ise "nOr" ve aynı 
kökten gelen "münir " kelimeleriyle nite
lendirilerek güneşin ışık kaynağı, ayın 

ise sönmüş bir yıldız olduğuna dikkat 
çekilmiş olmasıdır. Modern bilimin veri-
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leriyle tam bir uygunluk arzeden bu hu
sus konuyla ilgili bir kısım ayetlerde şöy
le ifade edilmektedir : "Görmez misirıiz, 
Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyum
lu bir şekilde yaratmış, aralarında aya 
aydınlık vermiş , güneşin ışık saçmasını 

sağlamıştır" (NOh 71 / 15- 16) "Biz gece 
ve gündüzü kudretimizin iki işareti kıl

dık ; gecenin işaretini (ay) sildik, yerine 
gündüzün işaretini (güneş) aydınlatıcı kıl
dık ... " (el-İsra 17 / 12) Şüphesiz gecenin 
simgesi ay, gündüzünki güneştir; "ge
cenin işaretini sildik" ifadesinden bir za
manlar ayın da güneş gibi ışık kaynağı 
bir yıldız olduğunu anlamak mümkün
dür. Gerçi ayın ışık kaynağı olmayıp gü
neşin ışığını yansıttığı ilk çağlardan beri 
biliniyorsa da onun güneş gibi bir yıldız 
iken sonradan söndüğüne ilk defa dik
kati çeken Kur'an-ı Kerim olmuştur. 

Bazı ayetlerde de ay ile güneşin ha
yatı düzene koymada, günleri. ayları , yıl 

ve mevsimleri hesaplamada birer vasıta 
oldukları anlatılarak ilahi kudretin te
celli ettiği bu gök cisimleri karşısında 
insanın yüce yaratana kulluk şuuru için
de bulunması vurgulanmaktadır. "Güne
şi ışıklı ve ayı nurlu kılan, yılların sayısı
nı ve hesabı bilmeniz için aya konak yer
leri düzenleyen O'dur. Allah bunları şüp
he yok ki gerçeğe ve hikmete uygun ola
rak yaratmıştır. Allah bilen bir topluluk 
için ayetler ini açıklamaktadır" (YOnus 
10/ 5 ; ayrıca bk. el-En'am 6/ 96) Bu iki 
gök cisminin uzaydaki hareketlerinin ge
lişigüzel olmayıp kozmik sistem içinde 
belli bir hesaba dayandığını da, "Güneş 
ve ay bir hesaba bağlıdır" (er-Rahman 
55 / 5) ayetinden anlamak mümkündür. 
Ayrıca ay ile güneşin kendi yörüngele
rinde belli bir zamana kadar akıp gide
cekleri sık sık vurguianmaktadır (bk er
Ra'd 13 / 2 ; Lokman 31 / 29 ; Fat ı r 35/ 13 ; 
ez-Zümer 391 5) 

Alemdeki kozmik düzenin işleyişini ve 
her gezegenin kendi yörüngesinde akıp 
gidişini Kur'an- ı Kerim'in dışında açık 
bir şekilde ifade eden bir başka kutsal 
kitap yoktur. "Ay için de birtakım men
ziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o 
kuru hurma dalı (hilal) gil.ıi bir hale dö
ner. Ne güneş aya yetişebilir ne de ge
ce gündüzü geçebilir. Her biri belli bir 
yörüngede akıp gitmeye devam eder" 
(Yasin 36/ 39-40) Kur'an-ı Kerim'in kai
nata bakış esprisine göre ister canlı is
ter cansız , ister şuurlu ister şuursuz ol
sun, var olan her şey Allah'ı bilmekte, 
O'na itaat etmekte ve O'nu tesbih et
mektedir. Bu onun var oluş gayesidir. 
Çünkü yaratıcısını tanımamış olsaydı var-

lık sahnesinde yer alamazdı. Dolayısıyla 
İslam nazarında kainat mümindir. Her 
çeşit varlık kendi bulunduğu kategori
de belli bir göreve sahiptir; yaratılış ka
nunu çerçevesinde bu vazifesini yerine 
getirmernek elinde değildir. Atom çekir
değinin çevresinde sürekli ve düzenli bir 
şekilde dönen elektronlardan itibaren en 
büyük galaksilere kadar her varlığın ken
di görevini yapması Allah'a itaat ve see
de anlamına gelir (b k. KindT, Resa' il, s. 
245-247) Nitekim bir ayette, "Görmez 
misin ki göklerde olanlar ve yerde olan
lar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, 

hayvanlar ve insanların birçoğu Allah ' a 
secde ediyor ... " (el -Hac 22 / 18) şeklinde 
açıkça ifade edildiği gibi akı l ve irade 
gücüne sahip olmayan organik ve inor
ganik bütün varlık türleri tabiat kanunu 
denen yaratılış kanununa zorunlu ola
rak uydukları halde aklı ve iradesi saye
sinde seçme hür riyetine sahip bulunan 
insanoğlu bu alandaki görev ve sorum
luluğunu zaman zaman ihmal etmekte
dir; hatta bazıları yaratılış gayesini ta
mamen unutarak Allah 'a itaatin en be
lirgin şekli olan secdeye yanaşmamak
tadır. Oysa en basit varlıktan en karma
şık varlığa kadar her şeyin Allah'ı tesbih 
ve tenzih ettiğini şu ayetten anlamak
tayız: "Yedi gök, yer ve bunlarda bulu
nanlar O'nu tesbih eder. O'nu övgü ile 
tes bi h etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var 
ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O 
halimdir, bağışlayıcıdır" (e l -İ sra 171 44) . 
Yukarıda belirtildiği üzere her varlığın Al
lah'ı tesbih etmesini. O'nun kainatta koy
muş olduğu fıtrat kanununa (sünnetullah) 
uyması şeklinde anlamak yer inde olur. 
Dolayısıyla bazı beşeri dinlerde ve ilkel 
toplumlarda bütünüyle tabiatı canlı sa
yan animist anlayışla bu ayetler arasında 
bir paralellik kurmak mümkün değildir. 

Konuyla ilgili olarak Kur 'an-ı Kerim'in 
çokça üzerinde durduğu diğer bir husus 
da ay ile güneşin, gece ile gündüzün in
sanların hizmetine sunulduğu gerçeği

dir. Allah Teala kullarına Iutfettiği nimet
lerini hatıriatırken özellikle kozmik var
lıklara ve olaylara dikkat çekmekte ve, "O 
geceyi gündüzü, güneşi ve ayı sizin hiz
metinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın em
riyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlar
da düşünen bir topluluk için pek çok de
liller vardır" denilmektedir (en-Nahl 16/ 
12 ; er-Ra'd 13 / 2 ; İbrahim 14/ 33; el-En
biya 21 1 33; Lo km an 311 29) İnsan akıl 
gücüyle eşyaya şekil ve nizarn verme. 
irade gücüyle de onu kendi yararına kul-

, !anma hak ve imtiyazına sahip olduğun
dan her çeşit varlığa hakim olmak fıtri 



bir özelliğidir. Bu durumda onun atmos
feri aşarak aya ve diğer gök cisimlerine 
yolculuk yapması . Allah tarafından ken
disine tanınan bir yetkinin kullanılması 
anlamına gelir. Nitekim bir ayette. "Ey 
cin ve insan toplulukları! Göklerin ve ye
r in çevresinden geçmeye gücünüz yeti
yorsa geçiniz. Ancak bir güç (sultan) ol
madan geçemezsiniz" (er-Rahman 55/ 33) 
buyurularak uzayın fethinin ancak "sul
tan" ile mümkün olacağı açıkça ifade 
edilmektedir. Bugünkü bilgimizin ış ığın

da "sultan" kelimesini teknik güç ola
rak anlamak ayetin genel manasma uy
gun düşmektedir. 

Kur'an - ı Kerim kıyamet hallerinden 
olmak üzere ay ile güneşin birleşeceği
ni. " ... Ay büsbütün tutulduğu ve güneş
le ay bir araya gelip birleştiği zaman ... " 
(el - Kıyame 75 1 8-9) ayetiyle haber ver
mekte. "Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı" 
(el-Kamer 54 / ı) ifadesiyle de ayın yarıl
mış bulunduğuna ve bunun kıyametin 
yaklaştığını gösteren bir olay olduğuna 
dikkat çekmektedir. islam tarihinde "in
şikaku'l-kamer " mucizesi olarak bilinen 
bu hadise. birçok sahabeden gelen sa
hih rivayete göre Hz. Peygamber'in Mek
ke dönerrıinde olmuş, Mekkeliler'in mu
cize istemesi üzerine Hz. Peygamber par
mağıyla aya işaret etmiş ve ay ikiye ay
rılmış, sonra tekrar birleşmiştir (bk. Bu
hari . "Tefsir", 54 / ı) Ne var ki bazıları bu 
olayı yarım ay tutulması şeklinde yorum
larken bir kısım müfessirler de bunun 
kıyamete yakın bir zamanda gerçekle
şeceğini söylemişlerdir (bk. iNşiKAKU'l

KAMER). 

ilk ve Helenistik çağlarda yıldızların, ay 
ve güneşin kutsal varlı klar olduğu bütün 
dünyada yaygın bir inançtı. islam önce
si müşrik Araplar arasında da ay ve gü
neş gibi gök cisimlerine tapanların bu
lunduğunu. "Gece ve gündüz, ay ve gü
neş O'nun ayetlerindendir. Güneşe ve 
aya secde etmeyin; onları yaratan Al
lah'a secde edin" (Fussılet 4 ı 1 37) mea
lindeki ayetten öğrenmekteyiz. Ayrıca 

Mezopotamya'da özellikle Harran'da ya
şayan Sabiiler'in yıldızlara taptığı bilin
mektedir. Bunlar ay ve güneş tutulması 
gibi tabiat olaylarını uğur veya uğur

suzluk şeklinde yorumlamakta. önemli 
bir kişinin veya bir hükümdarın doğum 
ya da ölümünün işareti saymaktaydılar. 
Hz. Peygamber'in. diğer birçok konuda 
olduğu gibi bu konuda da gerçek dışı 
inanç ve telakkileri yıktığı görülmekte
dir. Nitekim oğlu ibrahim'in vefat ettiği 
gün güneş tutulmuş, halk bu olayı "ib-

rahim öldüğü için güneş tutuldu" şek
linde yorumlayınca Hz. Peygamber, "Bir 
kimsenin ölümü ve doğumu sebebiyle 
güneş ve ay tutulmaz. Siz bu gibi olay
ları gördüğünüz zaman namaz kılın ve 
Allah'a niyazda bu lunun" diye tavsiyede 
bulunmuştur. Başka bir rivayette ise, 
"Hiçbir insanın ölümüyle güneş ve ay 
tutulmaz : bunlar Allah ' ın -kudretinin ni
şanesi olan- ayetlerden iki ayettir. Bu 
olayları gördüğünüzde kalkın namaz kı
lın " demek suretiyle akıl erdirilemeyen 
olaylar karşısında akıl dışı yorumlar ye
rine Allah'a iltica etmenin daha sağlıklı 
bir yol olduğunu göstermiştir (bk Buhari, 
"Küsılf", 2, 6, 9, ı 5, ı 7 ; "Bed'ü'l-J:ıalk.", 4). 

Iii MAHMUT KAYA 

Il. ASTRONOMİ 

Ay Newton çekim kanunu uyarınca yer 
etrafında. eksantrisitesi oldukça büyük 
bir elips yörünge çizerek hareket eder. 
Yer yuvarlağına , en yakın olduğu günbe
ri (haziz) ve en uzak olduğu günöte (eve) 
noktalarındaki uzaklığı 357.000 km. ve 
407.000 kilometredir. Ayın hareketi gü
neş ve gezegenlerin çekim etkisi sonu
cu nisbeten düzensiz olup bu düzensiz
likler Hipparkhas ve Batlamyus tarafın
dan da bilinmekte idi. Bu hareket. "üç 
cisim problemi" denilen ay üzerindeki 
güneş ve yerin çekim etkisi sonucu mey
dana gelmektedir. Ayın gökyüzündeki 
konumunu tesbitte kullanılan ekliptikel 
boylamının hesabı. ayın hareket teorisi
nin en önemli problemini oluşturmuştur. 

Batlamyus bu problemi, ayın dış mer
kezli dairesi yerine episikl denilen (fele
kü't-tedvir) ve ayın yer etrafında bir do
lanım süresinde (ihtilaf- ı kamer) düzen
li olarak üzerinde gitmesi gereken bir 
daireyi var saymakla halletmiştir. Ayın 

hareketiyle ilgili en eski islam düşüncesi, 
Yunan düşüncesinin bir gelişimi olan Hint 
ve Hint-Sasanı teorilerine dayanır. Bu 
düşünceler esas itibariyle Zicü 's -Sind
hind ve Zicü'ş-şah'da bulunur. Bu teo
rilerde ayın yalnızca bir eşitsizliği yer alır. 
Merkezi denklem adı verilen bu eşitsiz

lik. merkezi yer etrafında bir daire üze
rinde hareket eden episikl dairesi üze
rinde ayı hareket ettirmekle açıklanmış
tır. Episikl dairesi, merkezi zodyak işa
retleri sırasında düzgün hareket ederken 
ay da episikl üzerinde ters yönde hare
ket etmektedir. Ayın hareketinde görü
len değişim düzensizliğinin uzun süre 
Tycho Brahe tarafından keşfedilmiş ol
duğu kabul ediliyordu. L. Sedillot, ünlü 
bilim adamı Türk asıllı Ebü'l-Vefa el-
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BOzcani'nin (ö. 998) el-Mecisti'sinde bu 
değişimden söz ettiğini ve olaya "ihtila
fü'l-muhazat" adını verdiğini ve değişi
min gerçek kaşifinin bu astronom oldu
ğunu ileri sürmüştür. Sedillot'nun bu id
diası Paris Bilimler Akademisi'nde yıl

larca tartışma konusu olmuştur. Müs
lüman astronomlar Batlamyus'un ay te
orisini geliştirdiler ve yeni sayısal değer
ler tesbit ettiler. Bugün elimizde bulu
nan zic* lerde, özellikle Harizmi, Ferga
nL Settani ve Çağmini'ninkinde bu ko
nu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

Ay, yörünge düzlemine oranla 83 de
rece 30 dakikalık eğime sahip bir eksen 
etrafında döner. Dönüş süresi ayın yer 
etrafındaki dolanım süresine eşittir. Ye
rin ay üzerindeki çekim etkisinin sebep 
olduğu gelgit olayı bu eşitliği sağlamış
tır. Bu sebeple ayın daima yerden aynı 
yüzü gözlenir. Bununla beraber "salınım" 
adı verilen bir olay, ay yüzeyinin % 59'u
nun görülmesini sağlar. Ayın çapı yer ya
rı çapının yaklaşık dörtte biri kadar yani 
1736 kilometredir; hacmi ise yerinkinin 
50'de biridir. 38.000.000 km 2 olan yüzöl
çümü hemen hemen Avrupa kıtasının 

dört katıdır. Ayın kütlesi yer kütlesinin 
81 'de biridir. Suya nazaran yoğunluğu 
3.3 yani hemen hemen yer kabuğunun 
ortalama yoğunluğuna eşittir. Ay çok kü
çük bir gök cismi olduğu için üzerinde
ki maddelere uyguladığ ı çekim kuweti 
de çok küçük olup yere oranla 1/6'dır. 

Ayın yer etrafındaki bir dönüşü 27 gün 
7 saat 43 dakika 25 saniyedir; fakat ye
rin güneşin çevresinde dönmesi sebe
biyle bu hareketini 29 gün 12 saat 44 
dakika 3 saniyede (29, 53 gün) tamam
lar. Bu süreye "sinodik ay" veya "kavu
şum ayı" adı verilir. Kendi çevresinde yal
nız bir defa döndüğü bu süre içinde gü
neşe oranla dünya ile birlikte konumu 
değişir ve daima aynı yönden görünen 
yüzündeki belli alanların aydınlanması 

ile ay safhaları meydana gelir. Ayın görü
nüşü bir günden diğerine gözle farkedi
lecek şekilde değişmektedir. Periyodik 
olan bu olaya "ay safhaları" adı verilir. Bu 
olay ayın yer ve güneşe oranla konumun
dan ileri gelmektedir. Ay, yer etrafında 

ki yörüngesi üzerinde güneş ile yer ara
sında aynı doğrultuda bulunduğu zaman 
güneş ile beraber doğar ve batar. Bu ko
numda bütün bir gün ufuk üzerinde bu
lunmasına rağmen güneş ışınları sebe
biyle görülmez: kısa bir süre sonra gü
neşin doğu tarafına geçer ve güneş bat
tıktan sonra ince parlak bir hilal şeklin
de görülür. Ayın bu safhasına "yeni ay" 
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