
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-

AY 

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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adı verilir. Bir hafta kadar sonra güneş
ten yaklaşık 90 derecelik bir açısal uzak
lıkta bulunur. Bu duruma ay yüzeyinin 
yarısı aydınlandığı için ayın "ilk dördün" 
safhası denir. Ay ile güneş arasındaki 
açısal uzaklık 180 derece olduğunda, ya
ni güneş doğarken ayın battığı veya gü
neş batarken ayın doğduğu durumda 
bütün yüzeyi aydınlandığı için bu duru
muna "dolunay" denir. Bundan bir hafta 
sonra, yani ay ile güneş arasındaki açı
sal uzaklık 270 derece olduğunda ayın 
doğu yarısı aydınlanır; buna "son dör
dün" safhası denir. Bu durumdan yak
laşık bir hafta sonra tekrar görülmez 
olur ve kısa bir süre sonra aynı safhalar 
tekrar başlar. 

Ayın dünyaya gönderdiği ışıgın esası 
güneş ışığıdır; güneşten aldığı ışığı çok 
kötü bir ayna gibi yansıtır ve yeryüzüne 
kadar gelen ışık ay üzerinden yansıyan 
güneş ışığının ancak % 7'sidir. Ay gök
yüzünde ince bir hilal şeklinde gözlen
diği zaman tamamen karanlık görülme
si icap eden kısmın çok zayıf da olsa bir 
ışıkla aydınlanmış olduğu sezilir. Kendi
si bizzat ışık vermediğine göre bu ışık 

güneşin yere gönderdiği ve yerin ay üze
rine yansıttığı ışıktan başka bir şey de
ğildir. İslam astronomlarının meşgul ol
dukları ay ile ilgili konulardan biri de gü
neşe bağlı olarak gözlenen ay ışığıdır. 

Bu konu ile özellikle Xl. yüzyılın tanınmış 
bilim adamlarından İbnü'I-Heysem (ö. 

1039) ilgilenmiş ve bulduğu sonuçları Ff 
Dav' i'l-~amer (Haydarabad 1357. Mec
ma cu'r-resa, i/'i içinde) adlı eserinde açık
lamıştır. Bu risale sahasının en önemli 
eserlerinden biridir ve bütün Ortaçağ 
boyunca büyük ilgi görmüştür. 

Ay yer etrafında, odaklarından birin
de yer bulunan bir elips üzerinde hare
ket eder. Bu yörüngenin tutulma düzle
mini deldiği noktalara "düğüm noktası" 
denir. Ayın tutulma düzleminin güneyin
den kuzeyine geçtiği noktaya "çıkma dü
ğümü", karşıtma da "inme düğümü" de
nir. Güneşin ay üzerindeki çekim kuwe
ti sonucu bu noktalar tutulma düzlemi 
üzerinde batıya doğru hareket eder. Dü
ğüm noktalarının tutulma düzlemi üze
rindeki tam bir dolanımı 6798 gün sü
rer. Ayın yer etrafındaki yörünge düzle
minin tutulma düzlemine nazaran eğimi 
de değişmektedir. Bu değişim S 00'01" 
ile S 17'3S" arasında olur ve periyodu 
ise 173 gündür. Bunlardan başka yörün
ge büyük ekseninin doğrultusu da yö
rünge düzlemi içinde değişir. periyodu 
3232 gündür. 
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Ay üzerinde dikkati çeken en mühim 
teşekküller kraterler, dağlar, sıradağ

lar ve içinde su bulunmayan denizlerdir. 
Bunlar arasında garip görünüşleriyle en 
fazla dikkati çeken engebeler kraterler
dir. Ay üzerinde şimdiye kadar irili ufak
lı 30.000 kadar krater tesbit edilmiştir. 
Ay üzerinde birçok kraterin bulunuşu, 
bunların volkanik menşeli olabileceği 

hipotezinin ortaya çıkmasına sebep ol
muştur. Bu hipoteze göre çok eskiden 
ay üzerinde bulunan faal volkanlar bu
gün görülen yüzeyi meydana getirmiş
lerdir. Uzun bir süre kabul edildikten 
sonra terkedilmekle birlikte bugün dahi 
savunucuları bulunan bu hipoteze yapı
lan en büyük itiraz şu iki noktada top
lanmaktadır: a) Yer üzerindeki krater
lerin çaplarının birkaç yüz metreyi geç
memesine rağmen ay üzerindeki krater
ler kilometrelerle ifade edilen çapiara 
sahiptir. Mesela Clavius kraterinin 30 
kilometreye ve Ptalome kraterinin ise 
180 ki.lometreye varan çapları vardır. b) 
Diğer taraftan ay kraterlerinin iç yüzeyi 
genellikle ortalama yüzeyin altındadır. 

Halbuki yeryüzündeki kraterler tümsek 
çukurlardır. Mesela 100 km. çapındaki 
Theophile kraterinin SSOO m. ve Newton 
kraterinin 7000 metreyi bulan derinliği 
vardır. Bu kraterlerin bazılarının içinde 
yüksekliği yüzeye kadar varamayan bir 
veya birkaç tepe görülür. 

İkinci teoride, ay henüz sıcakken mer
kezinde meydana gelen gaz ve buhar 
kabarcıklarının yüzeye çıkıp sağuyarak 

kraterleri meydana getirdikleri kabul 
edilmektedir. Fakat bu teori kraterlerin 
son durumunu yani bugünkü şeklini tat
min edici bir şekilde açıklayamamaktadır. 

Üçüncü teori ise kraterlerin meteor 
bombardımanı sonunda meydana geldi
ğini savunmaktadır. Fakat bu teoriye 
karşı da bazı itirazlar yapılmıştır. Eğer 
bu hipotez doğru olsaydı yeryüzünün de 
ay yüzeyi gibi birçok kraterle kaplı ol
ması gerekirdi. Çünkü yerin de ay gibi 
bir meteor bombardımanına uğramış ol
ması çok muhtemeldir. Bununla birlikte 
bu karşıt fikre, yeryüzünde bir meteor 
tarafından açıldığı tahmin edilen Ariw
na'daki krater örnek gösterilmektedir. 
Fakat bu fikri savunanlara göre yer at
mosferi, bu meteariarın bazılarının yere 
kadar gelmeden yok olmasına ve diğer
lerinin de hızlarını yavaşlatarak ve kıs
men yakarak büyük çukurlar yerine kü
çük çukurlar açmasına sebep olmuştur. 
Bu çukurlar da yerin jeolojik devirleri sü
resinde geçirdiği değişiklikle tortul ta-

bakayla yani sellerle sürüklenen taş ve 
toprakla örtülmüştür. 

Ay üzerinde kraterlerden başka tek 
tek dağlara ve sıradağlara da rastlan
maktadır. Sıradağlar kuzey- güney doğ
rultusunda uzanırlar . "Apenin" ismi ve
rilen sıradağlar içinde yüksekliği SOOO 
metreye varan tepeler bulunmaktadır. 
Dağlardan bazıları. yeryüzündeki yüksek 
dağlarla mukayese edilebilecek kadar 
yüksektir. mesela Leibnitz dağı 8200 m. 
yüksekliktedir. Ay üzerindeki dağlar ara
sında görülen geniş düzlüklere deniz 
denmesinin sebebi deniz görünüşünde 
olmalarıdır. 

Ay üzerindeki atmosfer yeryüzünde
kinin 1 OO.OOO'de biri kadardır. Yani bu 
atmosfer, ay üzerinde 1 milimetre civa 
basıncının 1 OO.OOO'de birinden biraz da
ha az basınç meydana getirir. Böyle bir 
atmosfere hemen hemen yok nazarı ile 
bakılabilir. Ayın var denebilecek bir at
mosfere sahip olmadığı çeşitli gözlem 
yollarıyla da çıkarılabilmektedir. Eğer 

ayda atmosfer olsaydı ay yüzeyinin ay
dınlık ve karanlık kısmı birbirinden kes
kin bir çizgi gibi ayrılmayacaktı; çünkü 
o bölgede tan olayı sonucu yarı karanlık 
bir kuşak gözlenecekti. Aynı şekilde ay 
gökyüzündeki hareketi sonucu bazı yıl
dızların önünden geçmektedir. Eğer ay
da bir atmosfer olsaydı ay kenarına yak
laşan yıldız ışığında yavaş yavaş bir ışık 
azalması olacaktı. Halbuki yıldız ay ta
rafından örtülünceye kadar aynı parlak
lığa sahiptir. Bunlar ve bunlara benzer 
birçok yolla ayın kolayca gözlenebilir bir 
atmosferi olmadığı sonucu çıkarılmak

tadır. 

Eğer ay dünyadan ayrılmış bir parça 
idiyse başlangıçta muhtemelen bir at
mosferi vardı. Ay atmosferinin yok oluşu 
gazların kinetik teorisiyle kolayca açık
lanabilir. Bu teoriye göre gaz molekül
leri her doğrultuda hareket eder ve hat
ta tam elastik cisimler gibi çarpışırlar. 
Gaz moleküllerinin hızı ortamın sıcaklı
ğına ve kütlesine bağlıdır. Mesela sıfır 

derece sıcaklıkta bu hız hidrojen male
külü için 1,84 km./ sa niye, helyum için 
1 ,3 km. 1 sa niye, su buharı için 0,62 km. 1 
sa niye, azot için 0,49 km. 1 sa niye, oksi
jen için 0,46 km. 1 saniye ve karbondiok
sit için 0,39 km./ saniyedir. 1 00 dere
cede ise moleküllerin hızı % 17 artmak
tadır. Her gök cisminde olduğu gibi ay 
üzerindeki maddelerin uzaya kaçabil
mesi için çekim kuwetinden kurtulması 
lazımdır. Bunun sonucu olarak molekül
lerin limit hızı geçecek hıziara sahip ol-



maları icap eder. Ay kütlesinin çok kü
çük olması cisimlerin kaçış hızını da kü
çültmektedir; bu hız 2,4 km./ saniyedir. 
Yapılan hesaplar atmosferi meydana ge
tiren çeşitli elemanların ortalama hızı

nın atmosferden kaçış hızının üçte biri 
ne eşit olduğu zaman atmosferin bir
kaç hafta içinde yarıya ineceğini ortaya 
koymuştur. Ortalama hız kaçış hızının 

beşte birine eşitse atmosferin yok olma 
süresi birkaç milyon yıla yükselebilir. Bu 
sonuçlara göre milyarlarca yıl önce te
şekkül etmiş olan ay üzerinde atmosfer 
olmaması gayet normal bir olaydır. Bu
na göre ilk önce hidrojen ile helyum he
men kaybolmuş, bun ların ardından di
ğer elemanlar sırayla uzaya dağılmış

lardır. 

Ayda atmosfer olmadığı için üzerinde 
su bulunmaz. Eğer su olsaydı hemen 
hemen bir ayna gibi güneş ışığını yansı
tır ve gökyüzünde ikinci bir güneş gibi 
parlardı. Esasen ay üzerindeki sıcaklık 
sonucunda geceleyin buz halinde bulu
nan su gündüzün çok çabuk eriyerek 
buhar haline geçecek ve çekim kuvveti
nin az olması sebebiyle de buhar halin
deki su derhal ay yüzeyini terkedecek
tir; dolayısıyla bu şartlar altında ay üze
rinde rutubet dahi söz konusu olamaz. 

Yapılan ölçümler. ay üzerinde güneş 
tam meridyende bulunduğu zaman sı

caklığın 100 derecenin üzerinde oldu
ğunu göstermiştir. Güneş ışığı olmayan 
yerlerde ise sıcaklık -170 dereceye var
maktadır. Ay üzerinde güneşin doğma
sıyla beraber sıcaklık -170 dereceden iti
baren artmaya başlar. on beşinci gün ya
ni güneş tam meridyende bulunduğu sı
ralarda sıcaklık 100 dereceye varır ve bu 
tarihten itibaren yavaş yavaş azalarak 
nihayet güneşin battığı 29,S gün sonra 
tekrar -170 dereceye iner . 

Büyük dürbünlerin icadından beri ay 
üzerinde bir kraterin kaybolduğundan, 
bir yenisinin teşekkül ettiğinden ve ba
zı ufak değişikliklerden bahsedilmekte
dir. Mesela Serenite denizinin civarın

da küçük bir kraterin kaybolduğu birçok 
kimse tarafından bildirilmiştir. Hatta 
son yıllarda ay üzerinde faaliyet halinde 
bir kraterden de bahsedilmektedir. Ay 
üzerinde büyük değişiklikler meydana 
getirecek volkanik olaylar ve yağmur ol
mamakla beraber yavaş yavaş bazı deği
şikliklerin meydana geldiği bir gerçek
tir . Gece ve gündüz arasındaki büyük 
sıcaklık farkı ve atmosfer olmadığı için 
yutulmadan (absorbe olmadan) ay yüze
yine gelen güneşin ültraviyole ışığı ka-

yaların kristal yapısını bozarak toz hali
ne getirmektedir. Ayrıca ay üzerine her 
gün çeşitli büyüklükte bir milyondan faz
la meteor düşmekte ve büyük tahribat 
meydana getirmektedir. Bunların sonu
cu olarak ay yüzeyi volkanik kül gibi toz 
haline gelmiş kayatarla örtülüdür. 

İlk insanların ekim ve hasat gibi gün
lük hayatın zamana bağlı önemli olayla
rını düzeniernekte büyük sıkıntı çekme
dikleri bir gerçektir; zira en belirgin gök 
cisimleri olan güneşte ay birer tabii ve 
mükemmel zaman göstergesi oluştur
muşlardır. Güneşin doğuş ve batışı gün
düz ile geceyi, gökyüzündeki hareketi 
bir yılı ve yılın bölümleri olan mevsimle
ri, ayın düzenli şekil değiştirmesi ise bir 
ayı hesaplamakta kullanılmıştır. İl k tak
vim, bugünkü uygarlığın temelini oluş
turan Mısır ve Mezopotamya'da düzen
lenmiş ve zaman ölçü birimi olarak gü
neş ile birlikte ayın safhaları benimsen
miştir. Mezopotamya'da aya bağlı tanım
lanan yıl. ilkbaharı takip eden ilk yeni 
ayın görülmesiyle başlatılıyordu . Bu takvi
me güneş takvimi ile ay takviminin bağ
daştırılmış şekli de denilebilir. Mezopo
tamyalılar yeni hilalin görülebilme şart
larını incelemekten başka hilalin ilk gö
rüleceği günleri tesbit eden tabloları da 
düzenlemişlerdi r. Daha sonra Hintliler 
konu ile ilgilenmişler ve yeni hilalin gö
rülebilme şartlarını tanımlamışlardır. is
lam ilim adamlarınca da kullanılan Hint
liler'in basit hesabına göre güneşin ve 
ayın batışı arasındaki zaman farkının 

48 dakika veya daha büyük olması ge
rekmektedir. Bölgesel bir takvim olan 
Mezopotamya ay takvimi Araplar tara
fından da uzun yıllar kullanılmıştır. Bu 
sebeple İslamiyet 'ten sonra düzenli bir 
toplum haline gelen Araplar'ın, sonra da 
bütün müslümanların yaygın bir şekilde 
kullandıkları takvim Mezopotamya kö
kenli ay takvimi olmuştur. Hz. Muham
med'in hicret ettiği yılın 1 Muharremi
nin ( 16 Temmuz 622) kamer! yılbaşı sayıl
ması üzerine takvim "hicrl-kamerl tak
vim" adını almıştır. Kur'an-ı Kerim ve ha
dislerde günlük ibadet zamanları güne
şin gökyüzündeki konumuna bağlanmış, 
oruç ibadetiyle ilgili olarak da Hz. Mu
hammed'in. "Ramazan hilalini gördüğü
nüzde oruç tutunuz, yine hilali gördüğü
nüzde (şevval) iftar (bayram) ediniz" (Bu
hihT, "Savm", 5, 1 1) mealindeki hadisi 
esas alınmıştır. İslamiyet'in kabulünden 
sonra kültürel ve sosyal bakımlardan ge
lişen ülkelerde müslüman Ortaçağ ast
ronomları kavuşum zamanından sonra 
yeni hilalin görülebilme şartlarını orta-

AY 

ya koyma konusunda ciddi çalışmalar 

yapmışlar ve Hint astronomisinden fay
dalanarak yeni hilalin görülebilme prob
lemini matematik yolla çözmeyi başar
mışlardı. islam ülkelerinde yeni hilalin gö
rülebilmesini tayinde kullanılan mevcut 
en eski tablo, IX. yüzyılın ilk yarısında 
tanınmış astronom ve matematikçi Ha
rizml tarafından düzenlenmiştir. Yeni hi
lalin hesapla tesbiti üzerine hesapla ay 
başlarının belirlenmesi güncellik kazan
dı ise de bazı mezheplerde yaygın gö
rüş, Hz. Peygamber'in yukarıda zikredi
len hadisi dikkate alınarak belirleme iş
leminin hesapla değil göztenerek yapıl
ması şeklinde olmuştur. Bu hadise rağ 

men diğer bir grup da yeni aya ait hila
lin tesbitinde hesabı esas almada bir 
sakınca görmemişlerdir (geniş bilgi için 
bk. HilAL) Bu tartışmalar sebebiyle es
kiden islam ülkelerinde iki çeşit hi cr!
kamer! takvim kullanılıyordu. Bunlardan 
biri. tarihçiler tarafından ve devlet dü
zeninde ileriye dönük belli günlerin be
lirlenmesi için kullanılan. yeni hilalin gö
rülmesi kesin şekilde şart olmayan tak
vim, diğeri ise dini günlerin, özellikle ra
mazanın başlangıcı ile ramazan ve kur
ban bayramlarının tesbiti için kullanı

lan. yeni hilalin görülmesinin zorunlu ol
duğu ayların tesbitini içeren takvimdir. 
Şüphesiz her iki takvimde bazı yıllar özel
likle ı:amazan, şewal ve zilhicce ayları

nın ilk günleri aynı olabileceği gibi fark
lı da olabiliyordu. 

Aya bağlı takvimde teorik olarak bir 
ayın uzunluğu 29,S3 gündür. Bir takvim
de ayların gün sayısı kesirli olamayaca
ğı için kamer! ayların bazıları 29 gün, 
bazıları ise 30 gün olarak kabul edil
miştir; dolayısıyla bu takvimde ay süre
leri sıra ile 30 ve 29 gün alınmıştır. Bu 
durumda on iki ayın süresi 3S4 gün 
eder ve ayrıca her yıldan 0,367068 gün 
artakalır ki bu miktar da otuz yılda 

11,01304 güne ulaşır. Bu farkı ortadan 
kaldırmak için otuz yıllık periyot içinde 
on bir yılın gün sayısı 3SS'e çıkarılıp faz
la gün zilhicce ayına eklenerek gün sa
yısı 30 yapılmıştır. Hangi yıla bir gün ek
leneceği basit bir hesap ile tesbit edil
miş olup bunlar sırasıyla 3, S, 7, 1 O, 13, 
1 S, 18, 21, 24, 26 ve 29 sayılı yıllardır. 
Şüphesiz bu takvimde yeni aya ait hilalin 
görülmesi söz konusu değildir; bununla 
beraber bu takvim yalnız devlet idaresi 
ve tarihçiler için yapılmamış, halkın da 
kolaylıkla kullanabilmesi göz önünde tu
tulmuştur. Bu açıklama, XIV. yüzyılın or
talarında parlayan Bağdat okulunun son 
eseri Zic-i Ulug Bey'de yer almış ve Os-
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manlı döneminde de aynı takvim kulla
nılmıştır. 

Ayın gökyüzündeki hareketi için de. gü
neşin bir yılda dolaştığı her biri 30 dere
celik yaylardan oluşan on iki durak ma
halline benzer biçimde, her biri bir gün
lük yola tekabül etmek üzere 13 ·er de
receli k yaylardan oluşan yirmi sekiz men
zil (durak) tesbit edilmiştir. Ayın menzil
lerinin adları ve bunların bulundukları 

burçlar şunlardır: eş-Şeretan ( -:ıl1._r.JI) 
"koçun boynuzları ", arieti s; el- butayn 
(~ı) "koçun karnı", arietis; es-sürey
ya ( L.;ıı) "süreyya", pleiades; ed-debe
ran ( wl_r...UI) "eldeberan" tauri ve hya
den = ahavat-i hamse; el -hak'a ( ~ı) 

el-cebbar "Orionis'in başındaki üç küçük 
yıldız", orionis; el -hen'a ( "'4\) ez-zir ve 
el -maysan yıldızları, gerninorum; ez-zi
ra' ( tG.:UI) "arslan pençesi", geminorum: 
en-nesre ( ·~ı ) "arslanın burun yarı
ğı veya yemlik ile eşik", caneri: et-tart 
( u.):ll) "arslanın gözü", cancri-Leonis: 
el-cebhe (~ı) "arslanın alnı", leonis: 
ez-zübre ( •..r. )\ ) "arslanın yelesi", !eo
n is; es-sarfe ( :i! _,..di ) "hava değişikliği", 
leonis : el -awa· (,!_;.ll) "havlayanlar" (ve
ya köpekler). virginis: es-simak ( -'.lU\ ) 

"yüksek" veya es-simakü'l -a'zel "silah
sız simak", virginis: el-gafr (_.,...ıl) "ör
tü", virginis: ez-zübana ( '-'"'L.JI) "akrebin 
kıskacı", librae; el- ikiii ( J,JS'tl) "taç", lib
rae: el -kalb ( ...,..ı...ıı) "akrebin kalbi", an
tares (scorpii): eş-şevle ( ;;ı_,;:.ıı) "akrebin 
kuyruğu " , scorpii: en-naaim ( r=ls:Jı) "de
ve kuşları" (kavis burcundaki sekiz yıld ı z ), 

sagittarii: el-belde ( •.ıl.:JI) "şehir" (yay 
burcunda yıldızsız bir alan), sagittarii : 
sa'dü'z-zabih ( c::-:I.:UI..ı.... ) "kurban kesenin 
saadeti", capricorni: sa'dü bula' ( &..ı ... ) 
"yuta nın saadeti", aquarii ; sa'dü's-suQd 
( ~_yı--Jı ........ ) "en yüksek saadet", aquarii: 
sa'dü'l-ahbiyye ( ~~I.LL..) "çadırlar sa
adeti", aquarii: el-fer'u'l-ewel ( J_,'$11~1) 
"kovanın ön deliği", pegasi: el-fer'u's-sa
nf ( '-'"'t:ll~l) " kovanın art deliği", andro
medae - pegasi; batnü'l -hQt ( üyJI~) 
"balığın karnı". andromedae. 

Menzil kavram ı ayın safhalarını tanım

lamak için kullanılmıştır ve Araplar'ın bu 
bilgiyi Hintliler'den aldıkları sanılmakta
dır. Ay duraklardan her birine girdiğin
de başka başka safhalar gösterir. Eski 
inanışa göre bu durak yerlerinin hava 
değişimleri ve bununla ilgili olarak yılın 
bereketli olup olmaması yani çiftçi tak
vimi bakımından önemi vardı. Diğer ta
raftan bu durakların güneş ile beraber 
batışiarı da çok önemlidir. Bu konuda 
Kazvfnf'nin şiirlerinde bazı açıklama lar 
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vardır. Ayın durakları Kur'an-ı Kerim'de 
de zikredilmiştir: "Güneşi ışıklı ve ayı 

nurlu kılan. yılların sayısını ve hesabı bil
meniz için ona konak yerleri düzenle
yen O'dur" (Yunus 10/ 5); "Ay için de bir
takım menziller tayin ettik. Nihayet o. 
kuru hurma dalı gibi (hilal) bir hale dö
ner"' (Yasin 36/ 39) 

İslam astronomları özellikle ay tutul
malarının başladığı zamanı hassasiyetle 
tesbit edebilmek için büyük çaba har
camışlardır. Çünkü o dönemde yer üze
rinde iki mevkiin arasındaki boylam far
kını tayin için ay tutulmalarından fay
da lanılıyordu . Bu sebeple isıarn astro
nomlan, yer üzerindeki değişik mevki
ler için ay tutulmasının başladığı ve bit
tiği zamanı gösteren cetveller hazırla
mışlard ı r. Fakat gözlem yolu ile bu za
manl arı hassas bir şekilde tesbit etme
nin zor olduğu kanısına varılmıştır. Bf
rQnf'ye göre güçlük, ay kursu kenarında 
tututmanın başladığı yerin kesin olarak 
tayin edilememesinden kaynaklanmak
tadır. Ayrıca BfrQnf ay üzerindeki gölge 
sınırlarının belirgin olmayışı ve kullanı

lan gözlem araçlarının birbirinden fark
lılığı üzerinde de durmuş, bunun sonu
cu olarak da ay tutulması yolu ile tayin 
edilen boylamların yanlış olduğunu söy
lemiştir. Gerçekten de her ne kadar Ha
rizmf'nin cetvellerinde hesap edilen bir 
ay tutulmasının başlangıcı gözlemlere 
uymakta ise de yaptığı hesapların hepsi 
doğru değildir. İslam bilim adam ların
dan özellikle İbnü'I-Heysem ay hakkın
da bize çok sayıda araştırma bırakmış 
ise de bunların hiçbiri yeterince incelen
memiştir. İslam alimlerinin üzerinde dur
dukları ay ile ilgili diğer önemli bir ko
nu da ay ışığıdır. Milattan önce 650 ci
varında Mezopotamyalılar, yeni hilalden 
başlayarak dolunaya kadar geçen süre 
içinde ay yüzeyindeki aydınlığın tedricf 
surette artışını sayıtarla ifade etmişler
dir. İslam astronomları ise daha çok ayın 
bu ışığı hangi yolla güneşten aldığı so
rusu üzerinde durmuşlardır. 

Sovyetler Birliği · nin 4 Ekim 1957' de 
uzaya fırlattı ğı Sputnik 1, insanoğlunun 
dünyanın çevresine yerleştirdiği ilk yap
ma uydudur ve bu uyduyla ay başta ol
mak üzere çeşitli gök cisimlerini incele
me imkanı sağ lanmıştır. Aya ilk yumu
şak iniş, 3 Şubat 1966'da Sovyet uzay 
aracı Luna 9 ile gerçekleştirildi. Amerika 
Birleşik Devletleri bunun ardından Sur
veyar 1'i ay yüzeyine indirmeyi başardı 
(2 Haziran ı 966) ve 20 Temmuz 1969'da 
ilk insanlı araç Apollo 12'yi aya indirme-

siyle de ay araştırmalarında ileri bir mer
haleye varılmış oldu. Bu tarihten sonra 
da insanlı ve insansız uzay araçlarıyla 

ay üzerinde yapılan araştırmalar sürdü
rülmektedir. 
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IJ!!I MUAMMER DiZER 

m. KÜLTÜR ve EDEBiYAT 

Türkçe'de ayla ilgili pek çok deyim ve 
atasözü bulunmaktadır. Bunlardan. "ay 
akşamdan doğar, ay gibi akşam nama
zını açıkta kılmak, ay gibi gökte akşam
lamak. ayın on dördü gibi, ay parçası. 
hilale dönmek. mahtan mahfye (aydan 
balığa. yerden göğe) kadar. mehtaba (may
taba) almak. maytap geçmek, mehtap 
alemi etmek. tek kürekle mehtaba çık

mak (hafife. alaya almak) ... " sözleri yaygın
lık kazanmış olanlarındandır. "Ay aydın 


