AY
manlı

döneminde de

aynı

takvim kulla-

nılmıştır.
Ayın

vardır. Ayın durakları Kur'an-ı Kerim'de
de zikredilmiştir: "Güneşi ışıklı ve ayı
nurlu kılan. yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona konak yerleri düzenleyen O'dur" (Yunus 10/ 5); "Ay için de birtakım menziller tayin ettik. Nihayet o.
kuru hurma dalı gibi (hilal) bir hale döner"' (Yasin 36/ 39)

gökyüzündeki hareketi için de. gübir yılda dolaştığı her biri 30 derecelik yaylardan oluşan on iki durak mahalline benzer biçimde, her biri bir günlük yola tekabül etmek üzere 13 ·er dereceli k yaylardan oluşan yirmi sekiz menzil (durak) tesbit edilmiştir. Ayın menzillerinin adları ve bunların bulundukları
burçlar şunlardır: eş-Şeretan ( -:ıl1._r.JI)
"koçun boynuzları ", arieti s; el- butayn
(~ı) "koçun karnı", arietis; es-süreyya ( L.;ıı) "süreyya", pleiades; ed-deberan ( wl_r...UI) "eldeberan" tauri ve hyaden = ahavat-i hamse; el -hak'a ( ~ ı)
el-cebbar "Orionis'in başındaki üç küçük
yı ldız", orionis; el -hen'a ( "'4\) ez-zir ve
el -maysan yıldızları, gerninorum; ez-zira' ( 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", !eon is; es-sarfe ( :i!_,..di ) "hava değişikliği",
leonis : el -awa· (,!_;.ll) "havlayanlar" (veya köpekler). virginis: es-simak ( -'.lU\ )
"yüksek" veya es-simakü'l -a'zel "silahsız simak", virginis: el-gafr (_.,...ıl) "örtü", virginis: ez-zübana ( '-'"'L.JI) "akrebin
kıskacı", librae; el- ikiii ( J,JS'tl) "taç", librae: el - kalb ( ...,..ı...ıı) "akrebin kalbi", antares (scorpii): eş-şevle ( ;;ı_,;:.ıı) "akrebin
kuyruğu " , scorpii: en-naaim ( r=ls:Jı) "deve 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 saadeti", aquarii: el-fer'u'l-ewel ( J_,'$11~1)
"kovanın ön deliği", pegasi: el-fer'u's-sanf ( '-'"'t:ll~l) " kovanın art deliği", andromedae - pegasi; batnü'l -hQt ( üyJI~)
"balığın karnı". andromedae.

hassasiyetle
tesbit edebilmek için büyük çaba harcamışlardır. Çünkü o dönemde yer üzerinde iki mevkiin arasındaki boylam farkını tayin için ay tutulmalarından fayda lanılıyordu . Bu sebeple isıarn astronomlan, yer üzerindeki değişik mevkiler için ay tutulmasının başladığı ve bittiği zamanı gösteren cetveller hazırla
mışlard ı r. Fakat gözlem yolu ile bu zaman l arı hassas bir şekilde tesbit etmenin zor olduğu kanısına varılmıştır. BfrQnf'ye göre güçlük, ay kursu kenarında
tututmanın başladığı yerin kesin olarak
tayin edilememesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca BfrQnf ay üzerindeki gölge
sınırlarının belirgin olmayışı ve kullanı
lan gözlem araçlarının birbirinden farklılığı üzerinde de durmuş, bunun sonucu olarak da ay tutulması yolu ile tayin
edilen boylamların yanlış olduğunu söylemiştir. Gerçekten de her ne kadar Harizmf'nin cetvellerinde hesap edilen bir
ay tutulmasının başlangıcı gözlemlere
uymakta ise de yaptığı hesapların hepsi
doğru değildir. İslam bilim adam l arın
dan özellikle İbnü'I-Heysem ay hakkın
da bize çok sayıda araştırma bırakmış
ise de bunların hiçbiri yeterince incelenmemiştir. İslam alimlerinin üzerinde durdukları ay ile ilgili diğer önemli bir konu da ay ışığıdır. Milattan önce 650 civarında 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 sorusu üzerinde durmuşlardır.

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
değiş i mler i ve bununla ilgili olarak yılın
bereketli olup olmaması yani çiftçi takvimi bakımından önemi vardı. Diğer taraftan bu durakların güneş ile beraber
batışiarı da çok önemlidir. Bu konuda
Kazvfnf'nin şiirlerinde bazı açıklama l ar

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

neşin
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İslam astronomları özellikle ay tutulmalarının başladığı zamanı

siyle de ay araştırmalarında ileri bir merhaleye varılmış oldu. Bu tarihten sonra
da insanlı ve insansız uzay araçlarıyla
ay üzerinde yapılan araştırmalar sürdürülmektedir.
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MUAMMER DiZER

m. KÜLTÜR ve EDEBiYAT

Türkçe'de ayla ilgili pek çok deyim ve
atasözü bulunmaktadır. Bunlardan. "ay
akşamdan doğar, ay gibi akşam namazını açıkta kılmak, ay gibi gökte akşam
lamak. ayın on dördü gibi, ay parçası.
hilale dönmek. mahtan mahfye (aydan
balığa. yerden göğe) kadar. mehtaba (maytaba) almak. maytap geçmek, mehtap
alemi etmek. tek kürekle mehtaba çık
mak (hafife. alaya almak) ... " sözleri yaygın
lık kazanmış olanlarındandır. "Ay aydın

AY
hesap belli ; ay bacayı aştı; ay batınca
uğrunun günü doğar; ay doğar gediğin
den, insan utansın dediğinden; ayda n arı.
günden d uru; ayı gören yıldıza minnet
etmez; hilal ineelir ama üzülmez (kopmaz)" ifadeleri ise ayla ilgili atasözlerindendiL
Türk dilinde çok eski devirlerden günümüze kadar ay ve güneşle, daha çok
da ayla ilgili bazı kelimeler kadın veya
erkek adı olarak çokça kullanılmıştır.
Kutadgu Bilig'deki dört önemli kahramandan birinin adı Aytoldı'dır. Altun-Ay.
Ay- Çürek. Ay - Han ve Ay- Koca Manas
destanı kahramanlarındandır. Aybeg, Ayça, Aydemir. Aydoğan. Aydoğdu, Ayfer.
Aygün, Ayla. Aynur. Aysel. Aytekin, Ayten,
Gülay, Nuray, Hale. Hilal. Kamer, Mehlika. Mehpare. Mehtap günümüzde de
kullanılan isimlere örnektir.
"Ay doğar aşmak ister"; "Ay doğar batar şimdi" ve benzeri mısralarla başla
yan çeşitli maniler de vardır. Bugün daha çok çocuk dilinde geçen "ay dede"
sözü. eski Türkler'deki Ay-Ata telakkisine bağlanabilir. Yeni ayı görünce okunmak üzere çocuklara öğretilen ve halk
arasında ay duası olarak bilinen, "Ay gördüm Allah 1 Amentü billah 1 Aylar mübarek olsun 1 Elhamdülillah" veya "Ay
gördüm Allah 1 Amentü billah 1 Günahım çoktur 1 Affet Allah" yahut "Ay güzel, ben güzel 1 Yüzümde bu sivilee ne
gezer" ve "Ay yüzüme, nur gözüme" gibi tekerlerneler ayla ilgili değişik ifadelerden bazılarıdır.
"Bin bir minare/Yüz bin çiçek/Bir lale" (gök, yıldızlar ve ay); "Gökte açık pencere 1 Kalaylı bir tencere 1 On beşinde
geneelir 1 Otuzunda kocalır"; "Gölgesiz
yere dere akar" vb. cevabı ay olan bilmece ve lugazlar da (divan edebiyatı bilmeceleri) bir hayli çoktur.
Eski Farsça' da şehre de "m ah" denirdi. Mah-ı Küfe (Dinever) ve Mah-ı
Basra'ya (Nihavend) Araplar "Maheyn"
derler (Burhan·ı Katı' Tercümesi, ll, 557).
Mah-ı Ken'an veya Mah-ı Ken'ani (Ken·an
ülkesi, Filistin ayı) ile Hz. Yüsuf kastedilir.
Mah-ı Çah-ı Keş, Mah-ı Keş, Mah-ı Kaş

gar, Mah-ı Mukanna·. Mah-ı Müzevvir
ve Mah-ı Siyam da denilen Mah-ı Nahşeb. Mukanna· ei-Horasani namıyla meş
hur olan Horasanit Hakim Ata'nın, Maveraünnehir'de Nahşeb (Nesef, Karaşi) şeh
ri civarındaki Siyam dağı eteğinde Keş
adlı bir nahiyede bulunan bir kuyudan.
civa vb. terkiplerle ve sihir iddiasıyla
meydana getirdiği rivayet edilen suni
aydır. Bu ay iki ay boyunca her gece ku-

yudan

doğarak

dört saatlik mesafeyi
18 km.) aydınlatırmış; Nahşeb ile
kuyunun arası iki saat imiş. Aynı zamanda eskiden ayın ve diğer gök cisimlerinin
gözlemi havuzlarda veya kuyu içinde yapıldığından bu ve benzeri hususlar da
edebi telmihlere vesile olmuştur.
(yak la şık

Ay divan

edebiyatında

kamer ve mah
farklar olmakla
beraber bedir. hilal. mehtap gibi kelimelerle anlatılmıştır. Bu sebeple. konunun
bir bütünlük içinde anlaşılabilmesi
için. bedir ve hilal gibi bazıları ayrı maddelerde tekrar ele alınacak olan bu mefhumların burada birlikte verilmesinde
fayda vardır.
Ayla ilgili ifade, telmih, teşbih vb.nin
çok bol olarak yer aldığı "mihr ü mah"
veya "rüz u şeb" redifli yahut konulu.
nisbeten küçük hacimli şiirler halinde
kaside, kaside nesipleri ve gazeller de
yazılmıştır. Bu tür şiirlere. Şeyh Galib'in
Sultan lll. Selim'e sunduğu kasidesinde
olduğu gibi bazan "mehtabiyye " denilmiştir. Bu mevzuda Ahmedi'nin İsken
dername'sinin yaratılışla ilgili kısmı (vr
20 ' -2 J b); Yazıcıoğlu ' nun Muhammediyye'sindeki "bedr-ay" redifli na't beyitleri (1, 225, 228; ll . 392, 393; lll, 637-639);
Tacizade Cafer Çelebi'nin "kamer" redifli
gazeli (Erünsal. s. 256); Meali'nin "kamer" ve "mehtap" redifli gazelleri (DI·
van, s. 225. 4 ı 2); Taşlıcalı Yahya'nın nesip kısmında hilalden bahseden kasidesi (Divan, s. 66); HayalT'nin mihr ü mah
münazarası (Hayali Bey, s. 82); FuzOIT'nin
"lam" ( J) kafiyeli gazeli (Tarlan, ll, 191)
hatırlanabilir. Bu konudaki şiirlerden en
çok dikkat çekenleri "rüz u şeb" redifli
olanlardır. Bunlardan bilinen ilk örnek,
Fehim'in (ö 1647) yazdığı na'ttır (Üzgör,
s. ı 14-1 18) İzzet Molla'nın "rüz u şeb"
redifli kasidesi ise Kerbela Vak'ası'yla
ilgilidir.
Herhangi bir konuda "kamerü'l-akmer"
(ayların veya yıldızların ayı) ve benzeri isimlerle yazılmış risale ve kitaplar olduğu
gibi Türk ve İran edebiyatlarında ay yahut diğer gök cisimleriyle ilgili tahkiyevi
eserler de kaleme alınmıştır. Bunlardan
çeşitli yerlerde "mihr ü mah" kelimelerine bir aşk hikayesinin meşhur kahramanları olarak da telmihte bulunulur.
KıyasT'nin (XVI yüzyıl) ve Gelibolulu Mustafa AIT'nin 968'de (1561 ) Şehzade ll. Selim'e sunduğu Mihr ü Mah mesnevileri
aşk ve macera konusunu işleyen manzumelerdir. İkincisi daha çok temsilT bir
eserdir. Manzum ve mensur karışık yazılmış olan Mahirf ile Mahitabôn da bir
aşk hikayesidir.
yanında. aralarında bazı

yönlerden bütün dünyaya,
ölüme kadar insanlara, hayvanlara. bitkilere, bazı taşlara. madenlere. tabiat hadiselerine ve onların durumuna, şekline, gününe ve saatine göre az veya çok, uğurlu veya uğursuz. zararlı veya faydalı tesirleri olduğuna inanılmış; bu husustarla ilgili rivayetler astroloji (ilm -i tencim 1 ilm-i nücOm). ilm-i ahkarn-ı nücüm, ulüm-i hafiyye ve ulüm-i
garibe nevinden eserlerde genişçe yer
almış, bu telakki ve rivayetlerin çeşitli
izleri halk kültürüne olduğu kadar edebi ve tasavvufT eseriere de yansımıştır.
Ayın çeşitli

doğumdan

Eski astronomiye göre kainatın merkezinde dünya bulunmakta. diğer gezegenler de onun etrafında kendi semalarında dönmektedirler. Parlaklık derecesine göre "ilk kadir"den sayılan, yani en
parlak ve "orta kutlu" (sa'd-ı mutavassıt)
yıldızlardan olan ay birinci göktedir. Göğü yeşil zeberced rengindedir. Pazartesi günü yaratılmıştır. Dostu güneş, burcu yengeçtir. Soğuk (barid) ve yaş (ratıb)
tabiata sahiptir. Pazartesi günü ve cuma gecesi ayın tesiri altında olup beyaz
renk onlara nisbet edilir. Ay minyatürlerde başında taç, sağ elinde bir harbe
bulunan insan veya dört kişin in kaldır
dığ ı bir öküz şeklinde tasvir edilir. Ayın
tesiri altında olan kişiler sebatsız. ihmalkar, hayalperest. bencil, endişeli ve zayıf kimseler olarak kabul edilir.
Kainatın kalbi kabul edilen güneşten
sonra ay, kainata ve insanlara en çok
tesiri bulunan bir yıldızdır (fl1ari{etname,
"Fasl-ı Aşir ", s. 78-79) Bu eski telakkilerden en yaygın olanları şunlardır: Ay
Frengistan iklimine hakimdir. Simya ilmine göre gümüşün teşekkülünde rolü
vardır. Ayın karaciğeri etkilernesi gibi vücuttaki uzuvlarla gök cisimleri arasında
da bazı ilgi ve benzerlikler kurulmuştur
(Kaygusuz Abdal, s. I 36) Ay başlarında
deliliğin artması inancı da bu sebepledir. Kadın hilalin ilk günü gebe kalırsa
çocuk güzel olur. Ana rahmindeki çocuğa ayın tesiri yedinci aydadır. Ay hilal şeklindeyken ağzı yukarı görünürse
ucuzluk olur; ucu yukarıda olursa o yıl
kış şiddetli geçer; sırt üstü olursa ze!zeleye, belaya işarettir. Ekim ayında ay
haleli görünürse dünyanın şer ve fitne
ile dolması muhtemeldir. Ayın ışığının
artması veya eksilmesine göre hastalık
lar. zihni faaliyetler, bitkilerin gelişmesi
de artar veya eksilir. Ay akrep burcunda iken sefere çıktiması doğru değildir.
Bu yüzden divan edebiyatında yüz üzerine gelen saçlar veya kaküller akrebe.
yüz de aya benzetllmekle aşık sevgilisi
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AY
yanından ayrılıp yola çıkmak istemez.
Tam veya kısmi ay tutulmasının çeşitli
menfi ve müsbet tesirleri tasawur olunur. Ay tutulmasının sebebi olarak gösterilen, Cebrail'in ay üzerinden kanatlarını geçirmesiyle ayın sönmesi vb. riva yetler israiliyat'tandır (Aydemir. s. 89).
Cahiliye devrinde ay tutulmasının, onun
şeytanlar tarafından örtülmesiyle veya
bir ejderhanın ayın önünde durmasıyla
meydana geldiğine inanılır. onu kurtarmak için yani şeytanların veya ejderhanın ayı bırakıp gitmesi için gürültü yapılır, teneke çalınır, eller, taslar. madeni
kaplar birbirine vurulur, silahlar atılırdı.
Az da olsa günümüzde de rastlanan bu
gibi davranışları Hz. Peygamber yasaklamış, ay veya güneş tutulduğunda namaz kılınmasını tavsiye etmiştir (BuharT, "Küslif", 1, Müslim, "Küsılf", 1).

Eskiden sevgiliye tez kavuşmak için
nal atılarak büyü yapılırdı. Hilalin
şafak kızıllığındaki görünüşü de ateşe
atılan nala benzetilerek bu durum bir
güzel şeklinde tasawur edilen bayrama
kavuşmak için yapılan bir sihir gibi kabul edilmiştir. Ay ışığı bazı bitkilere özellikle ketene tesir ederek onun süratle
çürümesine, parça parça olmasına sebep olur. Bundan dolayı mehtapta keten kumaştan yapılmış elbise ile dolaş ılırsa çürüme. parçalanma neticesinde
giyenin üzerinden elbisesinin düşeceği
telakkisi edebi ifadelerde çıplaklığı tedai ettirir. Ayrıca aşığın bedeni keten,
sevgilisi de mehtap gibidir. Mehtapta
kalmış keten gibi sevgilisinin karşısında
aşk ıstırabı ile aşığın vücut keteni de zaafa düşer, mahvolur. Deliler ayla konuşur, bazan üstlerini parçalarlar. "Ay görününce can çıkar" gibi telakkilerle hilal
kaşlı güzeli görünce aşığın divaneliğinin
artması, ay yüzlü sevgiliye hitaben konuşması, bağrını döğmesi ve ölmesi arasında alakalar kurulur.
ateşe

Rüyada görülen ay genellikle baht açık
ikbale, devlete, saadete ve başa
nya yorulur. Nitekim rüyasında ay, güneş ve yıldızları kendine secde ederken
gören Hz. Yusuf'un (Yusuf 12/ 4) bu rü yasını babası Hz. Ya'klib, oğluna peygamberlik verileceği şeklinde tabir etmiştir.
Bu rüyada görülen güneş Yusuf'un babasını. ay annesini, yıldızlar da kardeş
lerini temsil etmektedir.
lığına.

Kamer! yılda ayların başlangıcı hilalin
görülmesine (rü'yet-i hilal) bağlıdır. Bundan dolayı ramazanın başlangıcı da hilalin tesbitiyle olur. Bunun da şahitler
vasıtasıyla kadı tarafından kabulü ve ila~88

nı gerekirdi. Bu husus ramazaniyyel erde çok geniş olarak ele alınmış, çeşitli
şekillerde işlenmiştir. Ardından gelen
ayda hilalin görülmesi ise şewal ayının
yani bayramın başlaması (hilal-i ıyd) demektir. "lydiyye" de denilen bayramiyyelerde bayram hilalinin görülmesi değişik şekillerde yer almıştır. On iki ay
içinde ramazan ayı parlayan bir dolunaydır. Hz. Peygamber'in "inşikaku'l-kamer"
mucizesinde ayın ikiye bölünmesi iki şa
hide, saçlar Kadir veya Berat gecesine.
yüz bayrama. kaş da bayramın gelişini
haber veren yeni aya teşbih ve receb ayı
nın ilk harfi olan "ra" (.; ) harfinin hilale benzemesiyle üç ayların başladığına
telmih edilmiştir.
Güneş değişmeyen. hep aynı ve asiT
şekliyle göründüğü için tasawuff açıdan
Cenab-ı Hakk 'ın zatını temsil eder. Ay
ise ışığını güneşten alarak küçülüp büyüdüğü, yani şekli devamlı olarak değiş
tiğinden onun güneş gibi sabit bir görüntü sü mevcut değildir. Bu sebeple ayla ilgili olar ak nakıs, noksan. eksik, gedik, kem, yarım gibi sıfatlar kullanılmış
tır. Mutlak güzellik ve kemal Cenab-ı
Hakk'a mahsustur. Ay güneşten aldığı
ışığı yansıtmakla Hakk'ın sıfatlarını, tecellilerini gösteren bir aynadır. Güneşe
bakılamaz; onun akseden ışığına. aya bakılabilir. Hakk'ın zatı idrak olunamaz;
tecelliyatını. sıfatiarını temaşa ise mümkündür. Işık aydan geliyor görünür ama
ayın değildir. Güneş ışığ ı gibi olan bütün mahlukat Hakk'ın eseridir ; fakat bizatihi Hakk'ın kendisi değildir . Güneş bir
gündüz alameti, ay da bir gece alametidir. Gündüz her şey aşikar görünmekle,
sonsuz renkler belirmekle sıfatlar alemine. rububiyyet mertebesine; gece tek
renkliliği, görünmezliği ile zat alemine,
uluhiyyet mertebesine işarettir. Tasavvuff düşüncedeki üçlü şeriat, tarikat,
hakikat mertebesine göre ay küfür karanlığını gideren şeriata. güneş tek bir
hakikate ve yıldızlar da tarikata delalet
eder. Gece gibi ay da zat ismine, celal
alemine aittir. Pek çok ilahi ve semavT
tecelliler gece karanlığında zuhura gelmiştir. Mi'racın vukuu ve seyri geceleyin olmuştur. Bazan da ay cemal, güneş
ise harareti ve ateşi sebebiyle celal alemini sembolize eder. Ay Cenab-ı Hakk'ın
"mübTn" (aşikar edici) zat isminin mazharıdır. Nur ismi ise "münewir" (nurlandı
ran) manasınadır. Cehalet ve küfür gece
karanlığı gibidir, içinde kalan kişi yolunu
göremez, hidayete eremez. Ancak iman
nuruyla, Hakk'ın lutfuyla mehtabın geceyi aydınlattığı gibi tevhid yolu aydın-

lanır. Esrna-i hüsnanın zikirlerinin de
gezegenlerle ilgili saatleri, vakitleri rivayet edilir ki bunlardan habTr. hakim,
musawir ve vedud isimlerinin saati kamerdir.
DinT. tasawuff. hatta yer yer din dışı
edebiyatımızda dahi sevgili ile kastedilen. Hakk'ın ve kulların sevgilisi (habibullah) olan Hz. Muhammed'dir. Dolayısıyla
ay-sevgili münasebetleri aynı zamanda
Hz. Peygamber'le de ilgili olmuş olur. O
nübüwet semasının, .risalet burcunun.
kainatın tek dolu nayıdır. O, cehaleti. küfür gecesini. onun karanlığını tevhid ve
iman ış ığıyla kıyamete kadar aydınlata
cak şekilde Allah'ın kullarına lutfu, keremi ve merhameti olan ve telekierin yüzüsuyu hürmetine yaratıldığı bir "n ur"dur. Vahyini Allah'tan almakla adeta ışı
ğını güneşten alan bir aydır. Cenab-ı Hak
ona "Taha" (Taha 20 / ı ı diye hitap ederek ayın on dördü gibi olduğuna işaret
etmiştir (zira "Tah&"daki harflerin ebced
hesabıyla toplamı on dört etmektedir) İki
ye bölünen ay iman ve zulmeti ifade
eder. Hz. Ebu Bekir'in rüyasında, ayın
ikiye bölünüp kucağına indiğini, onu eliyle tutup göğsüne bastırdığını gördüğü
ve rahip Yemliha'nın ayın gökten inmesini. ahir zaman peygamberinin zuhur edeceği ve onun en yakını ve halifesi olacağı şeklinde tabir ettiği rivayet edilmiş
tir. Yıldızlar ve hilal diğer peygamberler
veya yıldızlar Hz. Peygamber'in seçkin ashabı gibidir.
Eski astrolojiye göre her gezegenin
1000'er (veya 7000) yıllık bir devri vardır. Peygamberlerin geti rdiği ahkam da
bu zamana ve bu seyyarenin hükümlerine bağlıdır. Hz. Peygamber kamer
devrinde zuhur etmiştir. Kamer devri
"ay yuvarlağı (dolunay), ayın dolanması,
ayın zamanı, müddeti" manalarma gelir. Kur'an'ın hükmü ayın devri tamamlanıncaya kadardır. Ayın devri ve hükmü kıyamette tamamlanacaktır. Bundan dolayı devr-i kamer! yerine "devr-i
Muhammedf" de denilir. Ay kutlu yıldız
lardandır. Bu devirde yaşayan mürninler de talihlidir. Zira onlar ay gibi bir
sevgilinin rehberliğine sahiptirler. Diğer
altı gezegenin devirleri tamamlanmış
tır. Diğer taraftan devam etmekte olan
kamer devri ahir zaman olduğu için bu
devirde fitne ve fesatlar artacaktır. Bu
sebeple "fitne-i mah" ve benzeri ifadeler de kullanılmıştır. Kıyametten önce
ay ve güneş kararıp iki siyah top gibi
görünecektir. Sevgilinin siyah gözlerinin
kıyametten haber vermesi bundan dolayıdır.

AY
Gökler ve cennetiere dair yaygın rivayetlere göre birinci gökte yani ay semasında müminler, dokuzuncu gökte Hz.
Peygamber bulunmaktadır . Ayrıca Adem
ay semasındadır. Mi"rac sırasında Hz.
Peygamber göklerin kapısı olan bu semada Adem ile buluşmuştur. Yeni ay,
göğe ağan Hz. Isa'nın üzerinde kalan iğ
nesine benzetilir. Hızırab-ı hayat içerek
ebedf hayata kavuşmuştur. Ab-ı hayatla
iman, ilim, aşk vb. kastedilir. İman ölümsüzlük, küfür ölümdür. Ab - ı hayat zulümat (karan l ık l ar) ülkesindedir. Gece zulümat ülkesi, ay da ab-ı hayat olarak tahayyül edilir. Bir pınara, çeşmeye benzetilen ve arza nur ve feyiz akıtan dolunay, ab-ı hayatın dışında karanlıklar ülkesine giren Hızır'ı temsil eder. Hızır nasıl bilhassa darda kalanlara yardımcı ve
rehber olmakta ve imdada yetişrnektey
se ay da karanlıkta kalanlara Hızır gibi
yardımcı olmaktadır.

Tasawuff edebiyatta güneşle vuslatı
tasawur edilen ay, nesi varsa
yok eden, diyar diyar gezen fakr u fena
(yoklu k) ehli bir derviş gibi kabul edilmiştir. Ay, mum veya kandil hepsi ka ranlığı aydınlatır; sabaha kadar ışır. yanarlar. Sabahleyin sönmekle, tükenmekle yokluk ehli bir arife benzerler. Ay güneşten fazla ışık aldığı nisbette dolgunlaşır. Aşık da sevgiliden yani mürşidden
aldığı feyiz nurunu artırdıkça olgunlaşır. lşıksız bir ay, yani feyizsiz, aşksız bir
mürid ışıksız bir ayna gibi değersizdir.
inceliği, sarılığı, hayal gibi oluşuyla hilal
niyaz ehli aşık, dolunay da naz ehli bir
maşuk veya mürşiddir.
dilediği

Ay meddücezir dolayısıyla denizlerde
dalgalanmaya sebep olur. Aşık da ay misali sevgilisinin tesiriyle aşk deryası, gözyaşları dalgaları içine, ıstıraba düşer (Sözlükte ıstırap [ ızd ı rab i kelimesi "çalkalanma" manasma da gelir). Tasawuff ıstı 
lahta dalga - ıstırap sözleri masivayı, kesreti (sevgiliden, Hak'tan gayri her şeyi . dünya zevkini) ifade eder. Bundan dolayı ok
atan ay, cefa eden sevgili ile insanı hakikat güneşine götüren mecazi, fani bir
güzellik düşünülmüştür. Vasıtadan baş 
ka bir şeyi görmemek ise as ı l gayeyi, asıl
güzelliği (hüsn-i mutlak) unutturur. Bu da
kişinin maddesini değil manasını öldürür.
Ayın birinden on dördüne kadar olan
menzilleri seyrü sülükü, dervişin manevf kemal yolculuğunu temsil eder. Ayrı
ca yedi nefis veya yedi tavır (atvar-ı seb 'a)
denilen ve nefsin terbiyesinde aşılması
gereken makamları ifade eden merhalelerden birinci tavırda mübtedf salikin,

nefs-i emmarenin yıldızı aydır. Kalp gönlün ve nefsin makamıdır. iman ve küfrün merkezi birdir yani kalptir. Eğer
kalp iman ve vahdet nuruyla dolmuşsa
o gönüldür, dolunaydır; eğer kalp zulmette kalmış, maddf gailelerle dolmuş
sa o nefistir; tutulmuş bir aydır. Kalp
aya benzetilir. Güneşe, vahdete yönelmiş yüzüyle her an nur içinde yıkanır.
Güneşi görmekten mahrum arka yüzü
karanlıklar içinde bunalır. Bundan dolayı nurla karanlık , imanla küfür nasıl mücadele ederse gönülle nefis de böyledir.
Ayla güneş gibi biri gelince diğeri kaybolur. kaçar. Ayın bulutlanması, tutulması veya üzerindeki lekeler de (ay beneği: kelef -i kamer) derece derece masiyete, kusur ve günahlara delalet eder.
Gönülde doğacak olan marifetullah
bir güneştir. Ay gibi olan akıl gönlün
marifet güneşinden nurlanırsa güzeldir.
Gönül güneş, ay akıl, yıldızlar da ilim gibidir. Ay nasıl karanlığı gideriyorsa akl - ı
selfm de ay misali cehil ve küfür karanlığını giderebilmeli, sahibine hidayet yolunu buldurabilmelidir. Cemal. dfdar ve
hüsün kelimeleriyle edebiyatta güzel yüz,
yüz güzelliği ; tasawufta ise ilahf güzelliğin, sıfatiarın yansıdığı bir ayna kastedilir. Ayrıca yüz vahdeti, imanı, gündüzü
ve beyazı; saçlar ise küfrü. kesreti, geceyi ve siyahı tedai ettirir. Yüzün aya,
saçların geceye teşbihi bu yönden de ilgilidir. Sevgilinin dolunay gibi olan yü zü, ay cemali tevhidf veya ilahf nurların,
ilahf sırların tecelliyatma ayna olduğu
için her ha lükarda güzeldir. Hilal- kaş
münasebetinde ise çatık veya eğri kaşa
benzetilen ay ile çatık kaş, kaş eğmek
sözleri Hakk'ın celal ve kahır sıfatiarına
delalet eder. Yüz güneşinde hilal kaşı
gören aşık hayrete düşer. Zira gündüz
hilal görünmez. Vahdete vasıl olunca kesretin zail olması gerekir. Ay gibi sevgilinin aşığına zulmetmesi, onu karanlıkta
bırakması veya uyutmaması aşığı asıl kemale, hakiki güzele yani hakiki güneşe
kavuşturur. Gaflet ehli uykuda olacağı
için uyanık aşık gibi güneşin doğuşunu,
tecelliyatını göremez.
Tasawuff ve edebf yönden harfler ve
ayla ilgili olarak da bazı yorumlar yapıl
mıştır. Ayın yazı ve harflerle alakası daha çok imla yönündendir. Mesela Allah
lafzı ( ..iıl ), hilal ( JY.. ) ve !ale ( <J'ıl ) kelimeleri eski yaz ı ile aynı harfleri ihtiva
ettiği için Allah lafzı elif harfiyle başla
makla ve elif-hilal teşbihiyle de hilal ile
veya !ale ile yahut laleye de benzetilen
hilal ile Cenab-ı Hakk'a telmihte bulunul-

maktadır.

Gökyüzü sayfasında Hakk'ın
delalet ederek yazılmış olan
"dal" ( J ) harfi ile kastedilen yeni aydır
(geniş bilgi için bk. HiLAL).

varlığına

Gökyüzü sayfa, hilal şeklindeki ay bu
safyadaki nüranf bir satır. yıldızlar da
noktalardır . Bazan ay da nokta olur. Gökyüzü katibi genellikle utarid (merkür) telakki edilmekle beraber yer yer dolunay
hattat. kağıt veya kitap olarak tasawur
edilir. Dolunay parlaklığı ve beyazlığı itibariyle kağıda benzetilmiştir. Eskiden
kağıtlar aharlanmaktan başka mühre ile
mührelenip pariatılarak düzgünleştirilir
di. Ay kağıdı güneş (mihr) mühresiyle
mührelendiği için parlamaktadır. lJtarid
katip, şihab (kayan yı ld ı z) kalem, gökyüzü de kağıt olarak tasawur edildiği va kit ay da divit olur. Dolunay hattatı asır
lardır "ra" harfini yazmaya uğraşsa da
sevgilinin "ra" gibi hilal kaşlarının bir
benzerini yazamaz, çizemez. Kayan yıl
dız elif ( 1, a) , ay sıfır veya "he" ( • ) harf i olmakla gökte adeta "ah"" nidası yazılmakta, yani gökler bile ah çekmektedir. Mah ( . Lo ) kelimesinin son iki harfi
"ah" olduğu için mah yüzlülere fazla heveslenmemelidir; bu yüzden aşık sonunda ah eder. acı çeker. Ağız "mim"e ( ~ ).
boy elife. saç da kıvrımlarıyla sıfıra veya
"he"'ye (eskiden sıf ır "he" gibi yuvarlak da
yazı l ırdı) benzetilir. Böylece sevgili ağzı,
boyu ve saçıyla mah kelimesini tasvir
ve im la etmek yönünden de aydır.
Ay ve güneş, harflerin kamerf ve şern
sf olarak ikiye ayrılmasıyla de ilgilidir.
Ayla ilgili olarak kültür ve edebiyatı
hatta dünya edebiyatlarında en
çok işlenen konu sevgili ve güzel tipidir.
Cenab -ı Hak, Hz. Peygamber, Hz. Yüsuf,
Hz. Isa, Hz. Hızır, Hz. Ali. Hz. Hasan ve
Hüseyin (Bedreyn: iki ay), Hz. Mevlana,
velf. mürşid ve benzerleriyle olan manevf ve tasawuff alakaların dışında beşerf,
mecazi sevgilinin yüzü veya kendisi ay
yahut güneştir. Güzellikte bazan onları
bile kıskandırır. Ay ile bahse girer, gün
ile doğar. Aya sen doğma ben doğayım
der. O mehlika (ay yüzlü). mehparedir
(ay parçası). Yıldızla r diğer güzeller, dolunay da onların hepsinden daha güzel
olan, girdiği meclisi aydınlatan biricik
sevgili, güzelierin mahı Leyla 'dır . Ay, siyah veya mavi elbisesiyle asuman dönme dolabına binmiş veya can semasmda seyreden, ışıyan bir dilber, yıldızlar
başına saçı olarak dökülen bir yeni gelindir. Dolunay (sevgili ) kusursuz ve mükemmel olmakla beraber bazan çıplaklı
ğından utanıp bulutlar arkasında gizlemızda,
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nir. Mihirsiz ( güneşsiz. vefasız) ay (sevgili)
zalimdir, karanlıklar içinde kalmıştır. Ay
yüksekliğ i. ulaşılmazlığı ile el değmemiş
güzeli, bakirliği. bakireliği temsil eder.
Ay yüzlü sevgili ile vuslat mümkün değildir ; o ancak uzaktan temaşa edilir.
Ayla sevgili tipi dışında çeşitli insan
tipleri de sembolize edilmiştir. O gece
ülkesinin padişahı (Hüsrev). güneş sultanının sağduyuyu temsil eden veziri,
yıldızlar ordusunun kumandanı . gece atı
na binm i ş bir süvari. çavuş, felek kulesinde gözcü, gece bekçisi, sultanın ekmeğini yiyen hizmetkar. kul, köle ve cariyedir. Ay müslüman, güneş hıristiyan
dır. Dolunay. gökyüzü kürsüsüne çıkıp
yıldızlar cemaatine vaaz eden, siyah cübbeli, başı beyaz sarıklı ve nur yüzlü bir
şeyh veya vaizdir. Hilal, i şlemeli gök seecadesinde secde eden bir sacid, namaz
kılan bir kimse; ay, haleden giydiği beyaz tennOresiyle sema eden bir Mevlevf
dervişidir. Ay. ışığını güneşten almak ve
geceleyin görünmekle geceleri de çocuğuna bakan, uyanık kalan bir anne. güneş baba, yıldızlar da çocuklarıdır. Yahut gök beşiğinde sallanan hilal. dokuz
göğe telmihen dokuz evin bir ağianı veya d adısı dı r. Ay tellak ve türbedardır.
Güneş çeşmesinden naklettiği feyiz nuruyla bir saka d ır. Eskiden dilenciler ve
bazı dervişler cer kasesi ve kandil ile dolaşırlardı. Bunlara ve yoksulluktan belin
bükOlmesine telmihen hilal bir dilenci
veya eğilerek selam veren bir aşıktı r. Dolunay, yıldız akçeleriyle gök pazarında
dolanan bir müşteri , bir gece yolcusu,
görünmemek için siyah elbiseler giyen
bir gece hırsızıdır. Gittikçe şişmanlayan
bir tenperver. hilal iğnesiyle gök atlası
nı diken bir terzidir. Güneş def. ay ise
ra kkastır. Güneş yay burcunda iken ay
ip üzerinde yürüyen bir cambaz, hakkabaz ve yıldız nokta l arı döküp gaipten,
gelecekten haberler veren bir remmal,
bir falcıdır.
Ay ve güneş gökyüzünün iki gözüdür.
Güzelin sinesi ay gibidir. Ay aşığın bağ
rında ki yaranın göğe aksetmiş bir şekli
dir. Aydaki gölgeler. lekeler aşığın göğ
sündeki yara bereler yahut da güzelin
yüzündeki ayva tüyleri veya benlerdir.
Ay ve güneş , aşığın ah ateşinin göklere
çıkm ı ş kıvılcımlarıdır.

Gökyüzü veya gök cisimleriyle, hayvan veya hayvanla ilgili unsurlar arasın
da çeşitli tasawur ve tahayyüllerle karşılaşmak mümkündür. Bunlardan göklerin dönmesi. hareketi telakkisiyle en çok
ilgi kurulanı attır denebilir. Bu ilişki içe-
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risinde en çok ele alınan hilaldir. Hilal
gümüş veya altın bir eyere, üzengiye (rikab) ve na la, yıldızlar da nal çivisine benzetilir. Rengarenk görünmesi, beş vakitte ötmesiyle horoz-zaman ilişkisi içerisinde gökyüzü horaza benzetildiği takdirde hilal de bu horozun ibiği veya kuyruğu olmaktadır. Yeni ayın iki ucu kanada benzetiterek gökte uçan beyaz bir
güvercin tasawur edilir. Gökyüzü kumru olarak düşünülünce hilal gagasına ,
hale de boynundaki siyah halkaya benzetilir. Aynı zamanda bu halka kulluğa .
aşıklığa ve esarete işarettir.
Mahf " balık" demektir. "Aya mensup,
aya ait" manasma tevriyeli veya cinaslı
olarak da kullanılabilir. Hilal gökyüzü
denizinin ufuk sahillerinde görünen gümüşten bir balığı veya gümüş balığıdır.
Dolunay rengi ve yuva r laklığı bakımın
dan yumurta gibidir. Gece kargası onu
kanatlarının altına alınca seher vakti ondan altın kanatlı bir tavus kuşu ( gün eş)
doğar. Ay gök bahçesinin ak gülü, lalesi.
fidanı , kuru dalı veya harmanıdır. Kehkeşan (saman çeken : saman yolu ) samanlarını bu harmandan çeker.
Ayla ilgili olarak maddi kültür yönünden de zengin bir kült teşekkül etmiştir.
Bunlardan en önemlisi. aslen manevi bir
değer taşıyan bayrakta yer alan hilaldir.
Genel olarak İslam'ın sembolü olan hilal, başta çok eskiden beri Türk bayrağında. bazı flama ve apoletlerde mevcut
olduğu gibi değişik şekillerde de olsa
Cezayir. Libya. Malezya. Pakistan, Tunus
vb. bayraklarında da bulunmaktadır. Dolunay ise gök damının çörteni (yağ mur
o lu ğ u ), penceresi, gök bahçesinin havuzu , gök değirmeninin güneşle birlikte
iki değirmen taşıdır. Yıldızlar ve insanlar bu gök ve zaman değirmeninin öğüt
tüğü tanelerdir. Mustarip insanlar veya
deliler gibi gök bu taşla rla ba ğrını döver. Ay gök evinin güneşte kurutulan bir
kerpicidir.
Eskiden beri kumaşlarda ay ve güneş
motifleri bulunmaktadır. Bilhassa güneşle karışmaması için ay daha çok hilal şeklinde gösterilmiştir. Değerini belirtmek üzere kumaş vb. damgalarında ,
mühürlerde ay motifiyle karşılaşılmak
tadır. Yeni ay gökyüzü semazeninin tennüresi, gökyüzü elbisesinin cebi, gökyüzünün bel kemeri, küpesi, gerdanlığı,
mehçesi (yakaya ta k ılan i ğ n e). halhalı (ayak
bil ez iği ) ve nalçasıdır ( ayakka b ı a ltın a çak ı 
lan hilal biçimindeki demir). Dolunay gök
padişahının nurdan bir tacı . gök askerinin altın üsküfü, külahı , akçesi, güneşle

birlikte gözlüğüdür. Cam aynalarla beraber ince levha haline getirilmiş demir, gümüş veya altından yapılma yuvarlak aynalar da vardı. Bu yüzden ay
gümüşten. güneş de altından bir aynaya benzetilmiştir . Ayrıca güneş gökyüzü berberinin sarı tası , ay da aynasıdır.
Geceleri ay ışığında bulunduğu rivayet
edilen bir çeşit beyaz ve saydam taşa
"ay köpüğü " , elmasa benzeyen bir tür
ziynet taşına "ay yakut" denilir. Bir de
uçuğa. meyvesiz ağaca, sara illetine. nazara faydalı olduğu. ayın durumuna göre
üzerindeki noktaların arttığı veya azaldığı ve Arap diyarından geldiği rivayet
edilen "ay taşı " (hacerü 'l-kamer. berraku'lkamer) va rdı r ki bu üçünün de aynı taş
olması ihtimal dahilindedir (bk. Muhammed b. Mahmüd. vr. 102•).
Dolunay gök meydanının kOsu (kös).
davuludur. Bu kösler çalındıkça yani günler geçtikçe ömür saltanatı da geçer.
Çevgan denilen ucu eğri bir değnekle
oynanan top oyununun hilal çevganı. dolunay da topudur. Ayın ondördü, gök havuzunun. fıskıyelerde suyun havaya fırla
tıp döndürdüğü fıskıye yumurtası (fıskı

ye topu. beyza-i feware). cami vb. yerlerde asılan süs topu. güneşle birlikte gök
taviasının veya kasesinin zarlarıdır. Yeni
ay kader ve kaza okiarının atıldığı bir
yay, okçuların yayı çekerken ineinmemesi için parmakianna taktıkları bir nevi
halka veya yüzük olan zihgir ( şast ). çok
kere kesici aletlerden arşa asılmış bir
hançer veya kılı çtır. Gece bu kılıcın kılı
fıdır. Gök ça rkı , bileyicisi binlerce yıldır
onu bileyleyip keskinleştirmekte, parlatmaktadır. Yıldızlar bu bileomenin kı
vılcımlarıdır. Hilal gök ormanının baltası , gök tarlasının orağı ve gök atlasının
makası gibidir. Dolunay, ok atılan nişan
gah veya okiardan kor unmak için kalkan. parlayan çeliği ve yuvarlaklığı yönünden de gürz ve miğferdir. Hilal ibrik. kulp, çengel, mum nalçası. dolunay
pamuğundan bükülen kandil fitili; bedir de sabun, kum saati ( şişe -i saat). usturlap. kandil, meşale, mum. buhurdan
(micmer) vb. olarak tasawur edilmiştir.
Eskiden yüzme bilmeyenler bugünkü
can simidi yerine bellerine iki su kabağı
bağlar, öyle yüzerlerdi. Ay ve güneş de
gök denizinin iki su kabağı yahut iki tekerleği veya kağnı arabasıdı r.
Ayın veya güneşin etrafında ışıklı bir
daire şeklinde bazan görünen hale de
(ay ağılı) kültür ve edebiyatımııda daha
çok ayla ilgili olarak çeşitli tasawur ve
telakkilere konu olmuştur. Güzelin yu-
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varlak yüzünü saran saçları veya büklüm büklüm kakülleri, do lun ayı k ucaklayan hale gibidir. Yüzdeki ayva tüyleri
de yine onu saran ay ağılıdır. "Kulak asmak" deyimi tevriyeli kullanı la rak halekulak iliş kisi kurulur. Ay kadeh, hale de
kadehi t utan el veya parmağa takılan
altın yahut gümüş bir yüzüktür. Dolunay insan başı olarak düşünülünce hale sarık veya herhangi bir başlık olarak
tasawur edilir. Hale, ay gibi bir boyunda idam mahkum unun boynuna geçirilen ipe, aşığın ah okiarında n korunmak
isteyen ay yüzlü güzelin yüzüne tuttuğu
ka lkana benzer. Matem elbisesine, örtüye, baş örtüsüne benzetilen hale bazan bele sarılan kırmızımsı bir şaldır. O
ayın evidir. Dolayıs ıyla ay gibi sevgili de
geceleri evinden dışarı çıkamaz. Dolunay
şehir ; hale de şehrin etrafındaki surlardır. Bu yüzden ay gibi güzel de şeh i rde
mahsur ka l mıştır. Hilal sevgiliden uzak
kalan, bu sebeple hilale dönen gerçek
aşık ; hale ise ayı, güzeli kucaklayan. saran rakip yan i sahte aşıktır. Hale göründüğü zaman yağmu r yağacağı inancın ın ilhamıyla ayı hale ile, yani sevgilisini rakiple gören aşığın da gözyaş l arı 
nın artacağı tedai ettirilir.
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Metrik sistemin kabulünden önce
mimaride ve arazi ölçümlerinde
kullanılan bir uzunluk birimi.
_j

Ayak, tabii bir mesafe ölçme aracı olan
insan ayağından alınarak tarih boyunca, eski Ön Asya uygarlı kla rının tamamı
ile Yuna nlılar ve Roma lıla r başta olmak
üzere hemen hemen bütün dünya milletleri tarafından k ull anılmıştı r. Ancak
aya!-< ölçüsünün insandan insana değiş
mesine bağlı kalındığı için bir tek ayak
boyu tesbit ed ilememi ş ve bu ölçü birimi çeşitli toplumlarda karış, kulaç, adım
gibi d iğe r tabii ölçü birimleriyle birlikte sabit olmayan ve birbirine uymayan uzunluklarla benimsenmiştir. Bugün
pek çok ülkede kullanılmaya devam eden
İngiliz-Amerikan ayağı foot 30,48 cm .
ve Fra nsı z ayağı pied 32,4 santimetredir.
Osmanlılar'da ayak veya kadem denilen ölçü birimi arşının yarısı kadardır.
Gerek arşının "çarşı arşını" (68 cm.) ve
"mimar arşını'' (75,8 cm) adlarıyla iki ayrı
değer taşıması (bk. ARŞlN ), gerekse kültür münasebetleri sonucu geç dönemlerde Fran s ız ayağın ın da kullanılması, Osmanlı ayağının uzu n l uğ u nu daha değiş
ken bir hale geti rmi ştir. Bu ölçü birimi,
1782 sayı ve 26 Mart 1931 tarihli kanun
uya rı nca ku lla nımda n kaldırıldığı s ıralar 

da ortalama 33 cm. uzunluğunda idi ve
Avrupa ayakları gibi on iki "parmak"tan
meydana geliyordu; ayrıca bir parmak
"hat" adıyl a on ikiye, hat da altı "kerte"ye ayrılıyordu. Ayak bugün Türkiye'de,
daha çok askeri terimler arasında yükseklik ve derinlik birimi olarak fıt (feet,
ing. footun çoğ ulu), buzdolabı yapımcılı
ğında da ayak adlarıyla ve İng iliz - Ame
rikan ölçü sistemine gör e ku llanılmaya
devam etmektedir.
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