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D TÜRK EDEBiYATI. Divan şiirinde 
hilalle ilgili zengin mazmunlar teşekkül 
ettiği gibi hilal çeşitli teşbihlerin de konu-

HiLAL 

su olmuştur. Baki'ni n, "Ne hoş yaraştı si
pihre kevak.ib içre hilal/ Takındı payine 
güya ki cevheri halhal" beytiyle başlayan 
kasidesinin uzun nesib bölümü hemen 
tamamen hilalin görünmesiyle ilgili söz 
oyunlarından ibarettir. Ayrıca harflerle 
hilal arasında edebi ve tasawufi yönden 
münasebetler kurularak bazı yorumlar 
yapılmıştır. Harflerin hilalle münasebeti 
daha çok imla yönündendir. Mesela Allah 
kelimesi ( .iıf) hilal ( J~) ve !ale ( <llY) ke
limeleriyle aynı harfleri ihtiva eder. Laf
za-i celal elifle başladığı ve elif hilal e ben
zediği için eski şiirde hilalin Allah'ı telmih 
ettiği kabul edilmiştir. Aşık aşk yükü ve 
ıstırabıyla, ihtiyar da ömür ve kah ır yü
küyle iki büklüm olup dal ( ~) harfine dön
müş ve bu haliyle hilale benzetilmiştir. 
Dal kelimesi aynı zamanda "delalet eden. 
delil olan" manasma gelir. Gökyüzü sayfa
sında Hakk'ın varlığına delaleten yazılmış 
dal harfiyle kastedilen de yeni aydır. Yay 
çekilirken okçunun boynu eğilir, dale ben
zer; hilal de felek yayını çeke çeke d ale 
dönmüştür. Sevgilinin kaşı ile hilal arasın
daki çokyaygın benzetme aşığın dertten 
belinin bükülmesi imajıyla beraber kulla
nılmıştır: "Yine bir kaşı h ilalin sitemi çerh 
gibi 1 Kaddimi kıldı kemer takatimi eyle
di tak" (Baki). Kaş -hilal-yay ilişkisi içinde 
kaşlar ve hilal ra ( 1 ) harfine benzetilir. 
Hz. Peygamber'in, eline kalem almadığı 
halde felek levhasına iki ra ( JJ ) harfi yaz
dığı söylenerek inşikaku'l-kamer mucize
sine telmih yapılır. Receb ayının ilk harfi 
olan "ra"nın hilale benzemesiyle üç ayla
rın başladığına da işaret edilmiştir. H ila
lin doğması ve görünmesi, gökyüzü kati
binin gökyüzü levhasına güneşin altın su
yu ile bir lam ( J ) harfi yazması şeklinde 
düşünülmüştür. Lam harfi de "dal" gibi 
beli bükük aşığı veya ihtiyarı temsil eder. 
Ebced hesabına göre lam harfi otuz sayı
sına tekabül ettiği için "lam"a benzetilen 
hilal de otuz sayısını . yani otuz günlük 
zaman dilimi olan ayı sembolize etmiş ol
maktadır. NOn (w) harfi de şekil bakımın
dan yeni aya benzetilir; noktası ise yıldız
dır. Diğerlerinde olduğu gibi bazan bu 
harfin de katibi güneştir. Hilal ters yazıl
mış nOn da olabilir. Baki'nin, "Ya nOndur 
görünür ahirinde şa'banın 1 Ya radır ol 
ramazan eweline olmuş dal" beyti bunu 
anlatır. Diğer taraftan h ilalin görünmesiy
le başlayan ay başlarında sevgilinin kaş
larına benzeyen hilali görünce aşığın der
di artar. Yine hilal-kaş ilişkisinde çatık ve
ya eğri kaşa benzetilen hilal ile "çatık 
kaş", "kaş eğmek" sözleri Hakk'ın celal ve 
kahhar isimlerine delalet eder. Hilal aynı 
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zamanda işlemeli gök seecadesine secde 
eden bir mümindir. 

Hilal (mah-ı nev) gökyüzünün kulağı, ağ
zı veya dudağıdır: "Ateş-i ahım HayaiTyak
maya çarhı deyü 1 Encüm ile mah-ı nev 
oldu felekte göz kulak" ( HayaiT Bey) . Ba
zan da hayretle açılmış bir ağza benzeti
lir. Nitekim şaşırmayı veya takdir i ifade 
eden "ağzı açık kalmak", "parmağını ısır
mak". "hayret parmağı" deyimlerinde 
ağız ve parmak hilali ifade eder. Hayal1 
Bey'in. "Berk-ı ahım asümana şöyle hay
ret verdi kim 1 Dişiedi dendan-ı pervln 
mah-ı nev barmağını" beyti bu anlayışı 
aksettirir. Hilal gökyüzünün parmağını 
oynatmasıdır. Altın bağışlayan güneş zen
ginine karşı hilal el açan bir yoksuldur. 
Beş hilal ile beş parmağa işaret edilir. 
Sevgilinin parmağından kesilen tırnak da 
hilal gibidir. Şeyh Galib'in, "Ay yenisi gök
te ne ülker satar 1 Değmeyicek kestiği tır
nağını" beyti bunu anlatır. Bulutlar ara
sında kalan hilal ise sevgilinin pamuk için
de saklanan tırnağıdır. Güzelin ufuk mi
sali yakasından görünen göğsü ve beli de 
hilale benzetilmiştir. 

Gökyüzü ve gök cisimleriyle hayvan ve
ya hayvanla ilgili unsurlar arasında çeşitli 
tasawur ve tahayyülleri görmek müm
kündür. Bunlardan göklerin dönmesiyle 
at arasında ilgi kurularak hilal gümüş ve
ya altın bir eyere, üzengiye (ri kab) ve na
la, yıldızlar da nal çivisine benzetilir. Eski 
bir gelenek olarak düşmanı şaşırtmak için 
bazan atın ayağına nal ters çakılırdı. H ila
lin ters çakılmış nala teşbihi bundan do
layıdır. Rengarenk görünmesi, beş vakit
te ötmesiyle horoz- zaman ilişkisi içerisin
de gökyüzü horaza benzetilmekte. hilal 
de bu horozun ibiği veya kuyruğu olmak
tadır. Hilal, iki ucu kanada benzetilerek 
gökte uçan beyaz bir güvercin şeklinde 
tasawur edilir. Güvercinler haberleşme
de kullanıldığından hilal de her ayın baş

langıcını haber veren bir güvercin gibidir. 
Gökyüzü kumru olarak düşünüldüğünde 
hilal gagasına, hale de boynundaki siyah 
halkaya benzetilir. Bu halka aynı zaman
da kulluğa, aşıklığa ve esarete işarettir. 

Hilal, gökyüzü denizinin ufuk sahillerin
de görünen bir gümüş balığıdır. Kaza ve 
kader okiarının atıldığı bir yay veya okçu
ların parmakianna taktıkları kemikten ya
pılmış bir çeşit yüzük olan zihgirdir. Gök
yüzüne asılmış kılıç veya hançerdir: Ba
ki'' nin, "Heman bu hançer-i zerrin-gılaf-ı 
paşadır 1 Ki tak-ı arşa asıldı bu şe b hilal
misal" beytiyle FuzGIT'nin. "AdG-yı cahının 
kat'-ı hayatıyçün çeker her ay 1 Gılat-ı la
civeröıden hilal-i asman hançer" beyti bu-
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nu ifade eder. Hançer veya kılıç benzet
mesiyle gök çarkı hilali bileyip keskinleş
tirirken çıkan kıvılcımlar da yıldızları teş
kil eder. 

Hilal. gök sofrasının veya Tanrı sofrası
nın dilimlenmiş ekmeğidir. Ramazanın 

başlamasını, orucun bitmesini, yiyip iç
meye ve eğlenceye başlanılmasını telmi
hen hilalin en çok benzetildiği unsurlar
dan biri de kadehtir. Hilal kadeh olunca 
şafak şaraba, yıldızlar mezeye, devamlı 
döndüğü için felek de sakiye benzetilir. 
Cer kasesi denilen dilenci keşkülü , çay
danlık demliğine benzeyen eski tip çocuk 
emziği ve kürdan yeni aya teşbih edilir
ken dolunay da nurdan bir tabağa, gü
müşten bir kaseye, iki kefeli bir teraziye 
veya ölçeğe benzetilir. 

Nakil vasıtaları bakımından en çok hi
lal- gemi veya kayık münasebetleri kulla
nılmaktadır: "Mah-ı nevden Dicle'de gös
terdi zevraklar misal 1 Kim görüptür kim 
ola bir asümanda bin hilal" (FuzOIT) . Gök
yüzü engin bir deniz, ufuklar sahil. hilal 
de bu sahillerde dolanan veya kan derya
sına benzeyen şafak vakitlerinde bu der
yaya batan bir gemidir. "Kara" kelimesi 
"arazi" ve "siyah" manasınadır. Kara gö
rününce geminin karaya, sahile süratle 
yaklaşması gibi hilal gemisi de ufka yöne
lir veya hilal dümenini kıran yeni ay ecel 
teknesi. ölüm gemisi yani tabut olarak 
da tahayyül edilir. 

İnşal unsurlar bakımından hilal meh
çeye (alem). kapı halkasına, yıldız mücev
herlerini koruyan gökyüzü hazinesinin 
gümüşten kilidine ve anahtarına, gök sa
r ayının kemerine. gök deryası üzerinde 
bir köprüye, yıldız tanelerini ihtiva eden 
bir tuzağa ve beşiğe benzetilmiştir. 

Türk folklorunda da hilalle ilgili çeşitli 
inanışlar mevcuttur. Hilalin ilk günü ge
be kalan kadının çocuğu güzel olur. Hila

_lin ağzı yukarıda görünürse ucuzluğa, ucu 
yukarıda olursa o yıl kışın şiddetli geçe
ceğine, sırt üstü olursa zelzeleye ve be
laya işaret sayılması bunlardandır (ayrı
ca bk. AY). 

Halk edebiyatında hilal divan şiirinde 
olduğu kadar zengin mazmun ve teşbih
lerle kullanılmamıştır. Karacaoğlan'ın, 
"Çeşit çeşit bağlamışsın başını 1 Oydur
muşsun zülfe hilal kaşını" mısralarında 
olduğu gibi sadece sevgilinin kaşının ben
zetildiği teşbih veya istiare olarak değişik 
motiflerle tekran oldukça yaygındır. Cum
huriyet döneminde halk edebiyatı şekil 
ve motiflerinden faydalanılarak yazılmış 
bazı şiirlerde de hilale bu anlamıyla yer 

verilmiştir: "Gel ey hilal kaşlım dizim üs
tüne 1 Ay bir yandan sen bir yandan sar 
beni" (Sabahattin Ali) . 

Tanzimat'tan sonra değişen ve toplum 
meselelerine açılan yeni Türk edebiyatın
da hilal, divan şiirindeki mazmunların he
men hiçbiriyle ifade edilmemiştir. Şina
si'nin, "Vakta ki felek şekl-i hilalin kamer 
eyler 1 Gün geçtiğini örnr-i beşerden ha
ber eyler" beytinde olduğu gibi zamanın 
geçişinin sembolü olan hilal, bunun dı
şında pek az örnekte de tabiattaki ger
çek varlığıyla ortaya çıkar ve çok defa şa
irin bulunduğu ruh haliyle özdeşleşir. Re
caizade Mahmud Ekrem'in "Hilal-i Seher", 
Tevfik Pikret'in "Ufuk ve Hilal". Ahmed Ha
şim'in "Hilal-i Semen" adlı şiirleri bu çeşit 
kullanırnın birkaç örneğidir. Buna karşılık 
bayraktaki hilal dolayısıyla daha zengin 
çağrışımlara açıldığı görülen ifadelere rast
lanır. Çerkezşeyhizade Halil Halid'in Hi
ldl ve Salib Münazaası (Kahire 1325) 
adlı kitabında olduğu gibi fikri eserlerde 
Hıristiyanlığın sembolü olan salibe kar
şılık hilal İslam ' ı temsil eder. Namık Ke
mal'in "Hilal-i Osmanl" manzumesiyle 
Yahya Saim'in (Ozanoğlu) Hildlin Gölge
sinde: Çanakkale -Kütü '1-emare Zafer 
Destanı adlı şiir kitabı bu semboller etra
fında kaleme alınmıştır. Mehmed Akifin 
şiirleri arasındaAsım'da, "Bir hilal uğru
na ya Rab ne güneşler batıyor"; "İstiklal 
Marşı"nda, "Çatma kurban olayım çehre
ni ey nazlı hilal" ve "Dalgalan sen de şa
faklar gibi ey şanlı hilal" mısraları. bayrak 
dolayısıyla hilalin dini ve milli bir sembol 
olarak ifadesinin en hamasl-lirik örnek
lerini teşkil eder. Ahmet Cemi! Aklncı'nın 
Hilallerin Gölgesinde (istanbul 1967). 
Sevinç Çokum'un Hilal Görününce (is
tanbul 1988) adlı romanlarında aynı sem
bol tema olarak işlenmiştir. 

Hilal aynı zamanda, kemik ve şimşir gi
bi sert ağaçtan yapılmış, kulak ve diş te
mizliğinde kullanılan bir ucu sivri. diğer 
ucu kaşık gibi enli bir aletin adıdır. Bu 
alet Sabit'in, "Kimsenin kurcalama aybını 
manend-i hilal 1 Belki setr etmede hem
hasıyyet-i misvak ol" beytiyle edebiyata 
da girmiştir. Mahalle mekteplerinde ço
cukların harfleri göstermede, heceleme
de veya satır takibinde kullandıkları, bir 
iplikle kitabın arasında bağlı duran gü
müş veya tunçtan yapılmış alete de hilal 
denir. Baki'' nin, "Sarındı meh yine bir h Gb 
YGsufi destar 1 Sakundu farkına bir tane 
ince sim hilal" beyti buna işarettir. Bu in
celikte bir borudan akan su miktarına da 
hilal denilmiştir. Konak veya harnarnlara 
verilen suyun bedelinin tesbitinde hilale 



bağlı olarak şu ölçü birimleri kullanılmış
tır: 2 hilal = 1 çuvaldız, 2 çuvaldız = 1 iki
li, 4 çuvaldız = 1 masura. 2 masura = 1 
kamış. 4 masura = 1 lüle. 3 lüle = 1 salma 
(Pakalın, ilgi li maddeler; ayrıca bk. sk). 
Hilale benzeyen bir çeşit kadeh ise "hila-
11" olarak adlandırılmaktaydı. 
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~ CEMAL KURNAZ 

Sembol Olarak HilaL Ayın evreleri için
de dolunay güzellik ve parlaklık. hilal ise 
bunlarla birlikte yenilik. doğum ve taze 
hayat simgesi kabul edilir. Ay tarihte pek 
çok toplum tarafından tanrı sayılmış ve 
ayla ilgili birçok mit oluşturulmuştur. 
Türk mitolojisinde de bu türün örnekle
ri oldukça fazladır. Bunların bir bölümü 
Türkler'in ve Moğollar'ın menşei veya ilk 
yaratılışla ilgilidir. Kırk günlük iken konuş
muş. yakışıklı ve çok kuwetli efsanevl bir 
kahraman olan Oğuz Han'ın ışıkla gelen 
"altun kazılık kız" ile evliliğinden Gün. Ay 
ve Yıldız doğmuştur. Bu mit Sumer koz
mogonisiyle büyük bir benzerlik arzeder 
(Türker- Küyel, s. 52 1 ). Memlükler devrin
de Mısır'da yaşamış Türk asıllı Aybeg ed
Devadikfnin Türkler'in menşeiyle ilgili ola
rak anlattığı yaratılış destanına göre in
sanlığın veya Türkler'in ceddi Ay-Atam'
dır (Ögel, ı. 485) . 

Uygur Türkleri Mani ve Buda dinlerini 
benimsedikten sonra "Kök Tengri"ye "Ay 
Tengri" demeye başlamışlardır ; bunun 
Harizmşahlar döneminde devam ettiği 
görülmektedir (a .g .e., II, 202-203). Bazı 

kağanlar için "ay tannda kut bulmuş" ifa
desi kullanılırdı (Kafesoğlu, s. 125- ı 26; 

Caferoğlu, sy. 1, s. 112-114) . Emel Esin'e 
göre Türkler'in milartan en az bin yıl ön
ceki atalarınca dahi ay-yıldız hükümda
rm ve parlaklığın simgesi sayılıyordu; da
ha sonraki Türk toplumlarında da bu ge
lenek sürdü. Göktürk boylarından bazıla
rının damgaları hilal şeklindeydi ve Uygur 
tuğları ile Karahanlı bayrağının hilal 
alemleri vardı: Karahanlılar'ın sikkelerin
de de hilal motifi bulunmaktaydı (Esin, ı. 

313 vd .). 

Sumerler'in Samller'de Sin'e tekabül 
eden ay tanrıları Nanna'nın sembolü hi-

!ald i. Mezopotamya'da bulunan tarihi ka
lıntılar içinde özellikle mühürlerde ve sı
nır taşları üzerinde hilale çok sık rastlan
maktadır. Ortadoğu 'da değişik adlarla 
Mısır. Roma ve Yunan medeniyetlerinde 
görülen gök cisimlerine tapınma gelene
ğinde ay tanrısı/ tanrıçası da hilal şekli n

de tasvir edilirdi (Gray, s. 98-99). 

Eski Ortadoğu'da hilal sadece Mezopo
tamya'da değil çok geniş bir alanda sem
bol olarak kullanılmıştır. Mısır'da Thot ay 
tanrısı. İsis ay tanrıçası idi ve başlarında 
hilalle kuşatılmış kurs bulunan bir başlık
la tasvir edilirlerdi. İran'da da hilal sem
bolünün önemli bir yeri vardı. Düalist Zer
düştl tasawuruna göre tanrı Hürmüz'ün 
iki gözünden biri ay. diğeri güneşti. 1 ve 
ll. Darius (Dara) gibi bazı Ahamenl hü
kümdarlarına ve hanedanlarına ait para
larda hükümdar tasvirlerinde tacın üze
rinde bir hilal yer almaktadır (A Survey 
of Persian Art, VII. 126. 127) Sasanl pa
ralarının çoğunda da hilal bulunmakta
dır ve bunların bir kısmı yıldıziıdır (a .g.e., 
VII, 25 I -252). 

Mezopotamyalılar. eski Hintliler ve Ame
rika kıtası yerlilerinden Mayalar ayın ev
relerini takvim ve tarih belirlemede kul
lanmışlardır: Eski Ahid ve Kur'an'a göre 
de ay için m enziller yaratılmasının hikme
ti budur. Mezmurlarda ayın tarih belirle
medeki önemine işaret edilir (ı 04/19). Ya
hudiler için ayın ilk günüyle bedir günü 
bayramdı. Bununla birlikte yahudiler hi
tali bir sembol olarak kullanmamışlardır. 

Kur'an'da. "Sana hilallerden sorarlar. De 
ki : Onlar insanlar için vakit ölçüleridir .. ." 
(ei-Bakara 2/189) buyurulur. Ayrıca yılla
rın sayısı ve hesabının bilinmesi için aya 
menzillertayin edildiği (Yunus 10/5). onun 
eğri hurma dalı haline gelinceye kadar 
ineeldiği ve bir yörüngede döndüğü (Ya
sin 36/39-40) belirtilir. Hadislerde hilal da
ha çok oruç ve hac zamanının tesbitiyle 
ilgili olarak geçmektedir (bk. Wensinck. 
el-Mu'cem, "hilal" md.). Hilal Allah'ın var
lığının ve kudretinin delillerinden biri sa
yılır. Birçok ayette ayın insanların hizme
tine sunulduğu belirtilir, ayrıca birkaç 
yerde onun üzerine yemin edilir (b k. M . 
F. Abdülbaki, Mu'cem, "~mr" md.; ayrıca 
bk. AY). Geçmiş kültürlerde farklı bir an
lam taşısa da ayet ve hadislerde anlatılan 
özellikleri sebebiyle hilalin müslümanlar 
tarafından mutluluk. sevinç ve dirilişin 
sembolü olarak kullanılmasında bir sakın
ca görülmemiş olmalıdır. İbn Hacer el-As
kalanl'nin İbn Yunus'tan naklettiği riva
yete göre Hz. Peygamber, kabilesinin el
çisi sıfatıyla Medine'ye gelen Sa' d b. Ma-
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lik b. Ubeysır el-Ezdl'ye kavmine götür
ınesi için üzerinde hilal bulunan siyah bir 
bayrak vermiştir (el-işabe, ll. 32). Ayyıldız 
motifinin Hz. Meryem ve Isa 'yı semboli
ze ettiği. önceleri İskenderiye'nin. daha 
sonra da İstanbul'un sembolü olduğu ve 
Türkler'le müslümanlara Bizans'tan geç
tiği ileri sürülmüşse de Abdülhay el-Ket
tani yukarıda zikredilen rivayetin bu son 
iddiayı geçersiz kıldığını belirtmektedir 
(et-Teratrbü '1-idariyye, ll, 80). Em eviler'in 
ayyıldız motifli Sasanl paralarını kullan
malarında bunun bir payı olsa gerektir. 

Hilal motifinin bir sembol olarak VII. 
yüzyıldan itibaren İslam dünyasında kul
lanıldığı görülmektedir. Emevller döne
minde Blşapfır'da basılan paralar Muavi
ye. Haccac ve daha sonra Taberistan Va
lisi ömer b. Ala tarafından kompozisyon
ları değiştirilmeden ay- yıldızlar arasına 
besmele. kelime-i tevhid veya bazı ayet
ler eklenerek yeniden darbedildi (Tözen. 
ı . 3, lv. 1-36). Abbasller döneminde ken
dini bağımsız sayan devletler tarafından 
kesilen sikkeler arasında da hilal motifi 
taşıyanlar vardı . Bunlardan X ve Xl. yüz
yıllara ait Karahanlı sikkelerinde bulunan 
hilal motifi içine "lillah", "adi", "ilig" (hü
kümdar) gibi bazı ibareler yazılmıştı (Esin, 
ı. 355-356). Musul Zengl Hükümdan Na
sırüddin Mahmud'un bakır dirhemlerinin 
bir yüzünde hilal ortasında taç giymiş 
hükümdar kompozisyonu bulunmaktay
dı ( Treasures of Islam, s. 529). Daha sonra 
Büyük Selçuklular. Harizmşahlar ve Ana
dolu Selçukluları'nca benimsendiği anla
şılan hilal İlhanlı paralarında da yer almış
tır. Mlrhand. Gazneli Hükümdan Sebük 
Tegin'in hilali ordusunda bir sembol ola
rak kulland ığın ı belirtmektedir (Ravza

tü 'ş-şafa, IV, 26) Xl. yüzyılda Roma-Cer
men imparatoru IV. Heinrich ile Papa VII. 
Gregorius arasında çıkan anlaşmazlıkta 
papanın krala karşı 1 082'de gönderdiği 
orduda. göğüslerinde altından yapılmış 
hilaller taşıyan Sicilyalı müslüman asker
ler de vardı (Yakup Artin Paşa. 1/3, s. 39). 

Fatımller'den kalan hilal biçimi kolyelerle 
Haçlı seferlerini konu alan minyatürler
deki müslümanların kalkanlarında görü
len aynı tarz motifler bu bilgiyi doğrula
maktadır. ll. Baudouin'in Haçlılar'a bağış
ladığı ve Daviyye (Templier. Templar) şöval
yelerinin kiliseye çevirdikleri Kubbetü's
sahre'nin ku b besine altın bir haç yerleş
tirilmiş (iA, vı . 945). Selahaddin-i Eyyfıbl 
Kudüs'ü Haçlılar'dan geri aldığı zaman 
(583/1187) bu haçı indirip yerine uçları 
birbirine yakın hilal şeklinde bir alem koy
durmuştu (a.g.e., VI, 960). Bu olaydan 
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