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Hicrî yýlýn son ayý,
dört haram aydan biri.˜ ™

Sözlükte “hac ayý” anlamýndaki zilhicce
(zülhicce, zülhacce) kamerî yýlýn zilkadeden
sonra gelen son ayýdýr. Ýslâm’dan önce
Arab-ý bâide (Âd ve Semûd) döneminde “me-
sîl” ve “müsbil”, Arab-ý âribe devrinde ise
“ne‘as” ve “bürek” þeklinde adlandýrýlýyor-
du. Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan
diðer ay adlarýyla birlikte Arab-ý müsta‘ri-
be döneminde kullanýlmaya baþlandýðý kay-
dedilir. Câhiliye devrinde Araplar haram ay-
larýn ilki olan zilkade ile zilhicce ayýnda ti-
carî açýdan büyük önem taþýyan panayýr-
lar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz pa-
nayýrýný düzenler, bunlarýn sona ermesiyle
birlikte bu ayda hac ziyareti baþlardý. Zil-
hicce Ýslâm’dan sonra da hac ibadetinin
yerine getirildiði ay olmuþtur. Bu ayýn se-
kiz-on üçüncü günleri arasýnda ifa edilen
hac menâsikinin mahiyeti, mekâný, vakti
gibi hususlar dikkate alýnarak adý geçen
günler farklý þekillerde adlandýrýlmýþtýr. Hac
menâsikinin ifasýna baþlandýðý zilhiccenin
sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü
“arefe” ismiyle anýlýr. Kurban bayramý zil-
hiccenin onuncu günü baþlar ve dört gün
devam eder. Bu ayýn onuncu gününe
“nahr/ zebh günü”, on-on ikinci günlerine
“eyyâm-ý nahr” veya ayný günlerde hacý-
larýn Mina’da bulunmalarý sebebiyle “ey-
yâm-ý Minâ”, on bir-on üçüncü günlerine
de “eyyâm-ý teþrîk” adý verilir.

Müfessirlerin çoðunluðu, Fecr sûresinin
2. âyetinde üzerine yemin edilen on ge-
cenin zilhicce ayýnýn ilk on gecesi olduðu
görüþündedir (Þevkânî, Fet¼u’l-šadîr, V,
432). Ýbn Abbas’ýn, “Bilinen günlerde Al-
lah’ýn ismini zikretsinler” âyetinde geçen
(el-Hac 22/28) “bilinen günler” ifadesini de
zilhiccenin ilk on günü veya teþrik günleri
diye yorumladýðý nakledilir. Hz. Peygam-
ber’in, “Allah katýnda ibadet edilecek -sâ-

lih amel iþlenecek- günler içinde zilhicce-
nin ilk on gününden daha hayýrlýsý yoktur”
(Buhârî, “.Îdeyn”, 11; Tirmizî, “Savm”, 52;
Ebû Dâvûd, “Savm”, 61); “Allah katýnda
zilhiccenin ilk on gününde yapýlan amel-
lerden daha deðerlisi yoktur; bugünlerde
tesbihi çok yapýn; tahmîdi, tehlîli ve tekbi-
ri çok söyleyin” buyurduðu nakledilir (Þev-
kânî, Neylü’l-ev¹âr, III, 354). Resûl-i Ekrem
zilhiccenin ilk dokuz günü sürekli oruç tut-
tuðu için bu günlerde oruç tutmak müs-
tehaptýr. Yorgun düþmeleri ihtimali bulu-
nan hacýlarýn zilhiccenin sekizinci ve doku-
zuncu günlerinde, özellikle vakfenin yapýl-
dýðý arefe gününde oruç tutmalarý mekruh
sayýlmýþtýr. Resûl-i Ekrem’den nakledilen,
“Kesecek kurbaný olan kimse zilhicce ayý
girince kurbanýný kesinceye kadar saçýn-
dan ve týrnaklarýndan hiçbir þey kesme-
sin” meâlindeki hadisini (Müslim, “Edâhî”,
42; Ebû Dâvûd, “Dahâyâ”, 2-3; Ýbn Mâce,
“Edâhî”, 11) dikkate alan Mâlikî, Þâfiî ve bir
kýsým Hanbelî fakihine göre kurban kese-
cek kiþinin zilhicce ayý girince kurbanýný ke-
sinceye kadar saçlarýný ve týrnaklarýný kes-
mesi mekruhtur. Zilhicce ayýnýn faziletine
dair Hz. Peygamber’den nakledilen, “Ayla-
rýn efendisi ramazan, saygýya en lâyýk ola-
ný da zilhiccedir” þeklindeki rivayetin (Ah-
med b. Hüseyin el-Beyhaký, Þu£abü’l-îmân,
III, 355) sahih olmadýðý ifade edilmiþtir (M.
Nâsýrüddin el-Elbânî, VIII, 205).

Ýslâm tarihinde zilhicce ayýnda meyda-
na gelen önemli olaylar arasýnda Birinci
ve Ýkinci Akabe biatlarý (621-622), Hudeybi-
ye Antlaþmasý (6/628), Hz. Peygamber’in
oðlu Ýbrâhim’in doðumu (8/630), Hz. Os-
man’ýn þehid edilmesi (35/656) zikredile-
bilir. Türk din mûsikisinde þevval, zilkade
ve zilhicce aylarýnda genellikle güftelerin-
de hac, Kâbe sevgisi ve Kâbe hasreti te-
rennüm edilen hac ilâhileri okunur. Zilhic-
ce Osmanlý belgelerinde “5” kýsaltmasýyla
gösterilmiþtir. Bu ayýn ilk on günüyle ilgi-
li olarak Taberânî (nþr. Ammâr b. Saîd el-
Cezâirî, Amman 1429/2008) ve Ýbn Ebü’d-
Dünyâ (nþr. Meþ‘al b. Bânî el-Cibrîn el-Ma-
tîrî, Beyrut 2011) Fa²lü £aþri ×i’l-¼icce,
Ýbn Nâsýrüddin ed-Dýmaþký Fa²lü £aþri ×i’l-
¼icce ve yevmi £Arefe (nþr. Râþid b. Âmir
el-Gufeylî, Riyad 1422/2002) adýyla birer
eser kaleme almýþtýr.
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Zil, Türk halk mûsikisi ritim çalgýlarý içe-
risinde metal çarpmalýlar sýnýflamasý altýn-
da yer almaktadýr. Zil ailesinden olan diðer
çalgýlar parmak zili ve zilli maþadýr. Bun-
lardan parmak zili sarý pirinç veya çelik-
ten imal edilir. 45 mm. çapýnda sarý pirinç-
ten yapýlan parmak zillerini kadýnlar, çelik-
ten yapýlan parmak zillerini ise köçek de-
nilen erkek dansçýlar danslara veya danslý
þarkýlara eþlik ederken kullanýrlar. Bu zil-
ler iki elin baþ ve iþaret parmaklarýna ta-
kýlarak davul zurna eþliðinde çalýnýr. Eðlen-
ce yerlerinde parmak zillerini takarak gö-
bek dansý yapan kadýnlara çeng kelimesiy-
le iliþkili olarak çengî denilmektedir. Zilli
maþa ise çevresine 5 cm. çapýnda küçük
zil veya çýngýraklar dizilmiþ bir çift kaþýk
yahut maþadan ibaret olup dize vurula-
rak çalýnýr.

Herhangi bir ses perdesi veya frekansý
olmayan zil orkestralardaki vurmalý çalgý-
larda ve bateri takýmlarýnda da çalýnmak-
tadýr. Bu çerçevede kullanýlan zillerden ilki
bir sehpa veya standýn üzerine asýlý ola-
rak duran ve baget ile çalýnan, 14-22 inç
arasýnda deðiþen ölçülerde “suspended”
zillerdir. Diðer ziller ise birbirine vurularak
veya çarpýlarak çalýnan farklý ölçülerde ve
kalýnlýkta “crahs” zillerdir. Ayrýca bir me-
kanizma üzerine kurulu iki adet zilin bir
pedal yardýmýyla karþýlýklý olarak birbirine
çarptýrýlmasý suretiyle çalýnan “hi-hat” zil-
leri de genellikle bateri takýmlarýnda kul-
lanýlýr.
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yâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu ri-
vayetleri doðrulama imkâný bulunmamak-
tadýr. Ýbn Abbas’ýn, “Mûsâ’ya otuz gece va-
de verdik” âyetinde geçen (el-A‘râf 7/142)
“otuz gece” ifadesini zilkade ayý olarak yo-
rumladýðý nakledilir (Þevkânî, II, 242). Ýs-
lâm tarihinde zilkade ayýnda meydana ge-
len önemli olaylardan Hendek (Ahzâb) Gaz-
vesi, Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahþ
ile evlenmesi, Benî Kurayza Gazvesi, Um-
re Seferi, Umretü’l-kazâ, Resûl-i Ekrem’in
Meymûne bint Hâris ile evlenmesi zikre-
dilebilir. Ramazan ve kurban bayramlarý
arasýnda kaldýðý için zilkade ayýnda nikâh
kýyýlamayacaðý yönündeki inanýþlarýn dinî
dayanaðý yoktur. Haram aylar olan zilka-
de, zilhicce, muharrem ve recebde (Hane-
fîler’e göre tercihen bu aylarýn perþembe, cuma
ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müs-
tehaptýr. Türk dinî mûsikisinde þevval, zil-
kade ve zilhicce aylarýnda genellikle hac
ilâhileri okunur. Bu aylarda güftelerinde
haccý, Kâbe sevgisi ve hasretini dile geti-
ren eserler icra edilir. Yine iki bayram ara-
sýnda yer aldýðýndan Türk halk kültüründe
özellikle kadýnlar arasýnda “aralýk” þeklinde
isimlendirilen zilkade ayý Osmanlý belgele-
rinde “ .kýsaltmasýyla gösterilmiþtir ”5א
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aþaðýlanmasýna yol açan 
zayýf ve itibarsýz konum anlamýnda

Kur’an tabiri.
˜ ™

Sözlükte “zayýf, âciz ve itibarsýz olmak,
aþaðýlanmak, yenik düþüp boyun eðmek”
anlamýndaki züll kökünden türeyen zillet
bir kimsenin baþkalarý karþýsýnda beden-
sel, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb.
yönlerden zayýflýðýný ve etkisizliðini ifade

eder. “Güç, üstünlük, saygýnlýk” mânasýn-
daki izzetin karþýtýdýr. Zillet yerine zül ve
mezellet de kullanýlýr. Birini aþaðýlamaya,
küçük düþürmeye izlâl, bu duruma düþen
kimseye zelîl (çoðulu ezille) denir (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “cll” md.; Lisânü’l-
£Arab, “cll” md.). Esmâ-i hüsnâ hadisin-
de geçen (Ýbn Mâce, “Du.â,”, 10; Tirmizî,
“Da.avât”, 82) zül kökünden müzil “dile-
diði kimseyi üstünlükten yoksun býrakýp
hor ve hakir düþüren” anlamýndadýr. “Me-
hânet, tehâsüs, temelluk, denâet” gibi zil-
lete yakýn anlamlar içeren baþka kavram-
lar da vardýr (meselâ bk. Râgýb el-Ýsfahâ-
nî, s. 291; Gazzâlî, III, 368, 369). Bazý kay-
naklarda tevazuun ifratýnýn kibir / tekeb-
bür, tefritinin ise zillet olduðu belirtilir.
Râgýb el-Ýsfahânî zillet yerine “bir kimse-
nin, hakkýný kaybetmeye yol açacak dere-
cede kendini alçaltmasý” þeklinde açýkla-
dýðý “daa” (��C	א) kavramýný kullanýr (e×-¬e-
rî£a, s. 299). Gazzâlî’ye göre tevazu kibir ve
zilletin itidal noktasý olmakla birlikte te-
vazu ile zillet arasýndaki sýnýr deðiþkendir.
Buna göre bir kimsenin ilim, meslek, mev-
ki gibi hususlarda kendisinden daha aþa-
ðý durumda bulunan birine karþý tevazu-
da aþýrýya kaçmasý zillet sayýlýr (Ý¼yâß, III,
368-369).

Kur’ân-ý Kerîm’de yedi âyette zillet, on
altý âyette ayný kökten isim ve fiiller baþ-
lýca üç anlam çevresinde toplanýr. 1. Bazý
âyetlerde zillet ve türevleri yaygýn kulla-
nýmýna uygun biçimde “aþaðýlanma, âciz-
lik” mânasýna gelir. Bir âyette kudreti ve
hükümranlýðý mutlak olan Allah’ýn diledi-
ðini aziz, dilediðini zelil kýlacaðý belirtilir
(Âl-i Ýmrân 3/26). Ýsrâiloðullarý’nýn Sînâ çö-
lünde Hz. Mûsâ’ya karþý sergiledikleri sert
ve saygýsýz tavýrlarý, Medine yahudilerinin
Resûl-i Ekrem’e yönelik hasmane tutum-
larý sebebiyle zilletle damgalandýklarý (el-
Bakara 2/61; Âl-i Ýmrân 3/112), Mûsâ’nýn
Tûrisînâ’ya çýkmasýnýn ardýndan buzaðýya
tapmaya kalkýþan Ýsrâiloðullarý’nýn Allah’ýn
öfkesine ve dünya hayatýnda zillete mâ-
ruz kaldýklarý (el-A‘râf 7/152), Ýslâm aleyhi-
ne yahudilerle iþ birliði yapan Medine mü-
nafýklarýnýn da zillete düþürülenler arasýn-
da yer alacaklarý (el-Mücâdile 58/20) bil-
dirilir. Zillet kavramý altý âyette inkârcýla-
rýn âhiretteki deðersizliðini ve aþaðýlanmýþ-
lýk durumunu anlatýr (M. F. Abdülbâký, el-
Mu£cem, “cll” md.). Sabâ melikesi Hz. Sü-
leyman’dan aldýðý mektup üzerine çevre-
sindekilere bilgi verirken, “Krallar bir ülke-
ye girdiler mi oranýn altýný üstüne getirir,
halkýnýn ulularýný zelil yaparlar” demiþti (en-
Neml 27/34). 2. Bir kýsým âyetlerde zillet
kavramý cümledeki baðlamýna göre olum-
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Hicrî yýlýn on birinci ayý,
dört haram aydan biri.

˜ ™

Zilkade (zülka‘de, zilki‘de) kamerî yýlýn þev-
valden sonra, zilhicceden önce gelen on
birinci ayýdýr. Haram aylardan olduðu için
“zü’l-ka‘deti’l-harâm” þeklinde de anýlýr. Câ-
hiliye Araplarý bu ay girdiðinde kutsallýðý-
na karþý saygýlarýndan dolayý savaþ ve sal-
dýrýyý, kötü söz ve kötü davranýþý, hatta
hayvanlarý için otlak aramayý býrakmala-
rý sebebiyle bu ayýn “oturmakla geçen ay,
oturma zamaný” anlamýnda “zü’l-ka‘de”
diye adlandýrýldýðý, Ýslâm’dan önce Arab-ý
bâide (Âd ve Semûd) döneminde “haykal”,
Arab-ý âribe devrinde ise “harf”, “hüvâ‘” ya
da “renne” adýyla anýldýðý nakledilmekte-
dir. Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan
diðer ay adlarý gibi milâdî V. yüzyýlýn baþ-
larýnda Hz. Peygamber’in babasýndan be-
þinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafýndan be-
lirlendiði, Ýslâmiyet’in zuhuru döneminde
de Araplar’ýn bu isimleri kullanmakta ol-
duðu belirtilmektedir. Câhiliye devrinde ha-
ram aylarýn ilki olan zilkade ayýnda ticarî
açýdan büyük önem taþýyan panayýrlar dü-
zenlenir, Mekke’de Ukâz ve Mecenne pa-
nayýrlarý da bu ayda kurulurdu.

Bazý kaynaklarda zilkade ayýnda mey-
dana gelen olaylar arasýnda Hz. Ýbrâhim
ile Ýsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükselt-
meleri, denizin Hz. Mûsâ için yarýlmasý,
Hz. Yûnus’un balýðýn karnýndan çýkmasý
zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriy-


