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Alemin--Tarihçesi 
ve Monçuk, Hilal, Boynuz Alemierin 

Menşeleri Üzerine 

Alem kelimesi, Arapça ilm "bilmek; bildirmek, işa
ret etmek,. kökünden türemiş kuralsız bir isim olup · 
anlamı "belli eden, bildiren; iz, alfımet, işaret, nişan 
v.dğl."dir. Taşıdığı bu kelime anlamından dolayı "sem
bol, standart; bayrak, sancak; lider, imam; sırur, sırur 
taşı; uzun dağ" ve Arap gramerindeki "özel isim" için 
müşterek terim olarak kullanılmaktadır, çoğul hali 
aıam'dır.' 

Alemin Tarihçesi 

Alemin ortaya çıkması tarih öncesi deviriere rast
lar. Bunlar daha çok savaşlar ve kalabalıkta icra edi
len dini törenler sırasında, kişilerin kendi lider ve top
luluklaruu tanıyabilmeleri amacıyla kolay görülebilecek 
biçimde, mızrak gibi uzun bir gönderin ucuna takıla
rak birliklerin önünde taşınan alfımetlerdir. Alemin, 
kalabalık ve kargaşalık anında liderin bulunduğu yere 
işaret etmesinin yanında yerine getirdiği diğer önemli 
görev, o topluluğu birlik ve beraberlik içinde tutması
dır. Bu sebeple gerek alemler, gerekse sonralan onlar
dan gelişen bayrak ve sancaklar daima manevi bir güç 
taşımış ve mukaddes sayılrnışlardır. 

ilk alemler (standart) totemik deviriere aittir. Bun
lar tanrı suretleri, semavi semboller ve çeşitli hayvan 
şekillerinde genellikle bakır, tunç, gümüş, altın gibi 
madenierden yapılarak mabetierde muhafaza edilen ve 
törenlerde alaylann, savaşlarda da askeri birliklerin 
önünde taşman gönderlere takılrnış küçük heykellerdir. 
Bilinen ilk alemler tasviıi sanattan tanınmakta ve bun
ların tann sembolü olduklan gÇ,rülmektedir. Mezopo
tamya'daki en eski örnekler, M.O. IV. binyılın sonlan
na tarihlenen ve "Uruk vazosu" adıyla anılan, Sumer
Ier'irı Geç Uruk safhasına ait bir alahaster vazo üze
rinde bulunmaktadır. Tanrıça İnarına'yı (İştar, Venüs) 
- · 
' 

R.1) Alaca Höyül< Kursıarı 

Sargon ERDEM 

·sembolize eden bu alemler, bir mızrak boyunda, ucu
na kumaş parçası asılıruş bir kamış demeti (zürriyet 
ve bereket sembolü ?) şeklindedir.2 Yine aynı döneme 
ait çeşitli silindir mühürler üzerinde de görülen bu 
alemler daima yere tesbit edilmiş durumdadır. Elde 
taşınan ilk alemler ise bu dönemi izleyen Cemdet 
Nasr devrine (3100-2900) tarihlenen bir silindir mü
hür üzerinde görülmektedir. Hangi ıannya ait olduğu 
kesinlikle tesbit edilemeyen bu alemler, insaniann elle
rinde tuttuklan uzun gönderterin tepesine takılrnış uç
ları kıvnk koç boynuzianna benzemekte ve bu boy
nuzların (?) altlanndan yirıe birer kumaş parçası sal
lanmaktadır.3 Mahiyeti ve kime ait olduğu .. kesinlikle 
bilinen Mezopotamya'daki en eski alem, M.O. III. birı
yılın ilk yansına tarihlenen Lagaş Kralı Eannatum'un 
"Akbabalar steli" adı verilen kabartmalı taş yazılında 
görülmektedir. Bu alem, uzunca bir sapın tepesine ta
kılıruş, kanatlan açık vaziyette bir kartat şeklinde olup 
altında kumaş parçası bulunmamaktadır.4 Sumerler'le 
çağdaş Mısır medeniyetirıin başlangıcında da (III. bin
yıl başlan) L Sütale'nin kurucusu Menes'e (Narmer) 
ait "Narmer paleti" denilen kabartmalı bir taç levha 
üzerinde, sefere çıkan firavunun önünde dört askerin 
alem taşıdıklan görü!mektedir. Bunlar uzun gönderle
cin tepesine takılmış, altlanndan kumaş parçalan salla
nan tannlara ait mukaddes hayvan sembolleridir.5 Ay
nı döneme ait "Avcı paleti" denilen başka bir kabart
malı levhada ise avcılar grubunun başında giden şah
sın, tepesinde şahin bulunan ve altından iki kumaş 
parçası sallanan bir alem taşıdığı görülmektedir 
(Lloyd, Fig. 13). 

Tasviıi sanattan tarımantann dışında, doğrudan 
kel'l;~isi ele geçmiş ilk alemierin en güzel örnekleri, 
M.O. III. binyılın soruanna ait Alaca Höyük kral me
zarlanndan çıkanlan Hatti ~neş kurslanyla geyik ve 
, _ ---~ ~· .. ···:· "-.. ,._.·:-·-· . -.,..--,-~.,..-·.-:
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R.2) Alaca Höyük kursları 
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R.3) Alaca Höyük kursları R.4) Diyarbekirli, Res 115 

boğa heykellcridir (res. 1-3). Hunlar'a ait Pazınk kur
ganlannda da, aralannda büyük bir zaman farkı olma
sına rağmen Alaca Höyük hayvan heykellerine fcvka
lıide benzerlik gösteren bazı geyik ve yaban keçisi şe
killcrinde gönder-çadır alemleri bulunmuştur (res. 
4-6).6 Bu alemler, Hunlar'ın sıkışıp kaldıklan bölge
den, gizli geçitleri bir geyiğin önderliğinde geçerek 
kurtulduklaruu anlatan milli ersanelerindeki geyiğin7, 
aslında ordunun önünde taşınan bir geyik alemi olabi
leceğini akla getirmektedir. 

Tarih Çoyunca en gösterişli alemleri, Eskiçağ'ın en 
düzenli ordulaona sahip bulunan ve savaştıklan insan
Iann moralleri üzerinde askeri birliklerindeki ilıtişam 
ve intizarnla da etkili olan Romalılar kullaruruşlardır. 
Önceleri aynı göndere üst üste takılmak suretiyle daha 
dikkatçekici hale getirilen Roma alemlerinin başlıcala
nnı savaş tanrılan Mars ve Minerva'nın küçük lıeykel
leri, diğer dini semboller, Roma'nın ve imparatorun 
sembolleri ile ordl!-yu teşkil eden birliklerin alametleri 
oluşturmuştur. MO. ll. yüzyılın sonlanndan itibaren 
ise ordu alemi olarak kanatlanru açmış, saldırı vaziye
linde kartal figürü benimsenıniş ve bu alem zamanla 
diğerlerinin yerini almıştır. Roma alemleri tabü olarak 
Bizans alemlerini ve Ortaçağ ~vrupa armacılı_ğıru (lıe
raldry) etkilemiş, Fransa·nı~ Imp~ratorlu~, It~ya'nın 
Faşizm ve Almanya'nın Nazızm donemlennde ıse ay
nen taklit edilmiştir. Roma ordu alemlerinde ve daha 
önce Lagaş Kralı Earınatum'un aleminde görülen ka
natlannı açmış vaziyetteki kartal figürü gibi bir karta
lın, merasimler sırasında Anadolu Selçuklu hükümdar
lannın başianna tutulan gölgeliğin (çetr) tepesinde de 
bulunduğu, İbn Bibi'nin "Hükümdar çetrinin kartalı, 
sultaniann güneşine talih kanadını ve tüylerini gerdi 
ve kudret gölgesini yaydı" cümlesinden anlaşılmakta
dır.8 

l:-.-: ... 

R.S) Diyarbekirli, Res 113 a-b 

R.6) Diyarbekirli, Res. 113 a-b R.7) H.Z.Koşay, Lev. XIX 

Çoktanrılı dinlerin ortadan kalkmasıyla birlikte to
temik alemler taşınmaz olmuşlar ve dolayısıyla alem 
şekilleri daha sade bir görünüm kazanmaya başlamış
lardır. Ortaçağ boywıca silah olarak da kullarulan, 
Avrupalılar'ın halbert (saplı balta), Osmanlılar'ın 
alem, gönderli balta veya teber dedikleri bir tür 
alemler, genellikle mızrak ucu altında çüt ağızlı veya 
sırtı mahmuzlu balta gibi dürtücü-kesici formlarda ya-
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R.S) Azarpay, Urartian Art and Artifacts, Fig.5 

pılnuşlardır (res. 7).9 Divan ii Lugati't-Tiirkten öğrenil
diğine göre Türkçe bayrak kelimesinin aslı da batrak 
(babrak; ucuna bir ipekli kumaş parçası takılan ımz
rak) kelimesidir ve bu durum eski Türkler'de bayrağın 
da bir silah olarak doğup geliştiği.ni göstermektedir.10 

Savaşlarda mızrağm terk edilmesinden sonra, bu tür 
silah-alemler silah özelliklerini kaybetmişler ve uçtan
na genellikle alev dili (flame) biçiminde, üzederi ar
malı veya düz kumaş parçalan takı.lımş birer sembolik 
mızrak şeklinde flama ve bayraklara dönüşmüşlerdir. 
Kaynaklardan, Hz. Muhanuned'in Ukab'ının da sefer 
sırasında diğer Arap sancakları gibi bir mızrağı.n ucu
na bağlanarak taşındığı öğrenilmektedir.11 

Birer kumaş parçasından ibaret olan ilk flama, 
bayrak ve sancaklann daima mızrak ucuna bağlanmış 
olmalan, tarih boyunca en çok kullanılan gönder ale
minin, o amaçla yapılmamış olmasına rağmen mızrak 
temreni olduğunu ortaya koymaktadır. Manevi koruyu
cu niteliğiyle bina çatılarına takılan alemierin ~e bili
nen ilk örneği mızrak teınreni şeklindedir. M.O. VIll. 
yüzyıla ait olan bu alem, Assur Kralı Il Sargen'un sa
rayındaki zafer kabartmalarında, yağmalanması tasvir 
edilen bir Urartu mabedinin çatı tepesinde yer almak
ta olup Urartular'ın baş tanrısı Haldi'nin (savaş tanrı
sı) sembolü olan mızrak teınreni şeklinde yapılmıştır 
(res. 8).12 Her ne kadar Sumer tasviri eserlerinde de 
bazı mukaddes çadırların üzerinde çeşitli sayılarda 
alemler görülmekte ise de bunlar daha sonraki devir
Ierde çatı veya kubbelerin tepe noktasına takılan 
alemlerden oldukça farklıdır (Goff, Fig. 469-471). Bi
linen ilk bina aleminin bir mabedin çatısında bulun
ması ve mimarlık tarihi boyunca da yalnız mabet, 
medrese, şifahane, çarşı ve mesken gibi mukaddes ve 
mübarek tanınan binalarda kullanılıp özellikle İslam 
mimarisinde kubbeli dahi· olsa, şer'an kerih sayılan ve 
içinde Kur'an okurunası, namaz Jcı.lınması , hatta selam 
verilmesi caiz olmayan hamam (soyunmalık hariç),Il 
kaplıca ve aptesane gibi binalarda kullanılmaması, bi
na alemlerinin de gönder alemleri gibi daima mukad-

des kabul edildiklerini göstermektedir. Bugün hfılii de
vam eden, kubbesi tamamlanan camilerle çatısı kapa
nan görkemli binaların tepe noktalarına, dini törenle 
ay-yıldızlı veya düz kırmızı bayrak (alem) dikilmesi 
geleneği de, eski devirlerde alemierin çatılara henüz 
inşaat bitmeden takıldığını ve böylece yapının bir an 
önce manevi koruma altına alınmak istendiğini göster
se gerektir. Klasik Yunan mimarisinde alınlıkların tepe 
noktası ile etek uçlarına konulan akroter'lerin de sa
dece süsleme unsuru olmayıp birer alem olduklan, da
ha çok tanrı, tanrıça, grifon, sfenks ve aslan gibi ko
ruyucu uluhiyyet ve mukaddes bayvan heykeli şekliı?:de 
yapılmalanndan açıkça anlaşılmaktadır (res. 9). Ote 
yandan, biri B. Selçuklular'a, diğeri Arniklular'a ait 
olan tunçtan yapılmış sfenks şeklindeki iki çatır direği 
alemi, Müslüman Türkler'in de mitolojik hayvanlan, 

R.9) Arseven, Sh. 35 
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A.10) Dlyarbeklrli, Res.160 A.11) Diyarbekirli, Res.161 A.12) Arseven, Sh. 585 

Hunlar ve Moğollar gibi bina (çadır) alemi olarak kul
landıklanru göstermektedir (res. 10-11).14 Yunan mi
marisindeki, uçlan volüt yapmış kollannın arası doldu
rolarak palmete benzetilen lir şeklindeki akroterler de 
aslında, aşağılarda üzerinde aynca durulacak olan 
boynuz alemierin süsleme unsuruna dönüştürülmüş şe
killerinden ibar_ettir. Aynı şekilde, Avrupa mimarisinde 
süs unsuru sayılan ve bilhassa .kiliselerle hastane gibi 
önemli binaların çatı zirvelerine konulan fınldaklann 
(girouette, weathercock) yine daima kutsal değerler ta
şıyan figürlerden yapılmalan, rüzgann yönünü göster
mek gibi ikinci bir fonksiyon kazand.ınlmış oynar alem 
olduklannı ortaya koymaktadır (res.12). 

M on çuk Ate.mter 

İslamiyet'in kabulünden önce Türklerin, çadır ve 
sancak direklerinin tepesine genellikle küre şeklinde 
alemler taktıklan bilinmekte, ancak eski Türkçe kay
naklard~ bu alemiere n~ isim verdikleri öğrenileme
mektedır. Buna karşılık Iranlı şair ve yazarların bu 
~-e~~rden mençuk/mencuk şeklinde bahsettikleri gö
~lmuş ve Farsça olmayan, Farsça'da ancak ilk Türk
Islam devletlerinden Gazneliler döneminden itibaren 
kullanılmasına başlanan bu kelimenin Türkçe mon
çuk/muncuk (boncuk) olduğu tesbit edilmiş bulun
maktadır.ıs Divanü Lugati't-Türkte "süs boncuğu" ve 
"atlann boynuna takılan değerli taş, arslan tırnağı 
muska gibi şeyler" (nazarlık) anlamlarında kullanıl~ 
monçuk (Dizin 413), çeşitli Türk lehçelerinde yer al
masına rağmen etimolojik açıdan çözümlenememiş ve 
gerçek kelime anlamı bulunamamıştır.16 Farsça'daki 
mencuk/mençuk ise Ferheng-i Ziya'da mahçe "ay 
şeklindeki sancak alemi; yeni ay; altın toplu iğne" ke
limesine eşanlarnlı gösterilmekte ve mahı mençuk 
çetr ibaresi de "çadır tepelerinde olan altıp top ki ba
ba denilir" şeklinde açıklanmaktadırP Hiç şüphesiz 
monçuk/Mençuk kelimesi, -cuk/~çuk ekiyle yapılmış 
tipik bir Türkçe küçültme (diminutive) ismidir. Fakat 

Türkçe'de bu ismin türernesine uygun bir mon-/men
veya bon-lben- kökü mevcut değildir. Buna karşın 
Türkçe'nin, İskender İmparatorluğu'nun kurulmasından 
Samanoğulları-Gazneliler döneminin sonuna kadar 
Baktria ve Sogdia'da (Selevkid ve Baktriana krallıkla
rnun hüküm sürdükleri Kuzey Afganistan-Özbekistan) 
birlikte konuşulduğu Grekçe ile, çok daha geniş bir 
alanda ve çok daha eskiden beri iç içe yaşadığı Fars
ça (Eski Persçe, Aves~-Pehlevi, Sogdca), Toharca, 
Ossetçe, Tacikçe ve Sanskritçe gibi İndogermen diller
de men-/mon- şeklinde bir kök bulunın.iıkta ve "ay" 
anlamında olan bu kök, Avesta'da ma-/mö-, Farsça'da 
mang/mah, Toharca'da man ve Grekçe'de men türev
Ieriyle yer almaktadır (aynı zamanda Anadolu'da Men 
"ay" tannsı"; Lat. mensis; İng. moon, month; Alın. 
Monad, M on d "ay'~. 18 Buna göre monçuk/mençuk/ 
muncuk kelimesinin, Türkler tarafından -cuk/-çuk kü
çültme ekiyle bu İndogermen kökten "aycık, küçük 
ay" anlamı ile türetilmiş olduğu ileri sürülebilir ve "al
tın çadır topu" anlamında olan bu kelimenin Fars
ça'daki sinonimi mahçe'nin de (mah-çe "ay-<:ık, kü
çük ay") yalnız "hilal" değil, "altın toplu iğne" anlamı
na gelmesi bu görüşü kuvvetle destekler.19 İbn Ke
mal'in ifadesine göre, Osmanlılar da İranlılar gı.bi alem 
anlamında kullandıkları monçuk'u ay ve güneşe ben
zetmişlerdir.20 Aynca nazar boncuklannın da monçuk 
alemierin de manevi koruyucu olmaları, bu kelimenin 
sıradan bir yuvarlak cismiıi adından değil "ay" gibi 
mukaddes kabul edilen bir cismin adından küçültüle
rek türetildiğini göstermektedir. Nitekim Şamanizm'de 
tann kabul edilen ay, aydın'ı ("ay ışığı"; Qauson 268) 
ile karanlık güçlere, kötü ruhlara ve çeşitli hastalıklara 
karşı koruyucudur ve şamanlar amulet-nazarlık olarak 
ay ve güneş sembolleri ile iri kalır boncuklan ve düğ- · 
meler tak.ınmaktadır.21 Budist Uygurlar ise, bazı koz
mik tannlar için yaptıklan tasvirlerde çintemani moti
fini kün-ay (güneş-ay) şeklinde resmetmekte ve buna 
"körkle monçuk" demektedirler . (Esin, "Kün-Ay", 337, 
Lev. VI B/13 a-b). Öte .yandan, Sıısani tasviıi sanatın~ 
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A.13) Kurtoğlu, Şek. 36 

da da leraliyet atlaruun koşum takunlanna hilal şeklin
de süslerin takıldığı görülmekte22 ve bunlann Divônii 
Lugati't-Tiirkte m on çuk ismiyle adiandıni an at nazar
lıklan olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Mençuk kelimesi
nin Türkler'den başka diğer Mü~lümanlar tarafından 
da kullanılması, bu alem türünün Islam a.Jeminde iyice 
yaygınlaştığını göstermektedir. Nitekim 137 5 yılında 
Hami isimli bir Endülüslü Müslüman tarafından yapı
lan ve literatürde "Katalan haritası" adıyla arulan dün
ya haritasında, her devletin bayrağının resmedilmiş ve 
biri hariç bütün alernlerin de monçuk şeklinde yapıl
mış olduğu görülmektedir.23 Bu haritada, Orta As
ya'nın kuzeydoğuruna yerleştirilen ve at sırtında çizile
rek göçebe olduğu belirtilen Gog-Magog (Ye'cuc
Me'cOc) hükümdannın ejderha motifli sancağırun mız
rak ucuna takılınasına karşın hükümdarlık çetrinin te
pesinde, üstteki daha küçük iki monçuk (ay ve güneş 
?) bulunmaktadır (res. 13).24 Anadolu Selçuklu yazan 
Sivaslı Nasıreddin'in 1270 yıllarına tarihleneo kozmo
grafyaya dair eserindeki bir minyatürde de, bir otağ 
direğinin tepesinde iri bir monçuk üzerinde duran as
lan veya pars şeklinde bir alem bulunmakta, otağın iki 
yanındaki sancaklardan birinin aleminin ise hila.J şek
linde olduğu görülmektedir.25 Yine, XIII. · :yüzyılda ya
şayan bir Çinli yazar da Abbasi halifesinin başına tu
tulan siyah hükümdarlık çetrinin tepesinde, yeşimden 
yapılmış bir aslan ve onun üzerinde de altından yapıl
mış parlak bir "ay'' bulunduğunu yazmaktadır (Etting
hausen, 382). Ettinghausen bu bilgiyi aldığı, Çince 
metni tercüme ve tefsir eden yazariann (F. Hirth - W. 
W. Rockhill, Chau Jukua; on the Chinese and Arab 
trade in the twelfth and ıhirıeenıh c:enturies, St Peters
burg 1911, 135, 137, n. 3), yuvarlak bir amblemin 
ancak güneşi sembolize edebileceğini düşünerek "ay" 
kelimesini "hila.J" anlamında yorurnladıklaruu yazmakta 
ve kendisinin de bu yoruma katıldığını belli etmekte
dir. Aşağılarda açıklanacağı üzere Irak Abbasileri'nin 
hila.J sembolünü alem olarak kullandıklarına dair bir 

tek örnek mevcut değildir. Kanaatirnizce monçuk 
alemlerden haberleri olmayan Çince metnin mütercim
leıi, modern çağiann etkisiyle "ay''ı "hila!" şeklinde 
yorurnlanuşlardır. Bize göre Çince metinde yer alan 
"parlak altın ay" ibaresiyle, sözlüklerde "çadır tepele
rinde olan altın top" şeklinde açıklanan mençuk kas
dedilmiştir ve bu durum, Çinli yazann bu kelimeyi . 
Çince'ye tercüme ettiğini göstermekte, dolayısıyla da 
yaptığıll}IZ "ay-cık" etimolojisini tamamen doğrulamak
tadır. Ote yandan, Sivaslı Nasıreddin'in kitabındaki 
minyatürde görülen Selçuklu örneğine dayanarak Çin
ce metindeki (veya tercümesindeki ?) "aslanın üzerin
de ay" tanımlamasının ters yapılmış olabileceği ve çetr 
aleminin aslında "ay (monçuk) üzerinde duran aslan" 
şeklinde düşünülebileceği; aynca, yeşiınin Türkler'in 
kutsal taşı olduğu ve Türkler'in Bağdat sarayındaki 
VIII. yüzyıldan beri devam eden etki.nlikleri göz önü
ne alınarak, tipik bir Türk motifine benzeyen bu ale
min, aynı zamanda bir Türk eseri olabileceği de ileri 
sürülebilir. 
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Monçuk, Anadolu Selçuklulan'nda ve Osmanlı
lar'da bina alemi olarak da yaygın biçimde kuUanıl
mışur. Damarsız beyaz mennerden yek-pare yapılnuş, 
sekizgen prizma gövde üzerine oturan, bazılarında 
gövde ile birleştiği yerde mukarnastar da bulunan kü
re şeklindeki bu alemler, Selçuklular'da ve ilk dönem 
Osmanlı mimarisinde camiler dahil olmak üzere mü
barek bilinen her çeşit binada, klasik Osmanlı mimari
sinde ise, artık camiierin çok büyümesi ve büyük boy 
gösterişli madeni alemiere ihtiyaç duyulması sebebiyle 
yapılann yalnız revak ve medrese odası gibi birimfe
rinde kullanılmışlardır (res. 14). Ayışığı altında dolu
nay gibi parlayan bu alemlerin, binanın yapıldığı taş
tan değil bulunabilecek en beyaz mennerden yapılmış 
olmalan, mançuk-ay ilişkisini açıkça ortaya koysa ge
rektir. "Dolunaya karşı uluyan kurt" motifmin de gös
terdiği gibi, eski Türkler'de hilfılden çok dolunay mu
kaddes kabul edilmektedir. E. Esin, ay motifinin Orta 
Asya geleneğinde genellikle "bir beyaz tilgen (kurs, 
disk)" şeklinde gösterildiğini yazmakta ("Kün-Ay", 
335, 338, Lev. VI A/7 a-b), şaman amuletlerinin ~e 
kurs şeklinde olduklan .görülmektedir (Bkz n. 21). Is
lam fütuhatı sırasında, Islfuniyet'i kendi arzularıyla ka
bul eden Türkler'in bu dini, eski inanç ve gelenekleri
ne gösterdiği büyük benzerliklerden dolayı sevdikleri 
ve benimsedikleri bilinen bir husustur. Kanaatiınizce 
bu benimsemede, İslam dininin aya özel bir değer 
vennesinin de büyük etkisi olmuştur. 

Hilal Alemler 

Tektannlı dinlerden Musevüik'in sembolü "mühr-i 
Süleyman", Hristiyanlık'ın sembolü "haç" ve İslfunJ
yet'in sembolü de "hilal" motifleridir. Bunlardan, MO. 
L binyılın ilk çeyreği içinde benimsendiği anlaşılan 
müh.r-i Süleyman, birbirine geçmiş . biri koyu, diğeri 

A.15) Kurtoğlu , Şek .36 

açık renk iki üçgenden oluşarak ruh ile vücudun bir-· 
leşmesini semboliz~ etmekte, Hristiyanlık'ın sembolü 
olan haç da H;z. Isa'nın çanruha gerilişinin haurasuu 
yaşatmaktadır. Islfuniyel'in sembolünün niçin hiliil ol
duğu ise bugüne kadar yeterince araştınlmanuştır. 

Hilatin menşei hususunda ileri sürülen fikirterin 
· daha çok milliyetçi duygulaıyı etki~ altında kaldığı 

~ görülmektedir. Baulı yazarlar hilalin Istanbul'un fethin
den sonra Bizans'tan Türklere geçtiğini iddia ederken 
buna tepki gösteren Türk yazarlar da Türkler tarafın
dan Orta Asya'dan getirildiğini ileri sünnüşlerdir.26 
Hilalin Bizans'tan Türklere geçtiği yolundaki görüş, 
burada üzerinde dunnayı gercktinneyecek derecede il
mi gerçeklerden uzaktır ve bu tezi sadece Endülüslü 
Hami'nin, İstanbul'un fethinden yaklaşık bir asır önce 

· çizdiği harita tümüyle çürütıneye yeterlidir. Çünkü bu 
: haritada, Moğol istilası dışında kalan İslam devletlerin
. den pek çoğunun bayrağında hilal ve üç hilal motifle

: rinin yer aldığı açıkça görülmektedir (res. 15). 

Hilaıin İslam'ın sembolü olarak benimsenmesi, 
Haçlı Seferleri sırastİıda genellik kazanmıştır27 ve bu 
durum, Haçlı Seferleri'ni konu alan minyatürlerde, 
Haçlı kalkanlanndaki haçlara karşı Müslümanlar'ın 

>ı. kalkanianna hilal resmi konulmak suretiyle gösteril
miştir (res. 16).21! Bu konuda önemli bir belge niteliği 
taşıyan ve aşağılarda tekrar değinilecek olan Kudüs 
Kralı m. Baudouin'in (1143-1163) mühriinde, belki , 
Müslümanlar'ın da, Hristiyanlar'ın da hakimi olduğunu 
simgelemek üzere Kudüs surlan içinde, birinin tepe
sinde büyük bir hilal, diğerininkinde haç bulunan iki 
adet kubbeli bina ~ubbetü's-sahra ve Mescid-i aksa) ~ 
resminin yer aldığı· gorutmektedir {res. ı 7).29 Boylece 
bu mühür, en geç XII. yüzyılda hilaıin İslam'ın sem-
bolü olduğunu ve mimaride de bina alemi olarak kul
lanıldığını kesinlikle ortaya ~oymaktadır. 
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Kur'an'da güneşin üzerine ancak bir defa yemin 
edilip (Şems 91/1) bir defa da yakıcı sıcaklığından 
dolayı insanlar açısından hoşnutsu:ılukla arnlmasına 
(İnsan 76/13) karşın, ayın (kamer) üzerine iki defa ' 
yemin edilerek (Müddessir 74/32), Şems 91/2) iki • 
ayette de "nur'' şeklinde taıumlarunası (Yunus 10/5, 
Nuh 71/16), hiç şüphesiz onu Müslümanlar'ın gözün
de en mübarek semavi cisim haline getirmiştir. Aynca 
"Sana hilaıJerden (ehille) soruyarlar; de ki: Onlar, in
sanlar ve hac için vakit ölçüleridir'' (Bakara 2/189) 
ayetiyle, eskiden beri karneri takvim kullanan Arap
lar'ın dikkatlerinin bir kez daha hi!f.le çekilmesi ve 
Müslümanlar arasında Ramazan ayı ile Şevval ayuun 
başladığını bildiren hilfıllerin birer müjde işareti kabul 
edilmesi, ayın mübarek!iğini daha da pekiştirmiştir. 
Ancak bütün bunlara rağmen, hilfılin İslam'ın sembolü 
haline gelmesinde dinden kaynaklanan bir etkinin söz 
konusu edilemeyeceği, hiliilin sembolik değeri üzerine 
söylenmiş bir tek hadisin dallİ bulurunayışından belli 
olmaktadır. 

• Müslümanlar arasında hilill sembolünün ne zaman 
benimsendiği bugüne kadar kesinlikle tesbit edileme
miştir. Asr-ı saadet'e, Dört Halife Devri'ne, Emevil.er'e 
ve Abbasiler devrinde doğrudan Abbasilere (Irak Ab- . 
basileri) ait yazılı, tezyini ve tasviri eserlerin hiçbirinde · ? 
bir sembol olarak hilill kelimesine veya motifine rast
Janmamaktadır. Her ne kadar Kudüs :ı5.ubbetü'ş-sahra 
c_armi'J}in (YIL yy) .taş süslemelerinde bazı hilal motif-
leri görülüyorsa da bu hilalleri, süslemelerin tamarıu-
mn Sasani ve Bizans sanatlanndan alırunış ,olmalan 
sebebiyle İslam'ın sembolü hilalle bir tutmak mümkün 
değildir (caminin kubbesin~eki alem ise geç deviriere 
aittir). Ayıu şekilde, henüz Islam devletinin tam olarak 
tanınmadığı ilk dönemlerde, dev.rin geçer akçası . olan 

. ' Sasani ve Bizans sikkeleri şeklinde basılan ilk Islam 
sikkelerindeki hilal ve ay-yıldız (veya ay-güneş) motif
lerinin de İslam hilati ile ilgisi bulunmamaktadır (Et
tinghausen, 381). 

1372-1449 yıllan arasında yaşayan İbn Hacer, ün
lü el-İsiibt!sinde İbn Yunus'tan naklettiği bir habere 

A.16) Runciman. Crusaders, lll (kapak) 

dayanarak Hz. Muhammed'in, İslamiyeri kabul etmek 
için gelen muhtelif heyetierin başkanlanndan Sa'd b. 
Mfılik b. Ubeysır adlı bir zata siyah bir sancak verdi
ğini ve sancağın üzerinde beyaz bir hilfıl bulunduğunu 
yazmaktadır.30 İbn Hacer'in, kitabının pek çok yerinde 
oite- ettiği İbn Yunus (es-Sadefi), Kitabu Mısr adlı bir 
eserin sahibi olup 894-958 yıllan arasında yaşamış ve 
maalesef kitabı bugüne kadar ele geçmclf!İştir.31 Bu 
durumda "beyaz hilalli sancak'' ibaresinin ~n Yunus 
tarafından nu kaydedildiği, yoksa habere Ibn Hacer 
tarafından mı eklendiği tahkik edilememektedir. Ancak 
İslam taril1çilerinin en güvenilir müverrihlerden biri 
olarak kabul ettikleri İbn Hacer'in, kaynak gösterdiği 
kitapta yer almayan bir bilgiyi kendisinin eklemesinin 
kesinlikle söz konusu edilerneyeceği söylenilmckte, ~o
layısıyla da hilillin en az X. yüzyılın ilk yansında, Ibn " 
Yünus'un yaşadığı Mısır'da Fatıınller (909-1171) tara
fından bayrak motifi olarak kullaıuldığıru kabul etmek 
gerekmektedir. Nitekim Kurtoğlu da "Fatımiler'in san
caklannda hilal şekli bulunduğu katiyeıle malumdur" 
demekte ve FatıınJlcr'in yerini alarak birçok gelenekle
rini devam ettiren Eyyubiler'in (1171-1250) bayrakla
nnda da hilal bulunması (Kurtoğlu, 54, 55) bu duru
mu doğrulamaktadır. Ayıu şekilde, Endülüslü Ha
mi'nin haritasında da hilfılli bayraklar, Mısır'dan Ceza
yir'e kadar Kuzey Afrika'da, yani eski · FatıınJ toprak
lannda toplanmakta, böylece geleneğin XIV. yüzyılda 
Bahriler, Memlükler ve Mısır Abbasileri tarafından da 
devam ettirildiğini göstermektedir. Bu haritada dikkati 
çeken husus "tek hilal" motifmin yalruz Kuzey Afri
ka'da, "üç hilal" motifinin ise Orta Asya, bugünkü 
Bangladeş ve Birmanya ile Uzak Doğu'da yoğunlaşıp 
birtek örnekle de Mısır-Libya dolaylannda bulunması
dır. Kanaatimizce, X. yüzyıla kadar hiçbir kaynakta 
adı geçmeyen hilatin, Hz. Peygamber'in bizzat ·kullan
dığı veya kullanılmasına izin verdiği bir sancakta yer 
almış olması ihtimal dahilinde değildir. Çünkü aşağı
larda açıklanacağı gibi hilal, bütün Sfuni kavimlerin 
ortak tanrılan ve bu arada Güney Arabistan Siimileri 
ile Akkadlar'ın da baş tannlan olan ay tannsının sem
bolüdür. Hz. Peygamberin, İslamiyet'i yeni kabul eden 
müminlere müşriklik günlerini hatırlatacak bir sembo-
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lü, özellikle eski bir tannlanrun sembolünü alem ola
rak vermesi ise mümkün değildir. Söz konusu sancağı, 
anılan heyet başkarurun kendi yanında getinniş oldu~'U 
düşünüise d:ı.hi, mantıken Hz, Pcyg_amber'in onu tek
riir kEIIaumal!!!Jna _müsaade_ ctmemi_j o !paSı _gcrç_kir. 
Bilindiği üzere yeni bir di ...... girişte yapılan ilk hare
ket, eski dinin sembolüı ~• terk edilmcsi~ir (hnçın 
atılması ve zünnann kesilmesi gibi). Aynca Islfun tari
hi alanında a.,a kaynak olan Vfıkıdi, İbn Hişfun ve 
İbn Sa'd gibi müellifler, Hz. Muhanuned ilc çevresin
deki komutanlara ait bayrak ve sancaklan aynntılı bi
çimde tanımladıklan halde, hiçbirinin üzerinde hilfıl 
bulunduğundan bahsetmemişlerdir (bkz Hamidullah, 
1065-1076). 

Kurtoğlu'nun derlediği bilgilerden, Papa Vll. Grc
gorius'un. (öl. 1085), 1077 yılında Mukaddes Roma
Germen Imparatoru IV. Heinrich'in (öl. 1 1 06) üzc~e 
yo!ladığı Sicilyalı Normanlar'dan oluşan orduda, Sicil
yalı Müslümanlar'ın da (Fatımiler) yer aldıkları ve bu 
askerlerin başlannda yeşil sanı<, göğüslerinde de altın
dan yapılmış birer hilfıl taşıdıklan öğrenilmektedir 
(Türk Bayrağı, 55). H. t Hasan da Fatuni komutanla
nnın boyunlarına altın bır kolye taktı.klanru bildirmek
te fakat şeklini açıklarnamaktadır.32 Yukandaki bilgiye 
göre, Fatımi askerlerinin boyunlarında taşıdıklan alun 
hilcllleri, eski Karadenizli savaşçıların uzantıları olan 
bugünkü horon oyunculannın göğüslerine taktıkları 
gümüş hilcllle~ukayese etmek mümkündür. Kur
toğlu'nun kaynağıru belirtıneden verdiği bu bilgi, Fatı
milerde hilalin amuJet-koiye olarak kullanıldığını gös
teren iki somut belge ile de takviye edilmektedir. Bu 
iki belge, Fatımi Halifesi Zahir'in (1021-1036) aduu 
taşıyan, neceften (kaya kristali, kuvars) yapılmış ve 
XIV. yüzyıl Alman sanatında başka amaçla kullanılmış 
olan bir hilal ile yine Fatımi dönemine ait, telkan tek- ı 
niğiyle altından yapılmış, başaşağı asılarak kullanılan 

ay-yıldız (veya ay-güneş) şeklinde bir kolyedir (res. 
18, 19).33 

Ay, tarih öncesi devirlerden beri dünyanın her ye
rinde, ayru tapınma ihtiyacı içinde bulunan tüm insan
lar tarafından ya doğrudan bir tann veya bir tanrının 
sembolü olarak benimsenmiştir. B.u sembolün güneş 
·ve yıldız sembolleriyle birlikte M.Ö. IV. binyıldan iti
baren devamlı bir gelenek içerisinde hiç kesintiye uğ
ramadan, birbirini izleyen medeniyetlere geçerek de
vamlı yaşadığı bölge, İslam sanat ve kültürünün de 
asıl gelişme bölgesi olan Mezopotamya (Irak) ve çev
residir. Vatanlan Arabistan-Mısır-Mezopotamya muhiti 
olan Sami kavimlerin hepsinde ay, ya baş tann veya 
büyük tannlardan biri olmuştur (Cahiliye Devri Arap
lan'nda Şe/ır "ay tanrıçası"). Arkeolajik kazılar, Siımi 

• dinlerinde ayı sembolize ettiği bilinen hilill biçimi kol
. yelerin en fazla kullamlan amuJet tipi olduğunu ortaya 
koymaktadır.34 Aynca Kitabımukaddes'ten de develer
le genç kıziann boyuruanna hilal amuletlerden takıldı

ğı öğrenilmektedir (Hakimler 8:21; İşaya 3:18, 20). İl
kel toplumlarda amuletlerin çok büyük önem taşıdığı, 
onu boynundan çıkaran veya kaybeden kişinin tann
nın korumasından yoksun kaldığına ve mutlaka başına 
çeşitli musibetlerin geleceğine inanıldığı bil~en bir 
gerçektir. Bu durumda, yukanlarda Sasaniler'..! Türk-

: ler'de de (Selçuklular ve Osmanlılar dahil; bkz Etting-
• hausen, 381, Fig. 10) atlann ve insaniann boyuruarına 

takıldığı açıklanan hilill arnuletlerin (mahçe/monçuk), 
ay kültünden gelen söz konusu geleneğin bir devarnı 
olarak, ~uran vasıtasıyla ayı mübarek taruyan Müslü
man Araplar'a da geçtiği veya bel.ld datia gerçekçi bir 
üadeyle, bu eski çoktanı;ılı dönem muskasuun hiç terk 
edilmemiş olduğu tereddütsüz kabul edilebilir. Hz. 
Muham;ned'in zamanından Fatımiler'e gelinceye kadar 
hilalin boyuna takıldığına dair bir örneğin bulunmayı
şuu ise, asimda putperestlik nişanesi ;plan bu tür na-

R.18) EJ2. " Hilal", Fig.7, R.19) El2, " Hilal", Fig.9 R.20) Anlika. Sy.21 , sh.28 · 
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zarlıklan takınmayı Hz. Peygamber'in "Allah'a şirk 
koşmak" şeklinde yorum1ayarak kesinlikle yasaklanuş 
olmasında aramak gerekir.-15 Kanaatimizce, Islclmiyet'in 
ilk yıllanndaki sadakat ve safiyetin __ git~çe bozularak 
çeşitli bid'atlere ceVaz verilmeye başlandığı X-Xl yüz-

. yıllarda, Şii Fat:ııni askerlerinin hilal amulet takınmala
ı n ve bayraklannda da hilal motifinin. bulunması, özel
: likle Hristiyanlar'ın gözii!ıde bilali Islam'ın s~bolü 
. haline getirmiştir. Bugün Islam'ın mukaddes rengı ola
. rak kabul edilen yeşil de yine ilk defa, saltanat san-

caklannda beyazı kullanan Emeviler ile siyahı kulla
nan Abbasüer'den aynimak için Şiiler (dolayısıyla Fa
ıım.iler) tarafından benimseruniştir. 

Aynı yıllarda, Faıım.iler'le çağdaş olan Sünni Kara
hanlılar'ın da sikkelerinde, İstarnı hüviyet gösteren hi
lal motiflerine rastlanmaktadır (Esin, 355 .v.d.). Bu 
sik.kelerde, Müslüman olmayan diğer Türkler'le Sasani 
ve BizansWar'ın sik.kelerinde de bulunan güneş, dolu
nay ve hilal motiflerinin eski gelenekiere uyularak yine 
kullanıldığı, ancak özellik1e hilalin içiJ?.e bazı Arapça 
kelimeler yazmak suretiyle bu motife lslfuni bir hüvi
yet verildiği görülmektedir. Karahanlı sikkeleri arasın
daki, üzerinde içine "lillah" yazılmış bir hilal motifi 
ihtiva eden, Arslan İlig Yusuf (1025-1032) adına Bu
hara'da darb edilmiş 418 (1027) tarihli bir sik.kenin 
(ay.es, 355, n. 167), İslam'ın sembolü bilali taşıyan 
doğudaki kesin tarihli ilk belge olduğu kabul edilebilir. 
Daha eski Karahanlı sik.kelerinden 409 (1018/1019) 
tarihli bir örnekte ise noktalı güneş kursu ile dolunay 
kursunun bulunduğu görülmektedir (ay. es. Lev. VIII 
A/10 c). Daha önceki bu tür örneklere .göre, yukanda 
yapılan eski Türkler'de hilalden çok dotunayın mukad
des kabul edildiği yolundaki açıklama göz önünde tu
tularak Türkler'in dolunay sembolünün, batıdan gelen 
bir etkiyle, bilhassa tüm Sfuniler tarafindan mukaddes 
bilinen hilal karşısında yavaş yavaş terk edilmiş oldu
ğu ileri sürülebilir. Aynca, Türk Bayrağı Kanunu çıka
nlıncaya kadar Anadolu Türkle ri'nde de hilal motifi
nin Asya'da olduğu gibi yanm aya yakın şekilde dol
gun yapılması (res. 20) ve Anadolu Türk folklorunda 
özellik1e ayın on dördünün değer taşunası (mesela, ev 
yapımı için kullanılan ağaçlar dotunayda kesilir), Türk
ler'in zayıf bil~ pek sevrnediklerini göstermekt"edir.36 

Sfuniler'de ise lslamiyet'ten önce de en önemli semavi 
sembol olan ay, hiçbir zaman dolunay şeklinde tasvir 
edilmemiştir. Içinde Arap harfleriyle kelimeler yazılı 
hilal motifi ihtiva eden Karahanlı sikkelerinden başka, 
Karahanlı şehirlerinden Hotan'da, yine içlerinde Arap
ça ibareler taşıyan, üzerieri yaldızlanmış tunçtan ma
mul, arkalannda halkalar bulunan bazı hilaller ele geç
miş ve bunların sancak alemi olduklaf!. ileri sürülmüş
tür (Esin, 356, Lev. vm A/11 a). Ozellik1e içlerin
den, üzennaeki tarih 225, 335 veya 445 okunabilen 
bir tanesinin, tarihi olaylar göz önüne alınarak 445 
(1053/1054) :Yılına ait olması muhtemel görülmekte-
dir. -- - - - -

Hilaıin, Xl yüzyılın ilk çeyreğine giren aynı yıllar
, da Kuzey Afrika'da ve Orta Asya'da, birbirinden çok 
' uzak iki bölgede birden İslfuni bir sembol olarak gö
. rülmesi, merkezi bir yerde ve her iki bölgeyi de etki
, teyebilecek güçte, başka bir kaynağın mevcut olması 
gerektiğini düşündürmektedir. Kanaatirnizce bu kay
nak, merkezi Harran .olan Sabiilik'ten (aya tapıcılık) 
başkası değildir. Eski ön Asya•nın en büyük mabetie
rinden olan ve Arao vazariarın "kale mhi" dedikleri 

Harran'daki Sin Mabedi'nin kuruluşu M.Ö. ID. binyılın 
sonlarına kadar gitmektedir. Hiç şüphesiz boyuruanna 
ve elbiselerinin çeşitli yerlerine hilfıl amuletler takan 
bu mabedin rahipleri, her dcvirde o çağ dünyas.~ 
en büyük astrologlan (müneccim) olmuşlardır. ~lanu
yet'i ve diğer semavi dinleri kabul etmeyerek dağıldık
lan XI. yüzyılın ortalanna kadar eski inançlanna sadık 

• yaşayan Sabiiler, özellik1e Abbasi Halifesi Me'mün'un 
: (786-833) onlan ortadan kaldırmak istemesinden, ye

tiştirdikleri ünlü ilim adamlannın sayesinde kurtulmuş
: !ardır. Halife Mehdi'nin (775-785) sarayına aldığı,_~
. lam aleminde ilk astronomi ç:ılı~malanru başlatan ilim 
adamı hüviyetiyle bilinen ve daha sonraki Müslüman 
astronornlar tarafından da üsıad olarak kabul edilen 
Urfalı Theophilus'un, Harran Sin Mabedi'nde yetişmiş 
bir Sabii astroloğu olması kuvvetle muhtemel görül
mektedir.37 Abbasiler döneminde saraya yerleşen Sabit 
b. Kurra ve oğullan ile Hilal b. Muhassin, Ebu İshak 
b. Hilal ve el-Battani gibi ünlü ilim adamlan Klasik 
Grek eserlerinin ilk tercümelerini yapmışlar ve astro
nomi, matematik, tıp dallan başta olmak üzere 
İslam'da ilim,' fen ve felsefe akımını başlatnuşlardır. 
Adlaorun dahi hilatle olan ilişkilerini açıkça ortaya 
koyduğu bu ilim adamlannın ise Müslüman olduklan
nı söylemelerine karşın Sabülik'ten keşinlikle vazgeç
medikleri bilinmektedir.38 Özellikle Şii Ismaililer'in ya
kından ilgilendikleri "ru'yet-i hilal" problen:ıinin de 

· güncelleşmeye başladığı vm.-ıx. yüzyıllarda, Islam as
tronorni ve felsefe akımına öncülük eden bu ilim 
adamlan ile İslam devletlerinin tebaası olan, gelenekle
rine bağlı . Sabii ve Süryaru topluluklar, ayla il'gili 
inançlarını Islfuni çevretere benimsetmeye başlamış ol
malıdırlar. Öte yandan Harran 990 yılında, Fatımiler'e 
bağlı göçebe Benlı Numeyr kabilesi, 1033 yılında da 
bizzat Faıım.iler tarafından ele geçirilmiş ve Selçuklu
lar'ın gelişine kadar (1081) onlann kontrolünde kal
mıştır.39 Kanaatirnizce, Faıım.iler'in boyunlannqa hilat 

et t ımalannın asıl etki ka a ~ , henüz lsmaili
ler'den aynlıp s a gıtme en ön<.:e e IX. yüzyılda 
iç içe y~adıklan Sab~e?dır ve MuSiiımaniaJ"ın Haçlı 
Seferleri sırasında hil e sembolize edilmeleri de ön
celikle Faıım.iler'den kaynaklanmaktadır. Çünkü Fatı
miler, ilk iki seferde HaçWar'la çeşitli cephelerde sa
vaşmışlar ve sonunda teslim etmek zorunda kaldıklan 
Kudüs'ü uzun süre savunmuşlardır (1099). Aynca, bo-

' yunda hilfıl amulet taşıma adetinin Sabiiler'den yalnız 
; Fatııniler'e geçmiş olduğunu düşünmek de doğru de
. ğildir. Çünkü o kanşıklık dönemlerinde, sayılan pek 

çok qlan küçük İslam devletlerinin gerek birbirlerine 
gerekse Haçlılar'a karşı verdikleri amansız mücadeleler 
içinde, Şii olmayan Müslümanlar'ın da hamail, muska 
gibi koruyucu gücüne inandıklan; takıl~n, şer'an yasak 
da olsa kullanmalan gayet tabüdir. Ilk defa Fatımi 
bayrağında görüldüğüı)ü sandığınuz hilalin, bayrak mo
tifi olarak kullanılmasının gerçek sebebi de altında sa
vaşan askerleri koruyacağı.na ve onlara şans getireceği
ne inanılınası olmalıdır {yüzüne ay doğmak "talibin 
yüze gülmesi"). Bugün özellik1e Güneydoğu Anado
lu'da, gökte ayın ilk görülüşü sırasında elleri dua vazi.
yetinde açarak ona doğru yönelip "Ay gördüm Allah, 
amentü billah; aylar mübarek, elham.dülillah" tekerle
mesiyle dua etmek de hiç şüphesiz eski bir Sabii iba
detinin İslfuni hüviyete büründürülrnüş şeklinden iba
rettir ve Sabiilik'in, yıkıldıktan yaklaşık bin yıl sonra 
dahi devam eden etkisinin gücünü göstermektedir. ----

/ -' 
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Yanlış bir kanaate göre, İslfın1 mimarisinde hilal 
biçimi bina alemleri ilk defa Osmanlılar tarafından ve 
İstanbul'un fethinden sonra kullanılnuştır.40 Yukanlar-
da temas ettiğimiz Kudüs Kralı III. Baudouin'in 
(1143-1163) mühründe görülen kubbesi büyük hilal 
alemli cami resmi. (res. 17) ile O. Turan'ın birinci cl
den kaynaklara dayanarak verdiği "1124 yılında Gür-
cü Kralı David'in Ani'yi alması üzerine Türkler tara- ' 
fından cami olarak kullanılan büyük kilisenin tekrar 
eski haline çevrildiği ve vaktiyle Ahlat'tan getirilip 
kubbesi üzerine konulmuş bulunan büyük hiliilin indi-

1 

rilerek yerine tekrar haç konulduğu ve yine Gürcü- , 
ler'in 1162'de Duvin'i (Dubeyl) ele geçirdiklerinde, ca- · 
mideki hilMi indirip bir mollarun sırtında Tıilis'e gö
türdükleri" yolundaki bilgiler,41 mevcut örneklerden çı
kanlan bu kanaati kesinlikle çürütmektedir. Ancak hi-
IM şeklindeki bina *mlerinin, İslam ülkeleri arasında 
daha çok Osmanlı Imparatorluğu'nun sınırlan içinde 
kalan bölgelerde bulunduğu, dolayısıyla hilalin cihan
şümul hale Osmanlılar tarafından ge~rilmiş olduğu bir 
gerçektir. Bunun sebebini, . Osmanlı Imparatorluğu'nun 
en geniş sınırlara sahip Islam devleti olmasında ve 
Osmanlılar'ın fethettikleri en küçük kasahaya dahi he- · 
men bir cami yapmalannda aramak gerekir. III. Bau- : 
douin'in mühründe görülen kubbesi hilfıl alernli cami · 
resmi, hiç şüphesiz Kubbetü's-sahra'ya ve onun, Ku- ;, 
düs'ün 1 099'da HaçWar tarafından fethedilmesinden !·!;. 
önceki, yani Fatmiller zamanındaki haline aittir. Çün- ~~·:·· 
kü fethi müteakib kubbesine büyük ve altın kaplama 
bir haç dikildiği ve bu haçın ancak Salfıhaddin-i Ey
yfıbi'nin şehre gj~diği 2 Ekim 1187 günü indirildiği .t\ 
bilirunektedir.42 Ote yandan, Ani'nin Türkler tarafın
dan fetih tarihi ise 1064'tür ve ''vaktiyle Ahlat'tan ge
tirildiği" bildirilen hilaıin de o yıllarda takılrnış olması 
gerekir. Bu durum, X yüzyılda Fatımiler tarafından 
sancak motifi olarak kullanılmasına başlanan hilaıin 
belki derhal, belki en geç XI. yüzyılın ikinci yansında 
cami alemi hüviyetini kazanmış olduğunu ortaya koy
maya yeterlidir. Verdiğimiz bu bilgilere, aynca eski ;, 
kaynaklarda geçen mahçe-i alem, mahçe-i liva, mah- ' ' 
çe-i çetr ve mahçe-i tuğ tabirlerine (F. Köprülü; bkz '1 
Kurtoğlu, 53) ve bir XI1l yüzyıl miDyatürünün (bkz n. 
25), hilalin Selçuklular tarafından gönder alemi olarak 
da kullanıldığını açıkça göstermesine rağmen, bugün 
Selçuklu yapılannda hilal biçimi alemiere rastlanılma
maktadır. Belki bunun sebebi hilal alemierin daima ' 
madenden yapılmalan, madeni alemierin ise uzun süre ' 

. dayanınamalan olabilir. 
O~~ madeni bina alemleri hakkında sayın Yıl

maz Onge ''XIII., XIV. ve XV. yüzyıllara ait Anadolu 
yapıl.arında madeni alem olup olmadığı, var ise bunla
nn biçimleri ve cinsleri hakkında maalesef bilgimiz 
yoktur" demektedir.43 Buna göre, erken devir Osmanlı 
binalanndaki alemierin tamamının XVl yüzyılda ve 
daha sonra takılrnış olduklannı kabul etmemiz gerek
mektedir. Klasik devir Osmanlı kubbe alernleri, genel 
olarak kova-küp-bilezik-armut-tepelik şekliride isimlen
dirile.tı ana parçalardan oluşmakta (res. 21) ve günü
müze gelinceye kadar aralarında, değişik tepelikler 
kullanılmış olsa dahi, gövde parçalannın sayı ve bo
Y.Utl~da görülen bazı küçük değişikliklerin dışında 
onerrıli aynlıklar bulunmamaktadır. Bugün babadan 
~ğula geçen bir zenaat olarak alem yapımcılığı yalnız 
Istanbul'un bakırcı esnafı arasında yer almakta ve 
Türkiye'nin her yerinde, yeni yapılan camilere İstanbul 
yapısı alemler takılmaktadır; yapılan alemler ise özel 

siparişler hariç daima aynı klasik modelde olmaktadır. 
Buna göre XVl yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklan
nın belki her yerinde, özellikle İstanb~l'a yakın ve 
Bursa gibi bakırcılığı gelişmemiş bölgelerde k"Ullanılan 
alemierin de genellikle. İstanbul'da yapılmış olmalan 
kuvvetle muhtemeldir. Halbuki çoğunluğu Bursa ve il
çelerinde olan erken devir Osmanlı camilerinin hemen 
hepsind~, İstanbul cami kubbelerinde hiç görülmeyen, 
genellikle kaidcsiz (kova) ve gittikçe küçülen üç veya 
dört küre ile (aynı çapta olanlar da vardır) bir tepe
likten ibaret madeni alemler bulunmaktadır (res. 22). 
Kaidesiz olması sebebiyle, klasik devir camilerinin an
cak minarelerinde görülebilen bu arkaik manzaralı 
alem tipinin yalnız erken devir camilerinde bulunması, 
ya orijinal olduklannı veya orijinallerinden aynen kop
ya edildiklerini yahut en azından Bursa'da böyle bir 
alem geleneğinin mevcut olduğunu göstermektedir. 
Çünkü eğer XVl yüzyılda veya daha sonra, eskisin-

Hil~l---

Küçük Küp-

Boyun---

Büyük Küp-

Kova---

A.21) Y.Önge, $ek.2 

R."22) Arseven: 42 (Res.10) · 
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den kopya edilmeden örneğin taş alemierin yerlerine 
konulmuş yeni alem olsalardı, klasik tipte yapılmış ol
maları gerekirdi. Nitekim, bugüne kadar alem üzerinde 
çalışma yapan her yazann ana kaynak olarak kullandı
ğı, Rıza Nur'un 1933'te yayımladığı geniş kapsamlı 
makalesinde (n. 15), Bursa alemlerinin yüz yıl önce 
wkubulan büyük bir fırtına ile yerlerinden sökülmele
rine, daha önceleri de Timur istilası gibi nedenlerle 
tahrip edilmiş olabileceklerine rağmen, aralannda ger
çekten eski örneklerin .~mlunmalan gerektiği söylen
mektedir (s. 246-247): Ote yandan klasik devir alem 
tipinin en eski örneği Istanbul'da değil Bursa'da, Ham
za Bey Canili'nde (XV. yy) bulunmaktadır. Bu durum, 
klasik alem tipinin Bursa'da eski bir madeni alem ti
pinden geliştirilmek suretiyle ortaya çıkanlnuş olduğu
nu gösterebilir. Kanaatimizce, Endülüslü Hfuni''nin ha
ritasındaki Gog-Magog hükümdannın çetr alemi gibi 
(bkz res. 13) üst üste konulmuş monçuklarla bir tepe
likten ib~t olan ve özellikle Asya'daki XIV-XV. yüz
yıl Türk-Islam sanatında çok bol örnekleri bulunan 
(res. 23)« bu alemierin monçukları, Anadolu'da şama
nik izlerin tamamen silirunesinden sonra şekil değişik
liğine uğrayarak kova, küp, bilezik, ve armut'a dö
nüşmüşlerdir. Bunun aksini, yani "Bursa üsllıbu" diye
bileceğimiz bu al~ tipinin, XVL yüzyılda veya daha 
sonra ·klasik alem tipindenı geliştiğini düşünmek ise 
mümkün değildir. Eğer ileri sürdüğümüz bu görüş isa
betli ise ilk Osmanlı hilai alemlerinin cami kubbeleri
ne İstanbul'un fethinden önce konulmuş olmalan gere
kir. 

OsmanWar'dan çok önce, Türkler'in hilMi bina ale
mi olarak kullandıkları, O. 1\ıran'ın verdiği bilgilerden 
başka Uygurlara ait duvar resimlerinden de öğrenil
mektedir. E. Esin'in Türk kubbe ve külahlanıun gelişi
mi üzerine yayımladığı çalışmasında, halen Leningrad 
Ermitage Müzesi'nde muhafaza edilen IX-X. yüzyıllara 
ait bir uygur duvar resminden kopya edilmiş bir Bu
dist stupası alemi (çatravala) çizimi bulunmakta ve te
pesinde kOn·ay (hilai içinde güneş kursu) şeklinde bir 
tepeliğin yer aldığı görülmektedir ("Türk Kubbesi", 
I..ev. m b). Bu mabet alemi, İslam'ın sembolü hilaıie 

. \ 

·A.24) Y.Önge, Aes.11 (1.Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 
Tebnaıer 3:Türk Tarihi San~tı) 

ilğisi bulunmamasına rağmen, bir kısım Türkler'in da
ha IX-X yüzyıllarda bina tepesinde hilal görmeye alış
kın olduklarını ortaya koymaktadır. XVI. yüzyıla ait 
Nusretmimenin, Kars kalesinin tamir edilişini gösteren 
bir minyatüründe de vali konağı aleminin kün-ay şek
linde olduğu açıkça görülmektedir (The World of ls
lam, 221). Yakın zamanlara kadar m Selim dönemin
den itibaren kullanılmaya başladığı sanılan Osmanlı
lar'ın alemi ay-yıldız'ı ise AvrupaWar'ın, Türkler için 
Kanuni döneminden beri kullandıklan sayın Semavi 
Eyice tarafından kesinlikle tesbit edilmiştir ("Ay
Yıldiz", 31-66). 

Boynuz Alemler 

Sayıları büyük bir yekfin tutan boynuz şeklindeki 
alemler ilk defa Anadolu'da yapılnuşlardır. Bunlann 
bilinen en eski örneğinin Konya'daki Hoca-Fakili Tür
besi'nin (1455, Kararnanlı), silueti henüz açılmanuş gül 
goncasına benzeyen beyaz mermer alemi olduğu kabul 
edilebilir (res. 24).45 Profilden yassı olan alemin ortası 
boştur ve kollan gittikçe incelerek yükselmektc ve siv
ri uçlan tepede birbirine iyice yaklaşıp yukan doğru 
yönelmektedir. Daha sonra bilili alemler gibi roaden

den yapılmasına başlanan ,bu tip, 
alemler, kınlma kaygusundan 
uzaklaştidığı için -çok daha zarif 
ve çok daha bariz boynuz 
şekilleri alrruşlardır (res. 25). 

R25) Arseven 42 (Aes.16) 
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Selçuklular'ın Orta Asya'dan getirdikleri beyaz 
menner mançuklarm yanı sıra Beylikler Devri'nden 
itibaren kullanılmasına başlanan boynuz ve at nalı · 
şeklindeki bu tür alcmler, eski bir Anadolu geleneği
nin devamı niteliğindedir. Anadolu mimarisine, Hitit
ler'in düz dam örtülü kerpiç binalanndan sonra ilk 
defa çatı örtülü ahşap bina tipini getiren Frigler'in, 
M.Ö. VI. yüzyıla ait, mabet cephesi şeklindeki kaya 
kabartmatarının alınlık tepelerinde, boynuz biçimi ca
mi alemlerinden hiç farkı olmayan alemler görülmekte 
ve bunların, sanıldığı gibi boynuz olmayıp boynuz şek
linde yapılmış alem oldukları (muhtemelen ahşap) 
açıklıkla anlaşılmaktadır (res. 26, 27).46 Kanaatimizce, 
yukanlarda temas edildiği üzere Yunan mimarisindeki 
volütlü lir ve palmet şeklindeki akroterlerin (res. 9) 
prototipini teşkil eden bu ilk boynuz alemler, Anadolu 
Islam mimarisinde de aynı şekil ve aynı fonksiyonla 
yaşamaya devam etmişlerdir. Bugün Anadolu'da gör
kemli evlerin çatı alınlıklarına veya kapılarının s0ve 
başlıklanna boynuz takılması fıdeti ise hiç şüphesiz bu 
mimari geleneğin kaynağını oluşturmaktadır. Boynuz, 
özellikle boğa boynuzu, tarih öncesi devirlerden beri 
dünyanın hemen her tarafında güç-kuvvet sembolü ka
bul edilerek Eskiçağ tann tasvirlerinde ultihiyyet ala
meti, muharip miğferlerinde ise koruyucu-korkutucu 
bir unsur olarak ku!lanılmış~ binalara takılış nedeni 
de bu koruyuculuk vasfıdır. Ote yandan tasviıi Mezo
potamya sanatında ay tannsı Sin'in, sembolü olan hila
li elinde tuttuğu zaman boynuzlu, elinde tutmadığı za
man da tepesinde hilfıl bulunan bir başlıkla tasvir 
edildiği (res. 28), böylece hil fılin boynuz yerine kulla
nılmış olduğu görülmektedir (Parrot, Fig. 348). "Ay 
boynuzlu inek" tabirinin de gösterdiği gibi boynuz ile 
hilfıl arasında açık bir benzerlik mevcuttur ve aynca 
her ikisi de manevi koruyucu kabul edilmektedir. At
ların boynuna takılan, menşeinİ yukanlarda açıkladığı
mız hilfıl nazarlıklar da genellikle, boynuza benzetil-

dikleri için dipleri kesilip düzeltilerek birbirine bitişti
rilen yaban domuzu dişlerinden yapılmaktadır (Arse
ven, 41; Ettinghausen, 381). At nalının uğur sembolü 
ve nazarlık olmasının asıl sel;>ebi ise boyııuza ve hilfıle 
benzetilmesi olsa gerektir. Nitekim anadolu'da bazı 
düğün bayraklannda "el" ve "nal", bazılannda da "el" 
ve "hilfıl" motiflerinin yer aldığı görülmektedir.47 

Sonuç olarak Anadolu İslam sanatında bina alem
lerinin, Orta Asya menşeli monçuk, Anadolu menşeli 
boynuz ve Yakın Doğu menşeli hilfıl şekillerinde geliş
tikieri ve bunlardan hilfıl alemlerin, pek çok yazann 
sandığı gibi boynuzdan türemeyip (geniş bilgi için bkz 
Nour, 391-402; Arseven, 41 v.d., 133) her ikisüıin de 
ayrı ayn oluştuklan, ancak aralanndaki büyük benzeı:
likten dolayı birbirlerine. yaklaşık form ve boyutlarda 
yapılıp aynı kaide sisteminin tepesirıe takılarak kulla
nıldıkları kabul edilebiJir.48 

R.28) Parrot, Fig. 348 
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