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HIRKA 
(4i_p.Jf) 

Siifilerin ve tarikat mensuplarının 
giydikleri özel elbise. 

_j 

Sözlükte "delmek, yırtmak" anlamına 
gelen hark kökünden türeyen hırka keli
mesi "kumaş parçası, yamalık; yamalı ve 
eski elbise" demektir. Yamamak anlamın
daki rak'a kökünden türetiten murakka' 
da hırka anlamında kullanılır ( Kamus Ter
cümesi, III, 265-266, 828). İlk dönemlerde 
zahid ve sufilerin, tarikatların teşekkülün
den sonra da tarikat mensuplarının zühd 
ve takva sembolü olarak giydikleri hırka
nın şekli zamana, mekana ve tarikatiara 
göre değişmiş ve pek çok çeşidi ortaya 
çıkmıştır. 

I (VII) ve ll. (VIII.) yüzyıllarda yaşamış 
olan bazı zahidler yün ve çuhadan yapı
lan, "aba" veya "suf" denilen kalın ve ka
ba elbiseler giymeye başlamışlardı . Bu 
onların dünyaya önem vermedikleri, ne
fislerinin rahatını düşünmedikleri ve gös
terişten kaçındıkları anlamına geliyordu. 
Giydikleri elbise yü nden (s Of) yapıldığı için 
genellikle "sufi" ve "tasawuf" kelimeleri
nin bu kökten geldiği kabul edilir. Sufile
rin lll. (IX.) yüzyılda hırka (murakka') giy
diklerini gösteren rivayetler vardır. Bişr 
ei-Hafi (ö. 227/84ı ), hırka giyen bir toplu
luğu giydiklerinin manevi değerini bilme
leri ve hakkını vermeleri konusunda uyar
mıştı. Hatim ei-Esam da (ö. 237/85 ı) hır
ka giyerdi. Bununla beraber ilk defa hır
ka giyen ve bunu müridierine giydiren su
finin Ebu Bekir eş-Şibll (ö. 334/945) oldu
ğu kabul edilir. Daha sonra İbn Hafif'in 
hırka giymeyi adet edindiği bilinmekte
dir. Hırka lll. (IX.) yüzyıldan itibaren sufi 
çevrelerde hızla yayılmış. etrafında birta
kım inan~. gelenek ve merasimler oluş
maya başlamıştır. Serrac ve Ebu Tali b ei
Mekl<l gibi ilk sufi müellifler eski ve yama
lı elbise giymenin önemine kısaca işaret 
etmişlerdir. Kuşeyrl, müridierin göz önün
de tutmaları gereken kurallardan bahse
derken hırka konusuna da temas etmiş 
(Risale, s. 533, 534). daha sonra Hücvlrl 
aynı hususu Keşfü'l-mal;cCıb'da geniş 
bir şekilde ele almış (s. ı 2 5- ı 38). ayrıca bu 
konuda Esrarü '1-l]ıra~ ve'l-mülevve
nat adlı bir eser kaleme almıştır (a.g.e., 
s. ı 37). Hücvlrl'den sonra hırka konusu
nu en geniş olarak işleyen müellif Sühre
verdi olmuştur ('Avarif. s. ı 22- ı 33). 

Tasawuf kaynaklarında Hz. Peygam
ber'in Ehl-i beyt'ini atası altına alması , 

şair Ka'b b. Züheyr'e hırkasını vermesi, 

Kur'an'da Yusuf suresinde Hz. Yusuf'un 
gömleğinden bahsedilmesi, hırka giyme
nin tasawuf adabı içinde yer almasına 
delil olarak zikredilir. Resul-i Ekrem'in, 
h ırkasının Veysel Karani'ye verilmesini va
siyet ettiği yaygın bir inançtır. 

Hırka genellikle "irade hırkası" ve "te
berrük hırkası" olmak üzere ikiye ayrılır. 
irade hırkası mürid olanlara giydirilen 
hırkadır. Müridin şeyhin elinden hırka giy
mesi, şeyhinin kendisini dilediği gibi eğit
me ve yetiştirme hakkına sahip olduğu, 
bu eğitimden beklenen faydanın elde edil
mesi için müridin kayıtsız şartsız şeyhine 
bağlı kalmaya söz verdiği , yüklediği gö
revleri yerine getirmeyi kabul ve ona bi
at ettiği anlamına gelir. Şeyhin müride 
hırka giydirmesi (ilbas-ı hırka) sırasında 
genellikle tekkede bir tören yapılması 
adettir. Fakat uzakyerlerde bulunan mü
ridlere hırka şeyhin halifeleri tarafından 
da giydirilebilir. 

Tasawufa ilgi duyan ancak henüz bir 
tarikata intisap etmemiş kimselere giy
dirilen hırkaya "teberrük hırkası" denir. 
"Muhib kisvesi, muhib hırkası " gibi adlar 
da verilen bu hırkayı giyenierin sufiler
den feyiz alacağı, onların edebini takına
cağı. sonuçta da müridlik hırkasını giye
cek bir seviyeye yükseleceği beklenir 
(Sühreverdl, s. ı ı4). Müridlik hırkasını gi
yenler için ileri sürülen şartlar teberrük 
hırkası giyenlerden istenmez; bunlara sa
dece şeriatın hükümlerine bağlı kalma
ları ve sCıfiler zümresine muhalefet etme
meleri tavsiye edilir. Teberrük hırkasını 
birden fazla şeyhten giyrnek de mümkün
dür, irade hırkası ise genellikle bir şeyh
ten giyilir. Ancak sülukünü tamamlama
dan mürşidi vefat eden bir derviş irade 
h ır kasını intisap edeceği yeni şeyhten de 
giyer. Bazan sülukünü tamamlayıp ica
zet alan şeyhler. daha yüksek mertebede
ki bir şeyhten feyiz almak maksadıyla da 
hırka giyebilirler. Bu hırkaya da t eberrük 
hırkası denir. 

Tusi, Cevahirü'l-esrar adlı eserinde 
bu iki h ırkanın yanı sıra "tövbe hırkası, ve
layet hırkası, tasarruf hırkası" adlı üç hır
kadan daha bahseder. Tövbe hırkası, ta
rikata girmeye niyetlenen talipterin giy
dikleri bir hırka olup bunu giyenierin dün
yadan yüz çevirip ahirete yöneldikleri, 
geçmişlerinden pişmanlık duydukları ve 
daha iyi bir gelecek için hazırlıkyaptıkları 
anlamına gelir. Velayet hırkası seyrü sü
lukünü tamamlayan dervişlere giydirilen 
hırka olup buna "irşad hırkası, hilafet hır
kası , icazet hırkası" gibi isimler de verilir. 
Bu hırkayı giyen mürid, mürşidi hayatta 
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iken de vefat ettikten sonra da başkala
rını irşad ve terbiye etmeye yetkilidir. Ta
sarruf hırkası ise şeyhin tövbe hırkasın
dan sonra ve irade hırkasından önce ta
lip için uygun gördüğü bir hırkadır. 

Mürşid , velayet hırkasını giydirdiği mü
ride irşada ehil olduğunu belirten, "ica
zetname" veya "hililfetname" denilen ya
zılı bir belge verir. Bu belgede şeyh kim
den hırka giydiğini ifade ederek tarika
tın silsilesinin Hz. Peygamber'den itiba
ren hangi yolla kendisine intikal ettiğini 
belirtir. aradaki mürşidlerin isimlerini bi
rer birer sayar. Daha sonra hırka giydir
diği müridinin adını kaydederek onun ir
şada ehil olduğunu söyler ve bazı takdire 
değer vasıflarını dile getirir. 

Sufiler ve tarikat ehli, özellikle sema ve 
zikir meclislerinde "sema hırkası" deni
len özel kıyafet giyerler. Sema meclisin
de vecde gelen bir derviş bazan üzerinde
ki h ırkayı çıkarıp atar. hatta bazan parça
layıp fırlatır. Bu davranışa "tarh-ı hırka, 
remy-i hırka , temzik-i hırka" gibi isimler 
verilir. Vecd esnasında çıkarılıp parçala
nan ve atılan h ırkanın bir tür kutsiyeti ol
duğuna inanıldığı için bunun kime verile
ceği konusunda birtakım kurallar konul
muştur (Kuşeyrl, s. 533-534). 

Hırkaya şekillerine göre "aba, kisa, fQ
ta, hulle, bürde fereci, bürde tennure. 
delk haydariyye" gibi isimler verilmiştir. 

Hırkanın genellikle mavi olması tercih 
edilir ve bu rengin çok kullanılması sebe
biyle sCıfi ve dervişlere "ezrakpCış" denil
diği gibi tasawuf için de "ezrakpuşl" ta
biri kullanılmıştır. Çok gezen ve ömürleri 
iz be yerlerde geçen dervişterin mavi ren
gi tercih etmelerinin sebebi bu rengin ki
ri belli etmemesidir. Seyyid Burhaneddin 
Muhakkık'a , "H ırkanı ver yıkayalım" deni
lin ce. "Yine kirlenir" demiş, "Yine yıkarız" 
diyenlere de, "Biz bu dünyaya çamaşır yı
kamak için gelmedik" karşılığını vermiş

tir. Mavinin tercih edilmesinin diğer bir 
sebebi de siyah gibi yas rengi olmasıdır. 
izzeddin ei-Kaşl mavinin ışıkla karanlık, 
sevinçle keder karışımı bir renk olduğu
nu, ışıkla karanlığın birleştiği rengin de 
mavi olduğunu söylemiştir. Kaşifi'nin Fü
tüvvetndme'sinde, "Mavi semanın ren
gidir ve yükselişi simgeler" demesi de 
önemlidir. Mavi denizin rengi olarak da 
enginliği ve sonsuzluğu ifade eder. 

Dervişler ve tarikat ehli arasında yeşil 
hırka giyrnek de yaygındır. Hatim ei-Esam 
ölümün çeşitlerinden söz ederken yama
lı elbise giymeyi "yeşil ölüm" diye niteler 
(Süleml, s. 93) . Peygamberlerin ekseriya 
bu rengi tercih etmeleri ve özellikle Hı-
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zır (hadır) adının yeşil anlamına gelmesi, 
gayb alemindeki ruhanllerin ve melekle
rin yeşil giydiklerine inanılması bazı sun
Ierin yeşil cübbe giymelerine, hatta tür
belerdeki sandukanın koyu yeşil renkte 
bir örtü ile örtülmesine sebep olmuştur. 
Cüneyd-i Bağdadl, İbn Hafif gibi bazı sG
filer ise beyaz hırka giymeyi tercih etmiş
lerdir. Çünkü Hızır ' ı görenler, onu çok de
fa beyaz bir elbise içinde gördüklerini söy
lemişlerdir. Ayrıca kefenin beyaz oluşu da 
bu rengin benimsenrnesini gerektirmiştir. 

Seyfeddin ei-Baharzl. dervişe en çokya
raşan rengin siyah olduğunu söyler ve bü
tün renklerin siyahta yok olduğunu belir
tir. Siyah giyenierin gecenin karanlığında 
kendilerini gizlemeleri, siyah olan göz be
beği gibi herkesi görüp kendi varlıklarını 
görmemeleri lazım geldiğinden bu renge 
önem verilmesi gerektiğini ifade edenler 
de vardır. İbn Hafif' e göre nefsini çile kı
lıcıyla öldüren sOnnin siyah giymesi gere
kir. Fakat siyah hırka giymeyi rnekruh sa
yan ve bunu MecGsl adeti olarak gören
ler de vardır. Kırmızı ve kızıl renkte elbise 
giyen bazı şeyhlere rastlanır. EbG Sald-i 

Bir tarikat h ırkası çizimi (Yahya Agah, Fütüvvetname·i 
Esrar-I Tiic, Süleymaniye Ktp., Nuri Arlasez, nr. 101, s. 
130) 
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Ebü'I-Hayr bunlardan biriydi (Muhammed 
b. Mü nevver b. E bO Said, s. 20 ı). Kalen
derller arasında da kızıl giyeniere tesa
düf edilmektedir. Tasawuf ve tarikat eh
li toprak rengi (haki). bal rengi, boz ve ala
ca renkte hırkalar da kullanmışlardır. 

Hırka kelimesindeki ")Ja" haşyete, "ra" 
rızaya, "kaf" kahr-ı nefse, "he" de hidaye
te delalet eder. H ırkanın bel kısmı sabra. 
yenleri havf ve recaya, iki yanı kabz ve 
basta. kemeri nefse muhalefet edip ha
kim olmaya, yakası yakin e, pervazı ihlasa 
işarettir (Hücvlrl, s. ı 37; Ali M. Seccadl, 
s. 208). Hırkaya yüklenen bu gibi anlam
ların en önemlisi onun dostluğun. barı
şın ve canlılara zarar vermemenin sim
gesi olmasıdır. Mutasawıfların hırka ko
nusunda söyledikleri dikkate alımnca ta
sawufun anlam ve içeriğinin bütünüyle 
h ırkaya yüklendiği görülür. 

Tasawuf büyükleri hırka giymenin ba
zı kuralları ve adabı bulunduğunu. bun
lara riayet edenlere kıyamet günü şeyh
Ierin şefaatçı olacağını. uymayaniara da 
düşman gibi davranacağını ifade etmiş
lerdir. Bundan dolayıdır ki bazı sGfiler, ne
fislerinin istediği bir işi yapmaya mecbur 
kaldıklarında bir takva nişanesi olan hır
kayı üstlerinden çıkarırlar. Bir kadına aşık 
olan RGzbihan-ı Bakll'nin, bu halin içinde 
iken hırka giymenin kurallarına aykırı ha
reket etmemek için hırkasını çıkardığı 
rivayet edilir. 

Tarikatlar döneminde hırka giymeye 
büyük önem verilmiştir. Kıyafeti fazla 
önemsemeyen Nakşibendiyye'de bile hır
ka feyiz almanın yollarından biri olarak 
kabul edilir. Fütüwet ehli hırka yerine da
ha çok şalvar kelimesini kullanırlar. H ır

ka giymeye karşı olan melamet ehli için
de bile nefsi hor görmenin ve kınanma
nın bir ifadesi olarak zaman zaman eski 
ve yamalı hırka giyenler olmuştur. 

Hırka ve murakka' İ bnü'I-Cevii ve İbn 
Teymiyye gibi Selefi alimler tarafından 
şiddetle tenkit edilmiş, bunun dinde yeri 
olmayan bir bid'at olduğu belirtilmiştir. 
İbn HaldOn hırka giymenin tasawufa Şii
lik'ten geçtiğini ileri sürmüştür (Mul~.ad
dime, ll, 809). Hırka giyme adetinin Hint 
dinlerinden veya hıristiyan ruhbanlığın
dan ve keşişliğinden geçtiğini söyleyen
ler de vardır. 

Gösteriş, şöhret ve istismar için hırka 
giyenierin hırkanın anlam ve amacını bil
mediklerini, tasawufu kuru bir şeki l ve 
merasim haline getirdiklerini söyleyen 
gerçek sOnler bunları ağır bir dille eleştir
mişlerdir. Bugün geniş ölçüde bir hatıra 
haline gelen hırka Türk kültüründe bir-

çok atasözü, deyim, fıkra ve menkıbeye 
konu olmuştur. 
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ResGl-i Ekrem'in ashabından Ka'b b. 
Züheyr'e hediye ettiği hırka olup bugün 
Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Yay
gın olarak "hırka- i saadet" adıyla anılan 
bu hırkadan (bürd, bürde) başka Hz. Pey
gamber'in Veysel Karani'ye verilmesini 
vasiyet ettiği söylenen bir hırka daha var
dır. istanbul -Fatih'te bulunduğu camiye 
de adını veren bu hırkaya ise "hırka-i şe
rif" denilmektedir. Ancak tarihi kaynak
larda her iki ismin birbirinin yerine kulla
nıldığı da görülmektedir. 


