
HiLALf-i ÇAGATAYf 

tür merkezlerinden Herat'a giden Hilali 
burada Ali Şir Neval'nin himayesine girdi 
ve onun meclisinde yetişti. Neval, 897'de 
(1491-92) kaleme aldığı Mecalisü'n-ne
fa'is'inde onu kabiliyetiL hafızası kuwet
li, istikbal vaad eden bir genç olarak tanı
tı r. Tezkire müellifi Ahmed Ali Han. Hila
ll'yi Ali Şir Neval'ye iranlı mutasawıf şair 
Abdurrahman-ı Cami'nin tanıştırdığını 
söylerse de ( Te?kire-i Mai]zenü'L-gara'ib, 
s. 720) bu bilgiye diğer kaynaklarda rast
lanmamaktadır. 

Daha sonraki yıllarda Neval'nin yardı
mıyla Sultan Hüseyin Baykara'nın hizme
tine giren Hilall. sultanın ölümünden son
ra Safevller'le Şeybanller arasında karışık
Iıkiara sahne olan Herat'ta oldukça sıkın
tılı günler yaşadı. Şeybanller'den U bey
dullah Han'ın Herat'a hakim olmasından 
(935/1 528-29) sonra onun dostluğunu ka
zandı. Ancak çok geçmeden kendisini çe
kemeyenler onun Şii olduğunu ileri süre
rek sultana şikayet ettiler. Hilali bu şika
yet üzerine 936 (1529-30) yılında Ubey
dullah Han tarafından idam edildi. Bazı 
kaynaklarda 935 (1528-29) veya 939'da 
(1532-33) idam edildiği kaydedilmekte
dir. iranlı tezkire müellifleri, ömrünün 
sonlarında Şiiler arasında Sünni olmakla 
suçlandığını söyledikleri Hilall'nin Şiilik'le 
itharn edilerek idam edilmesindeki çeliş
kiyedikkat çekmişlerdir (Sam Mirza, s. 
9 ı) . Hilal!' nin Her at çarşısında ki mezarı 
1306 (1889) yılında yeni dükkaniarın ya
pımı sebebiyle kaldırılarakAli Vaiz-i Ka
şifi'nin türbesinde onun mezarı yanına 
nakledilmiştir. 

Eserleri. 1. Divan. Gazel ve ruballerle 
birkaç kıtadan meydana gelen 894 beyit 

· hacmindeki eser ilk olarak KanpGr'da ba
sılmış (1883). bu baskı 191Zyılına kadar 
on iki defa tekrar edilmiştir (FME, 1, 479) . 

Divan son olarak şairin Şah u Derviş ve 
Şıfatü '1-'aşı~in adlı mesnevileriyle birlik
te yayımlanmıştır ( nşr. Sald-i Neflsl, Tah
ran ı 337 hş.). Z. Şah u Derviş. Thsavvu
fi bir mesnevi olup Şah u Geda adıyla 
da tanınır. Aruzun "failatün müstef'ilün 
failatün" vezniyle yazılan ve 1345 beyit
ten meydana gelen eseri şair, Hüseyin 
Baykara'nın büyük oğlu Beöıüzzaman Mir
za'ya takdim etmiştir. Birkaç defa bası
lan eser (Tebriz 1324 hş .; Amritsar 1333; 

Tahran 1363 hş . , nşr. Hüseyin KGhl-i Kir
manl) Hermann Ethe tarafından Alman
ca'ya tercüme edilmiştir (Leipzig 1870). 

3. Şıfatü'l-'aş*in (Tebriz 1321 h ş.; Tah
ran 1324 hş . ; 1334 hş., nşr. Hüseyin KG
hi-i Kirmanl). Aşkın mahiyeti ve sadakat. 
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vefa, cömertlik, cesaret. alçakgönüllülük, 
edep gibi konuların işlendiği yirmi bölüm
den meydana gelen mesnevinin her bö
lümünde konular birer küçük hikaye ile 
açıklanmıştır. Hilali'nin ayrıca Leyla vü 
Mecnun adlı bir mesnevisi olduğu bilini
yorsa da eserin günümüze ulaşıp ulaşma
dığı hakkında bilgi yoktur. Kaynaklarda 
bu eserden alınmış bazı beyitlere rastlan
maktadır. 
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verilen şeref elbisesi. 
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Sözlükte "elbisesini çıkarmak, üzerin
den çıkardığı elbiseyi başkasına vermek" 
anlamına gelen hal' kökünden türeyen 
hil'at, terim olarak halifeler ve hüküm
darlar tarafından taltif etmek ve şeref
lendirrnek amacıyla devlet adamlarına ve 
diğer bazı kişilere giydirilen değerli elbi
seyi ifade eder. Darüttırazlarda sanatka
rane sırma işlemelerle, özellikle şerit ha
linde kenar yazılarıyla süslenmiş olan ve 
hükümdarın isim veya alarnetini (şiar) ta
şıyan kaftanlar (tıraz*) hükümdar tara
fından taltif amacıyla birine hediye edil
diğinde hil'at adını alırdı. Hil'atin çoğul 
şekli olan hila' ile teşrif (çoğul u teşarif, 
teşrifat) kelimeleri ise memuriyetin ma
hiyet ve önemine göre başlık, kemer, ha
mail, kılıç, at, davul, bayrak ve para gibi 
birtakım hediyeleri de içine alırdı. Bu el
biselerin rengi devletin benimsediği renk-



te olurdu (Abbasller'de siyah, Selçuklu
lar'da kırmızı, Fatımller'de beyaz). 

Eski Türkçe metinlerde hi!' at karşılığın
da kaftan, kedüt ve ton gibi kelimelerin 
kullanıldığı görülür. Kutadgu Bilig'de 
geçen kedüt (ll, 135) ve ton (ll, 395) Re
şit Rahmeti Arat tarafından hi!' at olarak 
çevrilmiştir. Dede Korkut Kitabı'nda da 
hil'atten söz edilir. Aruz'un Kazan'a karşı 
isyanında yardımlarını sağlamak için bü
tün beyleri "hil'atladığı" anlatılır (s. 246). 
Aynı eserin bazı yerlerinde ise "cübbe 
ton" (s. 83). "şalvar cübbe çuka" (s 115) 
ve "cübbe çuğa çirgab" (s. 224) gibi ifa
deler hi!' at karşılığında kullanılmıştır. As
lında hi!' at geleneği Türkler'de İslamiyet'i 
kabullerinden önce de vardı ve muhteme
len Çinliler'den alınmıştı. E. Chavannes'in 
belirttiğine göre Çin imparatorları Türk 
prenslerine bazan kendi sırtlarından çı
kardıkları hil'atleri verirlerdi (iA, VI!, s. 
485) 

Eski Yakındoğu kültürlerinden geldiği 
ileri sürülen geleneğin (E/ 2 [ing.]. V, 6) 
Mısır'da Firavunlar döneminde mevcut 
olduğu anlaşılmakta. Ahd-i Atık'te de hil
'atle yorumlanabilecek bazı ifadeler bu
lunmaktadır. Hz. Ya'küb çok sevdiği oğlu 
Yusuf için özel bir entari (alaca entari, ke
tônet passlm) yapmış (Tekvln, 37/3). Fira
vun da Mısır'ın idari işlerini törenle Hz. 
Yusuf'a tevdi ederken parmağından çı
kardığı mühür-yüzüğü onun parmağına 
geçirmiş ve kendisine ince keten elbise 
giydirerek boynuna altın zincir takmıştır 
(Tekvln, 41/42-43) Bundan başka Filistl 
Golyat'ı (Ca!Gt) sapan taşıyla öldürüp ke
sik başını getirdiği zaman Yonatan'ın Da
vud'a üzerindeki cübbeyi çıkarıp kılıcı. ya
yı ve kuşağı ile birlikte verdiği anlatılır (ı. 
Samuel, !8/4). Herodot da Mısır Firavunu 
Amasis'in (Ahmose) Lidya Kralı Kroisos'a 
(Cresus) gönderdiği, üzerinde hayvan tas
virleri bulunan altın sırmalı bir gömlek
ten söz eder (Tarih, lll: Thalia, 47). 

Genellikle kabul edilen görüşe göre hil
'at geleneği resmen Abbasller dönemin
de başlamıştır. Bununla beraber Hz. Pey
gamber'in. ünlü kasidesini okumasının 
ardından bürdesini (hırka) Ka'b b. Züheyr'e 
hediye etmesini (ibnü'l-Eslr, ll. 276) İs
lam'da hil'at geleneğinin başlangıcı sa
yanlar olduğu gibi bu geleneği Emeviler'
le başlatanlar ve onların bu adeti Sasanl
ler ile Bizanslılar'dan aldığını söyleyenler 
de vardır (İA, V/1, s. 484). Corcl Zeydan, 
halifenin hil'at verdiği ilk kişinin Abbası
ler zamanında Ca'fer b. Yahya el-Serme
ki olduğunu belirtir ( Tarfl)u't-temeddü

ni'l-İslaml, V, 170). Harunürreşld, hilafet 

makamına oturduğu gün idari görev ver
diği Ca'fer'e merasimle hil 'at giydirmiş
tir. Abbasller'de halifenin maiyeti arasına 
giren ve hil'ate layık görülen erkana "as
habü'l-hil'a" denilirdi. Bu şeref elbisesi
nin verilmesi belli bir töreni gerektiriyor
du. Veliaht, vezir ve eya! et valisi tayin edi
lenler böyle bir törenle h il' at giyerlerdi. 
Abbas! Ha lifesi Kaim- Biemrillah. 462'de 
(1070) Vezir Fahrüddevle'nin oğlu Aml
düddevle'ye Beytünnevbe'de düzenlenen 
bir merasimle hil'at vermişti. İbn Haldun. 
İranlılar'ın İslamiyet'ten önce bu gibi el
biseleri hükümdarlarının suretleri veya 
diğer bazı şekil ve motiflerle süsledikleri
ni. müslüman hükümdarların ise suret 
yerine kendi adlarını yahut uğurlu saydık
ları cümle ve ibareleri yazdırdıklarını söy
ler; Emevl ve Abbasller'in bu elbiselerin 
süslü olmasına büyük önem verdiklerini 
kaydeder (Mukaddime, II, 26-27) . 

Abbas! Devleti zayıflayıp merkezi oto
ritesini kaybedince bazı hanedanlıklar 
kuran emirler de kendilerini meşru saydı
rabilmek için halifelerden menşur. altın 
işlemeli siyah atlas elbise. murassa' kab
zalı kılıç. altın bilezik. gerdanlık, altın to
ka. altın eyerli at, üzerinde beyaz yazıyla 
halifenin adı yazılı siyah bayrak ve hilafet 
arması taşıyan daha başka şeyler almış
lardır. Tahirller. Saffarller ve Samanller'
de de görülen söz konusu adet. Gazneli
ler'de özellikle Mahmud-ı Gaznevi'den 
başlayarak büyük önem kazanmıştır. Ge
lenek Fatımller, Selçuklular. Harizmşah
lar. Eyyubller ve Memlükler gibi İlhanlılar. 
Altın Orda Hanlığı ve Timurlular'la Hindis
tan'da kurulan çeşitli Türk devletlerinde 
de bazı değişikliklerle sürdürülmüştür. 

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey' e Ab
bas! Ha lifesi Ka im- Biemrillah 'ın 442'de 
(1 050) hil'atler gönderdiği bilinmektedir. 
Ayrıca Tuğrul Bey 449 ( 1 057) yılında Bağ
dat'a geldiğinde adete uyarak Halife Ka
im - Biemrillah 'tan saltanat için izin almış 
ve kendisine hil'at olarak yedi siyah cü b
be giydirilip başına altın sırmalı siyah sa
nk sarılarak altın bir gerdanlıkla iki bile
zik takılmış. kını altınla müzeyyen bir kı

lıç kuşatılmış ve kendisine bir ahidname 
verilmiştir. Daha sonra da altın eyerli bir 
ata bindirilerek yolcu edilmiştir (i b n ü'I
Eslr, IX, 633-634; Kalkaşendl, lll. 293-294). 
Tuğru l Bey de halifenin elçisi Ebu Bekir 
et-Tusl'ye hil'at vermişti (Bündarl, s. 4). 

Sultanlar halifelerin gönderdiği hil'at
lere çok önem verirlerdi. Sultan Alpars
lan tahta çıkınca Abbas! halifesine elçi 
göndererek adına hutbe okunmasını , pa
ra bastırılmasını ve kendi alametlerini ta-
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şıyan "sultan! hil'atler" imal edilmesini is
tedi. Darüttırazların kurulmasını gerek
tiren bu son istek, Abbas! hazinesi o gün
lerde bunu karşılamaya müsait olmadığı 
için gecikmeyle yerine getirilebildi (Köy
men, AlpArslan ve Zamanı, s. 86). Bir an 
önce hazırlanıp gönderilmesi hususunda 
ısrar edildiğini gösteren yazışmalardan 
anlaşıldığına göre hil'atlere sahip olmak. 
bir hükümdarın hükümranlığının ve oto
ritesinin başlıca unsurlarından biri sayıl
maktaydı. Hil'atler için tesis kurma ve 
bunları hazırlatma işi ise halifeye aitti. 
480 ( 1 087) yılında Halife Muktedl- Bi
emrillah. Sultan Melikşah'ın kızıyla ev
lenmesi münasebetiyle bütün Selçuklu 
emirlerine ve Melikşah'ın hanımına hil
'atler göndermişti (ibnü'l-Eslr, X, 161 ). 
Selçuklu sultanına hil'at gönderilmesi 
işi daha sonra da sürdürülmüştür. Sel
çuklu sultanları halifenin gönderdiği hil
'atleri devlet erkanına. vasal hükümdar
Iara ve lutuflarına mazhar olan başka 
kişilere verirlerdi. Hükümdarlar bağım

sız da olsalar meşruiyetlerinin tasdiki için 
diğer alametlerle birlikte hil'atlerini hali
feden almak zorundaydı lar. Mesela 1 061 
yılında Batı Karahanlılar'dan İbrahim Tam
gaç Buğra Han'a ve 1103 yılında da Doğu 
Karahanlılar'dan Ahmed Han'a dönemle
rinin halifelerince hil'at verilmiştir. Hil
'at geleneğinin Karahanlılar'da İslami 
yet'i kabullerinden hemen sonra başladı
ğı söylenebilir. Harun Buğra Han 992'de 
hastalanınca Maveraünnehir'den ayrılır
ken Buhara vilayetinin idaresini bıraktığı 
Abdülazlz b. Nuh b. Nasr'a hil'at giydir
miştİ (Genç, s. 154). 

Hil'atler çok defa bir tek elbiseden iba
ret olmayıp cü b be, fereciye, sarık gibi di
ğer giyim eşyasının yanında altın veya gü
müş eyerli at, bayrak, kös, hatta çadır 
şeklinde olabilmekteydi (Köymen, Alp 

Arslan ue Zamanı, s. 84-87). Sultan Al
parslan, Mekke Emlri Muhammed b. Ha
şim'e Abbas! halifesi ve Selçuklu sultanı 
adına hutbe akutması üzerine hil'atlerle 
birlikte 30.000 dinar para göndermişti 
(ibnü'I-Eslr, X, 61). 

Bu gelenek Anadolu Selçukluları zama
nında da devam etmiştir. ı. Alaeddin Key
kubad'ın tahta geçtiğini öğrenen Abbas! 
Halifesi N asır- Lidlnillah. Şehabeddin es
Sühreverdl'yi hükümdarlık hil'ati. men
şur, sultanlık kılıcı ve diğer hakimiyet ala
metleriyle Konya'ya gönderdi. Şehrin ka
dı, alim, derviş ve ahileri elçiyi Zincirli de
nilen mevkiye kadar giderek karşıladılar; 
sultan da hilafet makamını tebcil için has
sa askerleriyle birlikte elçiyi karşılamaya 
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çıktı. Sühreverdl, ertesi gün sarayda ha
lifenin hil'atini Sultan Alaeddin Keyku
bad'a giydirdi ve başına sarığını koyup 
ona adaletten ve şeriattan ayrılmaması
nı tavsiye etti (İbn B1'bl, I, 248-251) 

Selçuklular'da yeni sultan biattan son
ra beylere, vezirlere ve diğer devlet erka
nına hil'at giydirirdi. ı. İzzeddin Keykavus, 
savaşta gösterdiği kahramanlık sebebiy
le Necmeddin Behramşah'a özel bir hil
'at vermişti (a.g.e., I, 156) . Sultanlar tah
ta çıktıklarında bir nevi yeniden tayin an
lamında h il' atieri yenileri erdi. Bu gelene
ğin Anadolu Selçukluları'nda da devam 
ettiği görülmektedir. Alaeddin Keykubad 
tahta çıkınca merasime katılmaları için 
uç beylerine ferman yollayıp başşehre 
gelmelerini emretmiş, onlara ikramda 
bulunduktan sonra hil'at ve menşurları
nı yenileyerek yerlerine göndermiştir 
(Turan, s. 329). Sultan ayrıca o dönemin 
meşhur simalarından Kemaleddin Kam
yar'a teşrlf-i has, 1 000 kızıl dinar, beş yük 
katın. on at ve beş köle vermişti (İbn Bl
bl, I, 290)_ 

Hil'at sadece müslümanlara değil gay
ri müslim devlet adamlarına da verilmiş
tir. 248 (862) yılında Abbas! Halifesi Müs
taln- Billah 'ın emriyle İrmlniye Valisi Ali 
b. Yahya, isyana katılmayıp devletin men
faatlerini korumuş olan Bagrat sülalesin
den Aşot'u "işhanlar işhanı" unvanıyla 
taltif edip kendisine hi!' at giydirmiştir. 
Daha sonra aynı yere vali tayin edilen İsa 
b. Şeyh eş-Şeybanl'nin tavsiyesi üzerine 
269'da (882) Halife Mu'temid-Aiellah da 
Aşot'a kral unvanı tevcih ederek Bağdat'
tan taç ve hil'at göndermiştir (İA, IV, 319). 

Selahaddin-i Eyyübl de kendisine gelen 
İngiliz elçisine hil'atler giydirmişti (Ebü'l
Ferec, II, 455). 

Abbasl hil'atleri sınıfiarına göre 300, 
100, 30 dinar değerindeydi (Sabl, s. 98-

99). Çok kıymetli kumaşlardan yapılan, 
üzerindeki süslemeleri ve rengarenk gö
rünümleriyle gözleri kamaştıran bu şeref 
elbiseleri bazan başlı başına bir servet 
teşkil ederdi (İbn Fazlullah el-Ömer!, et

Ta'rif, s. 161, 164) . 

Fatımi halifeleri de ihtişamlı günlerin
de devlet adamlarına ve saraya yakın ki
şilere hil'at verme geleneğini sürdürmüş
lerdir. Mısır'da gelişmiş olan dokumacılık, 
Kabe örtüsü ve hil'at geleneğiyle daha ile
ri bir seviyeye ulaşmıştır. Nil deltası da
rüttırazların yoğunlaştığı bölgeydi. Gü
nümüze ulaşan hil'atlerin çoğu Fatımi ve 
Memlük dönemlerine aittir. Bu hil'atler
de yer alan ve ipekle işlendiği için zama
na kumaşından daha çok dayanmış olan 
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şeritler halindeki yazılarda sırasıyla bes
mele, halife için bereket ve uzun ömür 
duası, üretildiği darüttıraz ve nadiren do
kuyan ustanın adı görülmektedir. Hil'at
ler "hizanetü'l-kisvat" denilen depolarda 
muhafaza edilmekteydi. Bunlar da "hiza
netü'l-batıne" ve "hizanetü'z-zahire" ol
mak üzere iki kısma ayrılırdı. Halifenin 
elbiselerinin bulunduğu birinci kısmı bir 
kadın idare ederdi. Halife tarafından yaz
lık ve kışlık olarak yılda iki defa devlet er
kanına verilen elbiselerle bayram, tayin, 
kabul gibi vesilelerle ihsan edilecek elbi
selerin saklandığı hizanetü'z-zahire ise 
yüksek dereceli bir memurun yönetimin
deydi. Makrlzl, hizanetü'l-kisvat ve bura
da bulunan elbiselerin özellikleri hakkın

da bazı bilgiler vermektedir ( el-fjıtat, ı. 

409-413). 

Memlükler'de hil'atle ilgili olarak özel
likle Makrlzl, İbn Fazlullah el-Ömer! ve 
Kalkaşendl'nin eserlerinde geniş açıkla
malar bulunmaktadır. Memlükler'de hil
'at alacak olanlar üçe ayrılmaktaydı ; bun
lar "erbabü's-süyüf" denilen askerler, "er
babü'I-aklam" denilen b ürokratlar ve ule
madan ibaretti. Üst derecedeki asker ve 
bürokratlara, altın tırazlı kırmızı ve sarı 
atlastan yapılarak ipekle işlenmiş ve kürk 
ilave edilmiş çeşitli libaslarla başlık, altın 
kemer, kılıç, altın veya gümüş eyerli at 
veril irdi. Rütbe ve derecelere göre tevdi 
edilen hil'atlerin kaliteleri ve sayıları da 
değişirdi. Mesela ulemanınki genellikle 
beyaz ve yeşil pamuklu veya yünlü ku
maştan mamul, bol yenli ve tırazsız olur
du. Uzak bir yerden misafir olarak gelme 
veya misafirliğin sona ermesi, affedilme, 
sağlığına kavuşma, evlenme ve doğum 
gibi olaylar da hi!' at vermek için birer ve
sileydi. Hil'at ve diğer hediyeleri reddet
mek ise büyük bir suçtu ve bu hareket 
açık bir düşmanlığı gösterirdi. Hille Emi
ri Dübeys b. Ali b. Mezyed ei-Esedl'nin 
kendisine verilen gümüş eyerli atı, Ahvaz 
hakimi Hezaresb'e altıneyerli at verildi
ğini söyleyerek reddetmesi Halife Kaim
Biemrillah'ın ağırına gitmiş ve kendisine 
imam Şatil'nin, "Hiç kimseye layık oldu
ğundan fazlasını vermem" sözüyle cevap 
göndermiştir. 578 ( 1183) yılında Sincar'ın 
muhasarası sırasında Selahaddin-i Eyyü
bl'nin yanına gelen Ahlatşah'ın elçisi de 
hil'at ve hediye kabul etmemesi sebebiy
le tenkitlere maruz kalmıştır (Şeşen, s. 
122). Memlükler'de kadılara ipek hil'at 
verilirdi. Ancak bazı din adamları haram 
olduğu gerekçesiyle bunları almamışlar
dır. Mesela Mısır Kadısı Takıyyüddin b. Da
kikul'ld, MemlükSultanı Laçin'in kendisi
ne gönderdiği ipek hil'ati kabul etmemiş, 

sultan da sebebini haklı bulduğu için de
ğiştirilmesini emretmişti (Süyütl. II, 168) 
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li] MEHMET ŞEKER 

Osmanlılar ' da Hil'aL Osmanlıl ar'da hil
'at giydirme geleneğine. aynı zamanda 
hanedanın meşruiyetinin ve ona bağlılı

ğın bir işareti olması sebebiyle çok önem 
verilmiş, maddi sıkıntı içine düşüldüğü 
dönemlerde bile uygulanması sürdürül
müştür. Çeşitli devlet görevleri verilenle
re veya bu görevler kapsamındaki yetki
ler i tasdik edilenlere. padişaha bağlılıkla

rını göstereniere ve taltif edilmek iste
nen kimselere takdir. tebrik veya teşvik 

için [bazılarına da te' di b gayes iyle) hi!' at
ler g iydirildiği bilinmekte, bunun bazan 
da cülüs bahşişleri içinde yer aldığı görül
mektedir. Özellikle resmi törenler ve sur- ı 

hümayun gibi şenlikler hi!' at verilmesi için 
önemli vesilelerdi. Hil'atler giydirilme se
bep lerine bağlı olarak "arz hil'ati, u!Cıfe 
hil'ati . veda hil'ati. um um hil'ati" gibi ad
larla anılıyordu . Öt e yandan bu uygulama
ya in'am nazarıyla bakilmakla birlikte, yi
ne taltif amacıyla yılda bir veya birkaç de
fa verilen (genel l ikle kışl ı k ve yazlı k ), res
ml kayıtlara "adet" olarak geçirilen hi!' at
ler de vardı. Bunlar sonradan daha ziya
denakde dönüştürü lmüştür (hil 'at-baha) . 

Daha önceki çeşitli devletlerde olduğu 
gibi Osmanlılar'da hil'atin eş anlamiısı ola
rak kullan ı lan teşrif kelimesi sadece hil
'ati değil hil'atle birlikte verilen diğer he
diyeleri de ifade ederdi. Elçilere. bazı mu
teber misafirlere. Kırım hanı ile Eflak ve 
Bağdan voyvodalarına yapılan ayni ve nak
di yardımlarla birlikte verilen hil'ati ifa
de için "teşrlf". sefere davet maksadıyla 

Kırım hanına, seferdeki başarıları dolayı

s ıyla serdarlara, u!Cıfe dağıtım ı sonrası 

sadrazama hil'atle birlikte gönderilen 
hatt- ı hümayun. kılıç , hançer. para ve 
benzeri şeyleri ifade için de "teşrlfat" ke
limesi kullanılmıştır ( Defterdar Sarı Meh
med Paşa , s. 398 ). Hi!' at vermenin . veren 
kişinin kendi üzerinden çıkardığı elbiseyi 
başkasına giydirmesi şeklinde yapılan uy
gulamasına da rastlanır (S ilahdar. Il, 548). 

Hi!' at terimi zaman zaman yalnız hediye 
edilen elbiseleri kapsamına almıştır. Pa
dişah kızlarının (Sultan) nikah akdi dolayı
sıyla sultan ve damat tarafından sadraza
ma, şeyhülislama . elçilere ve diğer dev
letler in hükümdarlarına gönderilen he
diyeler arasında bulunan hil'atler bunlar
dandır. Sadrazarnın padişaha sunduğu 

kürkler için ise hiçbir zaman hil'at keli 
mesi kullan ılmamıştı r. 

Osmanlılar' da devlet adına verilecek 
olan hil'atler hazarda padişah. sadrazam. 
darüssaade ağ ası. defterdar ve valiler. se
ferde ise serdar-ı ekrem ve serdarların 

huzurunda giydirilirdi (a.g.e. , ll , 104) . 
"Huzurda giydirilme" ifadesi, her zaman 
giyme işlem inin ilgili şahsın huzurunda 
yapı lması değil bazan da giymenin ardın
dan huzura çıkilması anlamına gelirdi. 
Özellikle padişah tarafından hil'at giydi
r ilenler padişahın huzuruna çıkarak yer 
öpme merasimini (bGs resmi) yerine geti
rirlerdi. Bu şekilde hil'at verilmesi vere
nin hizmetinde bulunmak veya ona tabi 
olmak demekti . Dolayısıyla söz konusu 
görevlilerden her biri ancak kendilerin
den daha alt mevkide bulunanlara hil'at 
giydirebilirlerdi. Mesela sadrazam tara
fından şeyhülislama verilecek hil'at giy
dirilmez. bir bohça içerisinde takdim edi
lirdi. Ayrıca valide sultan. sultan ve da
matlarla vezirler ve diğer devlet erkanının 
verdikler i hil 'atlerin büyük çoğunluğu 

devlet hazinesinden değil kendi hazine
ler inden çıkarılmaktaydı. Sadrazamın. gö
rev tevcihi veya uiCıfe dağıtı lmasından 

sonra padişah tarafından kendisine gön
derilen kürkü o anda yapılan bir merasim
le giymesi adet olduğu gibi diğer kimsele
rin gönderdiği kürkleri de getirenin yanın

da hemen giymesinin bir nezaket ifadesi 
olduğu anlaşılmaktadır (Raş id , 11 . 547) . 

Vilayetlerde ve sefer esnasında orduda 
çok çeşitli yerlerde hil'at giydirme mera
si mi icra edilmekle beraber ist anbul'da 
XVIL yüzyılın sonlarına kadar saray, daha 
sonraki tarihlerde de Paşakapısı bu iş için 
ana merkez olmuştur. Ancak gerek sa
ray gerekse Paşakapısı içinde, daha ön
ceki bazı devletlerde görüldüğü gibi hil
'atlerin giydir ilmesi için özel bir mekan 
(mesela Gazneliler'de camehane) yoktu. 
Fakat hil'atin hangi sebeple kimlere veri
leceği ve nası l bir t ören yapılacağı belir
lenmişti. Sarayda Kubbealtı'nda bulunan 
hazine önü. Babüssaade arası , Babüssa
ade önündeki binek taşı avlusu. Has Oda 
ve çeşitli kasırlar. Babıali'de Arz Odası, di
vanhane ve misafir odası hi I' at törenleri
nin gerçekleştiği mekanlardı. Bazı özel 
şartlarda "tahta perde verasında" da (tö
ren yap ıl maksızını hil'at giydirildiği olurdu. 

Özellikle görev tevcihi sebebiyle yapılan 
hil'at giydirme törenleri. hem geniş kit
leye hitap et mesi hem de şeklinin tayin 
edilmiş o lmas ı ( Defterdar Sarı Mehmed 
Paşa , s. 5 16) bakımından önemliydi. Zira 
şakird lik gibi çıraklık mahiyetindeki gö-

HiL'AT 

revler dışında tayin edilen her memura 
hil'at giydiriliyordu . Hatta aynı görevin 
vekaletinden asaletine geçiş de hi!' at ve
rilmesini gerektiriyordu. Tevdhat sebe
biyle kimlerin padişah huzurunda hil 'at 
giyecekleri tesbit edilmişti. Bunların ay
rıca sadrazam huzurunda tekrar hil'at 
giymeleri adetti (Tevkil Abdurrahman Pa
şa, s. 529 ). Vezirler, yeniçeri ağası , defter
dar. relsülküttab, nişancı. defter emini. 
çavuşbaşı. sipahiler ağası , silahdarlar ağa

sı. yeniçeri efendisi, kul kethüdası , rüz
namçe-i ewel. mlrahur- ı ewel, mlrahur- ı 

sani. kapıcı l ar kethüdası, mlralem ve ce
becibaşı ağalar hil'atlerini. tayinlerini ta
kip eden ilk arz sırasında Babüssaade 
arasında giyerek Arz Odası'nda pad işah 

huzurunda yer öperlerdi. Sadrazam ve 
defterdara u!Cıfe tevzii dolayısıyla verilen 
hil'atler de aynı şekilde Batıüssaade ara
sında , sadrazama ilk arzında verilmesi 
mütat olan kapaniçe ise Babüssaade 
önündeki selam taşında giydirilirdi. Tayin
leri t akip eden ilk arz sırasında hil'at gi
yenlerle u!Cıfe tevzii dolayıs ıyla hil'at giyen 
defterdar hil'atlerini arz dönüşü giydik
leri yerde çıkarır larken sadrazam u!Cıfe 
hil'atini arzdan sonra divanhanede divan 
görevlilerinin kendisini tebrik için yaptık

ları etek öpme (damen- b Gs) r esminden 
sonra çıkarır ve teşrifatçı efendi bu kür
kü Devat Odası'nda mehterbaşına teslim 
ederdi. Arza girmesi kural olduğu halde 
burada hiçbir sebeple kazaskere hil'at 
giydirilmezdi. önceleri şeyhülislamlar di
vanda. kazaskerler Has Oda gibi bir yer
de padişahın elini öperek hi!' at giyerlerdi; 
bu usul bir ara terkedilm iş ve Karaçele
bizade Abdülaziz Efendi'nin şeyhülislam

lığında tekrar yürürlüğe konulmuştur 
(Zey l- i Ravzatü 'l-ebrar, s. XXV, 75 ) Daha 
sonraki tarihlerde kazaskerler şeyhülis

lam konağında hi!' at giymişlerdi r. 

Münferit tevcihler dışında cüiCıs ve se
fer dolayısıyla ve şewal ayındaki genel ta
yin ler sırasında yeni görev alan veya ye
rinde kalan kimselere hil 'at giydirili r ve 
buna "um um hil'ati" denilirdi ( Defterdar 
Sarı Mehmed Paşa , s. 2 ı , 90) . Um um hil
'atlerinin Paşakapısı'nda giydirilmeye baş
lanmasından sonra da yine aynı şekilde 
şeyhü lislam . vezir ler, Rumeli ve Anadolu 
kazaskerleri, naklbüleşraf ve istanbul ka
dısının hil'at törenleri bizzat sadrazarnın 
huzur unda Arz Odası'nda, diğerleri ise 
divanhanede yapılırdı. Eflak ve Bağdan 
voyvodaları ile beylerbeyi tevcihlerinde 
tayin edilen kişinin başşehirde bulunma
ması durumunda onların kapı kethüda
larına hil'at giydir ilmek suretiyle görevle
ri ilan edilirdi. Sefer sebebiyle m erkezde 
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