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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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Devlet kethüdası ve teşrifatçısının huzurunda yapılan 
hil'at giydirme törenini tasvir eden bir resim (Arif Meh
med Paşa , lv. Vlll) 

yapılan tevcihat yanında sefere memur 
edilen beylerbeyHer de askerleriyle ordu
ya dahil olduklarında hi I' at giyerek yerle
rini alırlardı (Topçular Katibi Abdülkadir 
Efendi, s. 537). Elçilere giydirilen hil'atler 
de protokol bakımından önemliydi. Sara
ya gelen elçiler hil'atlerini divandan son
ra hazine önünde giyer ve arza girerekyer 
öperlerdi. Babıali'de önde gelen elçilik er
kanına ve mihmandarına sadrazarnın hu
zurunda, diğer maiyet mensupianna ise 
misafir odasında hi!' at giydirilirdi. 

Hil'at giydirilmesini gerektiren iki se
bep aynı zamana rastlarsa merasimler 
üst üste ve her biri yine kendi kuralı gere
ğince yapılırdı. Mesela sadrazam ve def
terdar, ilk arzlarının ullıfe tevzii gününe 
tesadüf etmesi halinde ikişer hil'atle ar-

. za girerlerdi. Sadrazama Babüssaade'ye 
varmadan selam taşında taşra hazine
darbaşısı kapaniçesini, Babüssaade ara
lığına vardığında iç hazinedarbaşı~ı kapa
niçesinin altına ulQfe kürkünü giydirirdi 
(Abdullah N Mi Paşa. vr. 49b). Bu hil'atle
rin büyük bir kısmı resmi günlerde ve 
merasimler sırasında giyilirken bir kısmı 
ancak belirli merasimlere mahsustu. 

Devlet memurlarının kıyafetleri rütbe 
' ve görevlerinin özelliklerine göre değişi
yordu. Protakale dahil olan ricalin normal 
günlerde, alelade merasimlerde ve önem
li törenlerle büyük alaylarda giyrnek için 
üç ayrı kıyafetleri vardı ; dolayısıyla bunla
ra giydirilecek hil'atler de memuriyetleri
ne göre farklı idi. Başta sadrazam olmak 
üzere üst seviyedeki bazı görevlilere ve
rilecek hil'atlerin cinsleri değişebiliyordu. 
Bunlara hangi sebeple ne tür h il' at verile
ceği önceden tesbit edilmişti. Elçi ve mi-
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safirlerin hil'atlerinin cinsini tayinde şah
sın mevkii ve yüklendiği görev belirleyici
lik açısından önemliydi. Herkesin giyece
ği hi!' at türü belli olduğundan sadrazam 
ve padişah huzurunda aynı kişilere aynı 
sebeplerle verilen hil'atler de genellikle 
aynı olurdu. Fakat özellikle elçilere XVIII. 
yüzyıldan itibaren zaman zaman padişah 
huzurunda daha iyi cins hil'atler giydiril
miştir. 

Kuruluştan itibaren imal edildiğ i ku
maş cinsine göre çeşitleri olan hil'atlerin 
memurların derecelerine göre farkl ı tür
lere ayrılması daha sonraki tarihlerde 
gerçekleşmiştir. Kumaş ve cinslerinin za
manla çoğalması bu türleri zenginleştir
miş ve derecelendirilmesini kolaylaştır
mıştır. XVII. yüzyıldan sonra pek görül
meyen, fazla ikramda bulunmak üzere 
iki hil'atin birlikte giydirilmesi ad eti de çe
şitlerin henüz yeterince zenginleşmeme
sinin bir sonucu olarak değerlendirilebi
lir. Aynı şekilde sonraki tarihlerde mali 
sebeplerle yapılan bazı kısıtlamalar dola
yısıyla, mesela kürkyasağından sonra ba
z ı kimselere verilecek yeni hil'atlerin es
kisinin değerini taşımasına dikkat edilmiş 
ve bunu sağlamak için sırma işlemeler, 
inci ve murassa kopçalar kullanılmıştır. 

XVII. yüzyılın başlarında Amasya kem
hası ve diğer kumaşlar yanında daha zi
yade seraserin mükemmel, ala, evsat, 
kuşaklık, karhane, İstanbul gibi çeşitlerin
den imal edilen "came-i mlrahurl"ler hil
'at olarak verilmiş ve bunlar kumaşın cin
sine göre "came-i mlrahurl an-seraser-i 
kuşaklık" şeklinde adiandınimıştır (BA, 
KK, nr. 666). Aynı yüzyılın ilk çeyreğinin 
sonlarında hil'atlerin muhtemelen sera
ser cinslerinden isimlerini alan mükem
mel, ala, evsat. kuşaklık, karhane, İstan
bul ve altunum - gümüşüm gibi çeşitleri 
görülmektedir (BA, KK, nr. 667). Yüzyılın 
ortalarına gelindiğinde ise kuşaklık, ala, 
altunu m -gümüşüm , se- renk adlarıyla 
hil'at türleri azalmış ve kürklerin kaplan
masında da kuşaklık kumaş kullanılmış
tır (BA, KK, nr. 668). Kısa bir müddet son
ra "has" denilen yeni bir cins hil'atin or
taya çıkışı ile hil'at türleri ve fiyatları aşa
ğıdaki şekilde belirlenmiştir : 

XVIII. yüzyıla gelindiğinde kuşaklık tek 
türe dönüşmüş ve has da hil'at çeşitleri
nin atık ve cedld olarak ikiye ayrılması sı
rasında değer kaybederek alanın altına 
düşmüştür; altunum-gümüşüm ise pek 
kullanılmamıştır. Ayrıca yine XVII. yüzyı
lın sonlarında özellikle ilmiye mensupia
rına verilen çuha ve saf feracelerle XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısında kürklerin kaplan-

masında da kullanılan "kumaş-ı han-ı ce
dld" görülmeye başlanmıştır. 

Yüksek rütbeli devlet erkanına hil'at 
olarak genellikle sam ur. kakum ve sincap 
gibi kürkler verilirdi. Siyah tilki kürkü çok 
değerliydi ve yalnız padişaha mahsustu; 
ancak padişah tarafından fevkalade taltif 
amacıyla sadrazama, çok ender bazı du
rumlarda da diğer kimselere verilmiştir 
(D'Ohsson, s. 9 I -92). Kürklerin fiyatları ve 
dolayısıyla kaliteleri giydirileceği şahsa 
göre belirlenmişti. XVII ve XVIII. yüzyıllar
da çeşitli görevliler için satın alınacak sa
m ur kürk fiyatları 300 ile 1 000 kuruş ara
sında değişmekteydi. XVIII. yüzyılın baş

larında bu kürklerin vezirler için 600, ka
zaskerler ve mlrahur- ı ewel için450, na
klbüleşraf. İstanbul kadısı ve bostancıba
şı için 350 kuruşa. diğer kişiler için de rüt
belerine göre kıyas yoluyla satın alınma
sı nizama bağlanmıştır (BA, ibnülemin
Hil'at. nr. 458). Hil'at cinslerinde yapılan 
her değişiklikte kime hangi cinsin giydi
rileceği yeniden tesbit edildiğ i gibi XVIII. 
yüzyılda mali sebeplerle bu konuda bazı 
kısıtlamalara da gidilmiştir. Bu arada el
çilere kürk yerine hassü'l-has giydirilme
si esası getirilmiştir. Ancak gerekli görü
len durumlarda yine kürk verilmesi usu
lü sürdürülmüştür. 

XVI. yüzyılda hil 'atlerin en çok verildiği 
merasim olan sur-ı hümayunlarda dağı
tılan hi!' at sayısı dört bine ulaşırdı (Sela
niki.I . 168-169). 1099 (1688) yılının son 
sekiz aylık hil'at sarfiyat ortalaması 251, 
11 73 ( 1759-60) yılı sarfiyatının aylık orta
laması ise 160'tır (BA, KK, nr. 694). Şev
va! ve zilhicce aylarındaki sarfiyatın rama
zan ve kurban bayramları dolayısıyla ar
tışı dikkat çekmektedir. XVII. yüzyılın 
sonlarında aylık hil'at masrafı mesela 
1094 yılı Muharrem ayı (Ocak 1683) için 
2.298.025 akçe ( = 19.150 kuruş). Safer 
ayı (Şubat 1683) için 3.328.660 akçedir 
( = 27.739 kuruş; BA. KK. nr. 684). Bu so
nuçlardan anlaşıldığına göre XVIII. yüz
yıldan itibaren hem giydirilen hi!' at sayısı 
azaltılmış hem de fiyatiari düşürülmüş
tür. 

Sarayda "hayyatln-i hil'at" denilen özel 
terziler bulunur ve bunlar ilk zamanlar
da hil'atleri Hazine-i Amire'den aldıkları 
kumaşlardan dikerlerdi; hatta sefer sıra
sında bir kısmı orduya katılırdı. Fakat za
manla bunların sayısı ve dolayısıyla ima
latları azalmış ve hil'atler daha ziyade dı
şarıdan satın alınmıştır (BA. KK. nr. 672, 
683, 684). Saraydaki hassa ve hil'at terzi
lerinin sayısı XVI. yüzyıl sonlarında 478, 
XVII. yüzyılın başlarında 319 iken aynı 



XVII. yüzyılın XVII. yüzyılın XVIII. yüzyılın 
ortaları sonları ikinci yarısı 

mA, KK, nr. 6831 (SA, KK, nr. 6841 !Abdullah Naili Pasa. vr. 121 b1 

Akçe Akçe (Kuruş) Kuruş 

Hassü'l-has 8000 9600 ( = 801 37 
Hass-ı sade 6000 5500 ( = 451 12 
Kuşaklık- ı has 6000 
Kuşaklık- ı sade 4800 4300 ( = 361 26 
Ala 2800 2300 ( = 191 18 

yüzyılın sonlarında 217'ye düşmüştür. 

Hil'atler Kubbealtı'nın yakınında bulunan 
Blrün Hazinesi'nde muhafaza edilirdi. Ha

zinedarbaşının nezaretindeki bu hazine 
iki kısımdı. Hi!' atiere ait kısım kaftancıba

şının. kırtasiye ve kumaşiara ait kısım ise 
hazinedarbaşının sorumluluğunda idi. Ha
zinenin ayrıca hazin-i BlrQn denilen görev

lileri vardı ve bunların XVII. yüzyıl sonların
daki sayısı dörttü. Hazinenin gelir kayıt
ları başmuhasebe ve rüznamçede, mas
raf kayıtları ise-hazineden hi I' at çıkışı teş
rifat kaleminde yapıldığı için- XVI. yüzyıl 

dan 1099'a (1688) kadar Teşrifat Masraf 
RQznamçe Defterleri'nde veya yine Teş
rifat Nezareti:nde tutulan müstakil kaf
tancıbaşı masraf defterlerinde yer almış
tır. Bu şekilde gelir ve masraf kayıtlarının 
ayrı kalemlerde olması muhasebe hesap
larının yapılmasını güçleştirmiş. fakat 
sonradan masraf hesapları da rüznamçe
ye bırakıl mıştır. Ayrıca önceleri ancak de

vir teslim sırasında veya satın alınacak 
hi!' at sayısını belirlemek amacıyla hazine 
mevcudunu tesbit için yapılan muhasebe 
hesapları sonradan yıllık olarak düzenli 
bir şekilde tutulmuştur. 

Hil'at mübayaalarında taşra hazinesi 
yetkililerinden başka özellikle münferit 

alımlarda çok çeşitli kimseler görevlendi
rilmiştir; bunların bir kısmının hil'at giy
dirilecek şahsın adamları olduğu anlaşıl
maktadır. önceden verilmiş hi!' atierin da
ha sonra tekrar hazinece satın alındığı da 

görülmektedir. Hil'atler hazineden he
men giydirilmek. padişah ve sadrazam 
hazinelerinde ihtiyat olarak bulundurul
mak veya gerektiğinde giydirilmesi için 
ordu ve eyaletlere topluca gönderilmek 

üzere çıkarılırdı. Padişah ve sadrazam ha
zin elerine taşra hazinesinden gerekli hil
'atlerin alınması. muhafazası ve giydiril
mek üzere hazırlanması için ayrı görevli
ler vardı. Padişah adına Enderun'da bu

lundurulan siyah tilki, sarnur gibi değerli 
kürk ve hi!' atierin muhafazası ile kapani
çecibaşı. taşra hazinesinden hil'at alımı . 

muhafazası ve giydirilmek üzere hazırlan
ması ile Enderun Hazinesi hazinedarba

şısı ve kethüdası görevli iken sadrazam 

dairesinde bu işlerle hazin-i hil'at ve kaf
tan ağası gibi memurlar ilgilenmekteydi. 

Hi!' at giydirme adeti ll. Mahmud zama
nından başlayarak aşamalı biçimde kal
dırılmıştır. 1237 ( 1822) yılında ulema ve 
vüzeraya mahsus bol yenli kakumlar dı
şında kürk giyilmesi yasaklanırken (Cev
det, XII , 45) aynı yıl içinde bazı merasim
ler sırasında giydirilecek çoğu kürk olan 
hi!' ati er yavaş yavaş terkedilm iş. 6 Şewal 
1244 ( 11 Nisan 1829) tarihli elbise nizam
namesiyle memurların kıyafetlerinde de
ğişiklik yapılırken göreve tayinlerde hil'at 
giydirme adetinden vazgeçilmiştir. An
cak bununla hil'at giydirme geleneği ta

mamen ortadan kalkrnamış . bazı özel du
rumlarda Osmanlı Devleti'nin sonuna ka
dar devam etmiştir. Mesela ll. Mahmud 
1831-1837 yılları arasında çıktığı yurt içi 
gezilerinde ileri gelenlere verdiği değerli 
hediyelerin yanında kendilerine hil'at de 
giydirmiştir (Özcan, Prof Dr. Bekir Kütü

koğlu'na Armağan, s. 364, 365, 370, 374, 
375). Aynı şekilde Sultan Abdülmecid de 
1844'te yurt içinde yaptığı bir seyahat 
sırasında verilmek üzere rütbeli ri cal için 
nişanlar. ilmiye mensupları ve başka mil
letierin din adamları için de hil'atler ha
zırlatmıştır (BA, irade-Dahiliye, nr. 4335). 

Mekke emlri ve diğer bazı görevlilere ise 
her yıl surre emini ve kaftan ağ ası ile h il
'at gönderilmesi usulü devam ettirilmiş
tir. Hil'atin doğu eyaletlerindeki ilgası da
ha yavaş ve daha geç gerçekleşmiştir. 

Özellikle aşiretlerin çok olduğu Musul, 
Şehrizor ve Bağdat gibi bölgelerde bunun 
hoşnutsuzluğa yol açabileceği endişesiy
le uygulamanın yavaş yavaş gerçekleşti
rilmesine dikkat edilmiştir. Zira hil'atler, 

daha çok göreve tayinleri sebebiyle bura
lardaki m em urlara değerli at gibi hediye
ler veren aşiret bey ve ağalarına giydirili
yordu. 
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