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Abbâsî halifeleri tahta otururken Hz.
Peygamber’den intikal eden kılıcı kuşanırlardı (Hilâl b. Muhassin es-Sâbî, s. 90).
Abbâsîler zamanında özellikle merkezî
otoritenin zayıfladığı dönemlerde ortaya
çıkan bazı devletlerin hükümdarlarına halifeler tarafından gönderilen hükümdarlık
alâmetleri arasında kabzası değerli taşlarla
süslü veya altın kaplama kılıçlar da yer almaktaydı. Onlar da teberrüken bu kılıçları
kuşanırlardı. Meselâ Gazneli Hükümdarı
Mes‘ûd b. Mahmûd-ı Gaznevî’ye, Eyyûbî
Sultanı Selâhaddîn-i Eyyûbî’ye ve Anadolu
Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad’a dönemin halifeleri diğer alâmetler yanında kılıç da göndermişlerdir. Bazan bizzat Abbâsî
halifesi tarafından hükümdarlara kılıç kuşatılmıştır. Meselâ, Halife Kåim-Biemrillâh
449 (1057) ve 451 (1059) yıllarında Selçuklu
Sultanı Tuğrul Bey’e, Müsterşid-Billâh da
527 (1133) yılında Irak Selçuklu Sultanı
Mes‘ûd b. Muhammed Tapar’a kılıç kuşatmıştır. Memlük sultanlarına dönemin
Mısır Abbâsî halifesi hil‘at giydirir ve kılıç
kuşatırdı. Bu âdet Osmanlılar’a da geçmiş
ve kendine özgü bir gelişme göstermiştir.

Kılıç alayı, I. Ahmed’den itibaren saltanatın ana sembolü haline gelerek küçük
bazı farklarla Sultan Vahdeddin’e kadar
icra edilmiştir. Ancak V. Murad hastalığı
sebebiyle kılıç kuşanmamıştır (Osman Nuri,
I, 91). II. Mustafa’nın cülûsundan birkaç
gün sonra Eskicami’de kılıç kuşandığı tesbit edilmiştir (Silâhdar, s. 4-5). Kılıç kuşanma
sırasında hangi kılıcı kimin takacağı meselesi törenin en önemli safhasını oluştururdu. Genellikle cülûstan birkaç gün sonra
icrasına özen gösterilen “takallüd-i seyf”
işini bazan tarikat şeyhlerinin, fakat çoğunlukla şeyhülislâmın veya nakîbüleşrafın
yaptığı bilinmektedir. Bu sırada, yeni padişaha Yavuz Sultan Selim’in Mısır’dan
İstanbul’a getirttiği mukaddes emanetler
arasında bulunan Hz. Peygamber’in veya
Hz. Ömer’in, bazan da Osman Gazi, Fâtih
Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim gibi
padişahlara atfedilen kılıçlardan birinin
veya iki kılıcın birden kuşatıldığı dikkati
çekmektedir. Bu tercih genellikle padişahın arzusuna göre olurdu.
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