TÜRK M~NYATÜRLER~NDE H~L'AT MERAS~MLER~~
BANU MAHIR*
Osmanl~~ padi~ahlarm~n ve sadrazamlarm~n yabanc~~elçileri, devlet erkân~ n~~ ve memurlar~ n~~ çe~itli vesilelerle onurland~ rmak ve taltif etmek amac~yla, bir tür hediye olarak giydirdikleri kaftan veya kürke, genel bir tan~mlama ile hil'at denilmektedir. Arapça bir kelime olan hil'at "üste giyilen elbise, kaftan" anlam~ndad~r, "resmen giydirilen elbise, te~rifat kaftan~, hah-~~
fâhire" ~eklinde de aç~ klanm~~t~r'.
Osmanl~~ padi~ahlar~~taraf~ ndan devlet erkan~na ve ~ereflendirilmek istenen her kimseye giydirilebildi~i gibi, baz~~durumlarda sadrazamlar, defterdarlar ve di~er devlet erkan~~huzurunda da, ilgili ki~ilere hil'at giydirildi~i
belgelerden anla~~ lmaktad~ r. Tevkii Abdurrahman Pa~a taraf~ndan toparlanm~~~bir kanunnamede (1676-77) "Her kimse ki mans~p için ~evketl~l
Padi~ah-~~Alempenah hazretlerinden hil'at giye elbette var~~b Vekil-i
Devletten dahi bir hil'at giymek kanun-u kadimdir. Vüzera-i azimden ise seraser kablu samur kürk ilbas olun ur. Maadas~na sade hil'atd~r, ancak baz~~
beylerbeylere bir hizmet-i azim mukabelesinde ziyade iltifat ve inayet cehetinden iki hil'at giydirmek vaki olmu~tur. Lakin gayet nadirdir. Ve Divan-~~
hümayundan gayri zamanda v~lzera huzur-u padi~ahi hil'at giymek laz~m
gelse kanun samur kürklü seraser ilbas olunmakd~r" ~eklinde bir bilgi vard~r'.
Hil'at verme adetinin geçmi~ini ara~t~ran Fuat Köprülü, Osmanl~~ padi~ahlan= herhangi bir kimseyi taltif için hil'at vermelerinin eski bir adet oldu~unu bildirmi~tir. Ayn~~ gelene~in Bizans Saray~'nda da varolmas~n~n, yüzeysel bir kar~~la~t~rma yapmaya yol açmamas~~ gerekti~ini belirterek, meselenin derinlemesine incelenmesi halinde var~lan sonucun bamba~ka oldu~u
kan~s~ na varm~~t~ r. ~slam devletlerinde daha Emeviler'den ba~layarak hükümdarlara mahsus darüturazlarm (resmi elbise ve kuma~~dokunan yer) varl~~~~söz konusudur. Bunlar~~ yapt~rtmak ve taltif edilecek kimselere arma~an
etmek do~rudan do~ruya hakimiyet hukukundan say~lmaktad~ r. F. Köprülü,
* Doç. Dr. M. S. Ü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Ö~retim Üyesi.
M. Z. Pakal~n, Tarih Deyimleri re Terimleri Sözlü~ii, Cilt I, s. 833.
2 Milli Tetebbiiler Mechmas~, ~stanbul 1331, Say~: 3, s. 529.
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Abbasiler, Tahiriler, Saffariler, Samaniler, Gazneliler, Selçuklular, Fatimiler,
Eyyt~biler, Memlükler, Harzem~ahlar ve Anadolu Selçuklular~ nda bu adetin
varolmas~~sebebiyle, bu kurumun kökeni hakk~nda kesin bir söz söylemenin
mümkün olmad~~~n~~ belirtmi~, Sasaniler'de bu adetin büyük önemi oldu~u
gibi, eski M~s~ r'da da firavunlar~ n taltif için hil'at verdiklerinin bilindi~ini
kaydetmi~tir. Bu gelene~in, Babil-Asur kaynatd~~olabilece~inin ve ~slâmlar'~n
Sasaniler'i ve Bizans'~~ taklit etmi~~olabilece~inin öne sürülmesi de,
Köprülü'ye göre tutarl~~ de~ildir. Hil'at verme adetinin eski Çinlilerde de varoldu~u ve Türkler aras~nda, ~slâmiyetten önce de ya~ad~~~~tahmin edilebilmekte ve Mo~ollar'~n, ~lhanl~lar'~n, Alt~nordu hükümdarlar~n~n bu adete
uymalar~nda Uzak Do~u etkisinin rol oynad~~~~dü~ünülmektedir. Köprülü,
Bizans ve Osmanl~~ saraylar~ nda ortak olan hil'at verme gelene~inde,
Osmanl~ lar üzerinde Bizans etkisi araman~n yersiz oldu~u sonucuna varm~~;
bu konuda Bizans'~ n eski bir etkisi varsa, onu Osmanl~lardan çok, önceki zamanlarda, yani Emeviler'de ve Fatimiler'de araman~n daha mant~ kl~~olaca~~n~~ belirtmi~tir3. Bunun d~~~nda, so~uk iklimli eski Türk toplumlar~~çevresinde de hükümdarlar~n "kediit" (hil'at) hediye etti~i ve bunlar~n "ton üze
ton" (üst-üste elbise) olarak giyildi~ine Emel Esin de~inmi~tir4. Ayn~~gelene~in Selçuklularda da ya~ad~~~n~, Nurhan Atasoy ayr~nt~l~~olarak ele alm~~t~r5.
Hil'at, Osmanl~~ padi~ahtan taraf~ ndan Saray'da, sadrazanalar taraf~ ndan
ise, Bab-~~Ali'de (Pa~a Kap~s~'nda) giydirilirdi. Te~ rifatta hil'at verilmesi, te~rifatç~l~ k müessesesinin görevleri aras~ ndayd~ . Bu müessese, Hammer'e göre,
Kanuni Sultan Süleyman zaman~ nda geli~tirilmi~ti6. Te~rifatç~n~ n emri alt~ndaki te~rifat kalemi mensuplar~ ndan kaftanc~ ba~~, padi~ah ve sadrazam~n huzurlar~ na kabul edilecek olanlara giydirilecek hil'atlan korur ve gerekti~inde
ç~kar~rd~. Te~ rifat kalemi, yevmiye defterleri tutar, bu defterlere padi~aha
takdim edilen ki~ilerin isimleri, giydikleri hil'aun türü, kürk masraflar~~gibi
bilgiler kaydedilirdi. Te~rifatç~ lann defterlerindeki hil'atlar, Birun hazineF. Köprülü, "Bizans Müesseselerinin Osmanl~~Müesseselerine Tesiri Hakk~nda Baz~~
Mülâhazalar", Türk Hukuk ve iktisat Mecmuas~, C.1, s.273-276, nakleden M. Z. Pakal~n, a.e.,
s.833-834.
4 E. Esin, "~sUmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi ve isffina Giri~", Türk Kültürü El-Kitab~,
Seri II, Cilt 1/b, Istanbul 1978, s. 136.
5 N. Atasoy, "Selçuklu K~ yafetleri Hakk~nda Bir Deneme", Sanat Tarihi Y~ll~~~~~v, ~stanbul
1971,s. 111-151.
von Hammer Purgstall, Osmanl~~Devleti Tarihi, Cild VI, Üçdal Ne~riyat, ~stanbul 1984,
s. 1293.
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sinde hazinedarba~~~taraf~ndan verilir ve hesab~~kapat~l~ rd17. Te~rifat ile ilgili
risaleler ve ar~ivlerdeki ço~unlu~u XV1II.-XIX. yüzy~llara ait te~rifat ile ilgili
defterlerden, padi~ah, sadrazam ve defterdar huzurunda giydirilen hil'atlar
ve türleri hakk~ nda çok çe~itli bilgiler edinmek mümkündür. Bu hil'atlar~ n
en de~erlisine hassül has, daha az de~erlisine ku~akhk , daha basitine âla ve
en basitine de, hass-~~sade denildi~i, gerek bu kay~ tlardan, gerek baz~~ belgelerden anla~~lmaktad~rs.
Saray'a ve padi~ahlara ait kürklerle hil'atlar~~ diken iki s~ n~f terzi vard~ .
Bunlardan hil'at terzilerine hayyath~-i hil'at, di~er s~ n~fa da hayyath~-i hassa
ad~~verilmi~tir. Hil'at terzileri padi~ah~ n kendisiyle rütbe ve mans~b sahiplerine giydirilecek hil'atlar~~dikerlerdi, üç bölüktüler, mevcudar~~21 ile 23 aras~nda de~i~irdi. Bu mevcuttan ba~ka, müteferrika denilen onüç kadar hizmet
efrad~~da vard~. Ba~lar~ na da ser hayyatin-i hil'at denilmi~tir. Hil'at terzileri ve
di~er terziler, Hazine kethüdas~ n~ n emri alt~ ndayd~lar. Saray~ n Enderun
Hazinesi'nden Ta~ra Hazinesi denilen Hil'at Hazh~esi 'nin amirinin hazinedarba~~, iç hazinenin amirinin ise, Hazine kethüdas~~oldu~u anla~~lmaktad~ rg.
Hil'at verilmesine vesile olan olaylar çok çe~ididir, hepsine burada de~inmek mümkün olamayaca~~ndan, sadece önemlilerine ve hangi devlet görevlilerine ne tür hil'atlar verildi~ini bildirmekle yetinece~iz. Bir padi~ah~ n
cülusu üzerine, usulen mazul, yani azledilmi~~say~lan sadrazam, padi~ah~ n
mühr-ü hümayunu ile makam~nda ibka oldu~unda, yani ayn~~göreve devam
etmesi uygun görüldü~ünde, ~eyhülislâm da ayn~~ ~ekilde yerinde ibka edilirdi, daha sonra padi~ah taraf~ndan davet edilip, kendisine mühr-ü hümayun
verilir, makam~ nda kalmas~~uygun görülmü~~olan sadrazam, ~eyhülislam ile
birlikte sadaret alapyla Pa~a Kap~s~'na gelir, yeni padi~ah~ n cülusuyla azledilmi~~say~lan devlet ricaline de, Pa~a Kap~s~'nda hil'at giydirilerek, onlar~~ da
görevlerinde b~ rak~ r ve bu törene Umum
denirdi").
Belgelere göre, bir vezir sadrazam olunca, ~eyhülislâma ferve-i beyza da
denilen beyaz çuhaya kapl~~ postin samur, yeniçeri a~as~, kaptan-~~derya ve ni~. H. Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devleti'nin Saray Te~kilat~, Ankara 1984, s. 461 ve s. 316.
Te~rifatla ilgili baz~~risaleler için bk~. Esad Efendi, Te~rifat-~~ Kadi~ne ; Mustafa Münif,
Defter-i Te~rifat, ~. Ü. Ktp., T.8892; Naili Abdullah Pa~a, Defter-i Te~rifat, TSM Ktp., Y.Y. 612;
te~rifatta verilen hil'atlar hakk~ nda bkz. Zeki Tekin, Te~rifatta Giydirilen Hil'adar, ~. Ü. Edebiyat
Fakültesi Osmanl~~Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Ana Bilim Dal~~Mezuniyet Tezi, ~stanbul
1982.
9 ~. H. Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devleti'nin Saray Te~kilat~, Ankara 1984, s.461 ve s.316.
10 Bkz. ~. H. Uzunçar~~l~, Merkez Te~kilat~, s. 124; Saray Te~kilat~, s. 58.
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~anc~ya hassülhas ba postin sa~nur, reisülküttab, çavu~ba~~, tezkire-i evvel, tezkire-i safi ve mühürdara hassiilhas, sadrazam tezkirecisine hifat-~~has, beylikçi, sipah ve benzeri görevlilere ku~akhk hil'at , asesba~~~ve suba~~ya
âlâ , defteremini, ~ehremini ve benzeri görevlilere de hil'at-~~has giydirilirdiu. Fatih taraf~ ndan yazd~ r~lan kanunnameye göre, y~lda bir kez rikab-~~
hümayun'a irad ve masraf~~ okuyan defterdara da hil'at-~~fahire giydirilirdi'2.
Belgelerden, hassülhas, ku~akhk, a-l'â ve hass-~~sâde olarak an~ lan bu hil'at
çe~itleri aras~ nda çuka feracelerin (atlas kuma~l~ , samur veya sincab kürklü)
seraser kapl~~ kaftanlar~ n, kerrakelerin, konto~~samur kürklerin bulundu~u
anla~~lmaktad~ r. Ayr~ca, padi~ah huzurunda, sadrazam huzurunda ve defterdar huzurunda hangi olaylar esnas~ nda hil'at hediye edildi~i de ortaya ç~ kmaktad~ r. Örne~in padi~ah huzurunda, donanman~ n geli~inde ve gidi~inde,
arz esnas~ nda, a~ure gününde, bayram merasiminde, bayram hediyesinin tesliminde, cebe-i hümayun esnas~ nda, surre ihrac~ nda, nakl-i hiimayun'dan
padi~aha at çekilmesinde, hiiccac-~~müslim'in dönü~~haberinde, Kaymakam
Pa~a'y~~ tebrikte, mevacib ihrac~ nda, mevlid okunmas~ nda, nevruziye ihrac~ nda, ~ehzade sultanlar~ n do~umunun tebrikinde, tevcihat esnas~ nda; sadrazam huzurunda, at hediyesinin gelmesinde, Bab-~~Asafi'ye elçi gelmesinde,
bayram esnas~ nda, bayram hediyesinin tesliminde, donanman~ n sefere ç~ k~~~ nda, kalyon-u hümayun'un denize indirilmesinde, sadrazama gönderilen
ferman~ n okunmas~ nda, tersane-i amire'de bodoslama refinde, sadaret tebrikinde, tevcihat esnas~ nda, vezaret esnas~ nda; defterdar huzurunda ise, toplar~ n dökülmesi ve tevcih esnas~ nda gibi vesilelerle hil'at giydirilmektedir".
Enderun'dan yeni bir görevle ç~ kan Hasoda a~alar~ na padi~ah huzurunda
kürk giydirildi~i ve en çok on gün kadar sarayda konuk edildikten sonra, hil'at-~~veda ad~~ verilen bir kürk daha giydirildikten sonra, evleri varsa evlerine
ç~ kar~ld~ klar~, yoksa sadrazama misafir edildikleri de kaydedilmi~tir'
Yabanc~~ elçilerin a~~ rlanmalar~ nda ise, elçinin ~stanbulda kar~~lan~~~ nda,
sadrazam huzurunda hil'at giydirilir, elçiyi getiren çektirme beylerine ve di~. H. Uzunçar~~l~ , Merkez Te~kilat~, s. 124, dipnot 3.
Abdülkadir Özcan'~ n "Fatih'in Te~kilat Kanunnamesi" adl~~makalesindeki tianunnâme-i
Al-i Osman'dan (Tarih Dergisi, Say~ : 33, ~stanbul 1982, s. 30-48) alarak yay~ nlayan Yusuf
Halaço~lu, XIV.-XVII. Yüzy~llarda Osmanhlarda Devlet TeskiLin ve Sosyal Yap~, Ankara 1991, s.
IL

12

180.
13
II

Zeki Tekin, a.g.t.
~ . H. Uz~~ nçar~~l~, Saray Te~kilâti, s. 345.
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~er hizmeti geçenlere de hil'atlar verilirdi'5. Sadrazam taraf~ndan yap~lan
resmi kabulde, mektup takdimi ve ikramdan sonra, elçiye samur kürk, yan~ndaki beyzadelere kakum (hermin) kürkler, di~erlerine de hil'adar hediye
edilirdi'". Padi~ahlann huzuruna kabulünde ise, itimadnamesini takdimden
sonra, Babüssaade yan~ndaki eski Divanhane önünde elçiye rütbesine göre,
seraser veya çukaya kapl~~ samur kürk, ba~~katibi, tercümanlar~~ve adamlar~na
da mevkiilerine göre konto~~samur, kubur kakum, kerrake ve di~er hademelerine de, hil'adar giydirilirdiu. Görüldü~ü gibi, hil'at verme vesileleri saymakla bitmemektedir. Bu gelenek, Sultan II. Mahmud'un yapt~~~~k~yafet devrimi sonras~~ kald~r~lm~~, bundan sonra serefiendirilmek istenen ki~iye saat,
alt~n tabaka, enfiye kutusu, k~ l~ç, köstek ve ni~an gibi arma~anlar verilmeye
ba~lanm~~ur's.
Osmanl~~Türk minyatürlefinde hil'at verilmesi konusunu i~leyen minyatürleret9 ilk defa, Topkap~~Saray~~ Müzesi Kütüphanesi'nde korunan Mustafa
Ali'nin yazm~~~oldu~u Nusretnâme2" adl~~ eserde (H.1365) rastlanmaktad~r.
Eserin hattau Sultan III. Murad dönemi katiplerinden Mustafa bin Celil'dir
ve H.992 (M.1584) y~l~nda istinsah edilmi~tir. Eserde Gürcistan, Azerbeycan
ve ~irvan'~n zapuna tayin olunan Lala Mustafa Pa~a'n~n fetihleri anlat~lmaktad~r. Eserin 91 a yapra~~nda yer alan minyatürde, Levendo~lu'na sancak,
berat, at, hil'at ve k~l~ç gelmesi tasvir edilmi~tir. Geriye do~ru daralan çizgile15 M. S. K~ltüko~lu, "XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~Devletinde Fevkalâde Elçilerin A~~rlanmas~",
Türk Kültürü Ara~t~rmalar~, Prof Dr. Ismail Ercüment Kuran'a Arma~an, Ankara 1989, s. 212,
dipnot 66 ve s. 213 dipnot 75.
'M. S. Kütt-d:o~lu, a. m. , s. 220.
17 M. S. Kun-~l:o~lu, a. m. , s. 222 dipnot 122; Zarif Orgun, "Osmanl~~ ~ mparatorlugu'nda
Nâme ve Hediye Getiren Elçilere Yap~lan Merasim", Tarih Vesikalar~ , Cilt 1, Say~: VI (May~s
1942), s. 410; H.1211-1222 (M. 1791-1807) tarihleri aras~nda gelen baz~~elçilere, maiyederine,
Bab-~~Ali ve Divan-~~Hümayun'a geli~lerinde giydirilen kürk hil'atlar için bkz. Esad Efendi,
Te~rifat-~~Kadime, Ne~reden: Cahit Baltac~, ~stanbul 1979, s. 132-144.
18 M. Z. Pakalm, a. g. m., s. 384.
'9 Osmanl~~Saray te~rifaunda hil'at verme gelene~ini i~leyen XVI. yüzy~l minyatürlerinin
büyük ço~unlu~unun tespiti için, Dr. Zeren Akalay~ n (Tan~nd~ ) haz~rlam~~~oldu~u, Tarihi
Konulu Minyatürlü Yazmalar: ~ehnameler ve Gazanamele~- adl~~bas~lmam~~~doktora tezinden
(~stanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1972) yararlan~lm~~t~r.
20 F. E. Karatay, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalo~u, ~stanbul
1961, (2 cilt), no. 699; I. Stchoukine, La peintu~-e Turgut d'apres les manuscrits illustrs. ler
partk: de Suley~nan icra Osman II (1520-1622), Paris 1966, s.75-76; E. Esin, Turkish Miniature
Painting, Tokyo 1960 (second edition, London, 1965), s.24; N. Atasoy- F. Ça~man, Turkish
Miniature Painting, ~stanbul 1974, s. 49-50; F. Ça~man- Z. Tan~ nd~, Topkap~~Saray~~Müzesi Islâm
Minyatürleri, ~stanbul 1979, no.154.
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rin yaratt~~~~mekânda, ortada Levendo~lu alt~n renkli, belli ki seraser olan
bir kaftam giymi~~olarak ayakta durur, sa~~elini ileri uzatarak, kendisine verilen sanca~~~al~ r, solunda k~l~c~~ ta~~yan figür ve ön planda iki seyisin tuttuklar~~
at görülür (res.1).
Ayn~~eserin 115 a yapra~~nda ise, ~irvanl~lardan bir grubun serdara gelip, memlekederine bir hâkim tayin etmesini istemeleri ve serdar~ n bu isteklerini yerine getirerek, onlara hil'at giydirip, kanunnameler vermesi tasvir
edilmi~tir. Sahnenin sa~~taraf~ nda yer alan ota~~önünde serdar oturmakta,
önünde etek öpen ve geride hil'at giydirilen ~irvanl~lar görülmektedir.
Serdar~n solunda iki silahdar ve kanunname veren görevliler, sa~~nda da,
olay~~seyredenler bulunmaktad~ r (res.2).
Van Beylerbeyi Hüsrev Pa~a'n~ n ~eref Han'a hil'at giydirmesi konusu ise,
eserin 140 b yapra~~ndaki minyatürde i~lenmi~tir. Bir cephe önünde oturan
beylerbeyi ve iki silahdar~, önünde hil'at giyecek olan ~eref Han durmaktad~r. Han~n ba~~na sank konmakta ve k~l~ç verilmektedir. Sahnenin alt~nda bir
peykin tuttu~u at ve sa~~kö~ede hil'at giymi~~olan han~n maiyeti yer almaktad~ r (res.3). Eserin 149 a yapra~~nda da, ~irvan'~n fethi dolay~s~yla serdara
padi~ahtan k~l~ç ve hil'at gelmesi konusu i~lenmi~tir. Süslü bir cephe önünde
duran serdar, alt~n renkli (seraser) hil'ati giymi~~ve kendisine gönderilen k~l~c~~ torbas~ndan çekmi~tir. Sol gerisinde iki silahdan, altta havuzun sa~~nda
ve solunda serdar~ n maiyetindeki kimseler (Handan A~a gibi) görülür
(res.4).
~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde korunmakta olan ~ecaatname"
adl~~ eserde ise, yine sefer s~ ras~ nda verilen hil'adar hakk~nda fikir veren bir
minyatür vard~ r. Özdemiro~lu Osman Pa~a'n~n 1578-86 y~llan aras~nda yapt~~~~do~u seferini anlatan ve Özdemiro~lu Osman Pa~a'n~n ölümüyle sona
eren bu eser, Asafi Pa~a taraf~ndan kaleme al~nm~~t~ r. Hattat~~Ali bin
Yusuf tur. Türkçe ve manzum yaz~lm~~~olan eser, H.994 (M. 1586) tarihini ta~~r. Eserin 279 a yapra~~nda hasta yata~~nda Osman Pa~a'n~n Ca~ala Pa~a'ya
hil'at vermesi ve ordunun idaresini ona teslimi tasvir edilmi~tir. Sahnenin
orta k~sm~nda serdar ota~~nda yatakta yatmaktad~ r. Ca~ala A~a, yata~~ n ya21 F. Edhem- I. Stchoukine, Les Manuscrits Orientaux Illustre de la Biblioth67ue de
fUnivelsite de Stamboul, Paris 1933, no.IV; G. ~ nal, "The Influence of the Kazvin Style on
Ottoman Miniature Painting", Fifth International Congress of Turkish Art, ed. G. Feher,
Budapest 1978, s.463-464.
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mnda etek öpmektedir. Önde iki figür, k~ l~ç ve kaftan tutarlar. Çad~ r~ n iki
yan~nda ise, silahdar ve hizmetkarlar ile devlet erkan~~ yer al~rlar (res.5).
Seyyid Lokman taraf~ ndan Farsça ve manzum olarak yaz~lan ve Sultan
III. Murad zaman~ n~ n 1582-1588 y~ llar~~ aras~ nda geçen olaylar~~ anlatan
~ehin~ehnâme22 adl~~eser (TSM Ktp. B.200) 1592 y~l~ nda tamamlanm~~~ve
Sultan III. Mehmed'e takdim edilmi~ tir. Bu eser, ~stanbul Üniversitesi
Kütüphanesi'nde F. 1404 numara ile kay~ tl~~ bulunan ~ehin~ehnâme'nin"
ikinci cildidir. Eserin 9 b yapra~~ nda Vezir Sinan Pa~a'n~ n serdarl~~a tayin
edilip, padi~ah~ n huzuruna gelmesi tasvir edilmi~tir. Padi~ah sahnenin üst
k~sm~ nda Arz Odas~ nda tahtta otur~ nakta, solda kendine do~ru ilerleyen
serdar ile ilgilenmektedir. Sa~~ nda çuhadar~~ ve silahdar~~ görülmektedir.
Sahnenin alt~ nda, revaklarm önünde gruplar halinde saray mensuplar~, kap~c~lar ve revaklar~ n birinin alt~ nda bir minder üzerine konmu~~murassa
M~s~ r k~l~c~~ görülmektedir. Padi~ah, k~ l~ ç ve hil'at vererek, ordunun idaresini
serdara teslim etmektedir (res.6). Eserin 93 a yapra~~nda da, Revan'~n fethine tayin edilen Vezir Ferhad Pa~a'n~ n huzura geli~i görülür. Padi~ah üstte
Arz Odas~ nda tahtta oturur, önünde serdar bulunur. Sahnenin a~a~~s~nda,
bahçede hizmetkarlar ve ellerinde bohçalar içerisinde hil'atlar ta~~yan görevliler vard~ r (res.7). 95 b'deki minyatürde ise, M~s~ r'a tayin olunan ~brahim
Pa~a'n~ n padi~ahm huzuruna geli~i tasvir edilmi~tir. Üstte Arz Odas~ nda oturan padi~ah~ n sa~~ nda serdar, solunda iki silahdar yer almaktad~ r. Padi~ah~ n
bulundu~u mekamn önündeki bahçede kap~c~ lar, ellerinde bohça içinde hil'atlar ta~~ yan hizmetkarlar görülmektedir (res.8). 113 a'da da, padi~ah
Kandil Bahçesi'ndeyken Revan'~ n fethinin haberini getiren Cafer Kethüda'ya
hil'at verilmesi canland~ r~ lm~~ ur. Deniz kenar~ ndaki bir kö~kte padi~ah
oturmaktad~ r. Solunda iki silahdar~~ ve hizmetkarlar', sa~~ nda hil'at giyecek
olan Cafer Kethüda ve hil'atlar~~ tutanlar görülmektedir (res.9). 117 b'de ise,
Vezir Özdemiro~lu Osman Pa~a'n~ n Demirkap~'da hil'at giymesi minyatürü
vard~ r. Sahnenin ortas~ nda hil'at giymi~~olan vezir yer al~ r. Önünde bir at ve
onu tutan peykler görülür. Bu grubun sa~~nda devlet erkan~ , solunda asker22 F. E. Karatay, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazma lar Katalo~u, ~stanbul
1961, no.792; I. Stchoukine, a.g.e., s. 82-83; R. Ettinghausen, Turkish Miniatures from the 13th
to the 18th Century, Milan 1965, s.19; N. Atasoy- F. Ça~man, a.g.e., s. 50-51; F. Ça~man- Z.
Tan~ nd~, a.g.e., no.158.
23 F. Edhem- I. Stchoukine, a.g.e., no.III; I. Stchoukine, a.g.e., s.68; N. Atasoy- F. Ça~man,
a.g.e., s.36-38; H. Aksu, "Sultan III. Murad ~ehinsahnamesi", Sanat Tarihi Y~ll~~~~ /X-X, ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü 1979-1980, ~stanbul 1981, s. 1-22.
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ler, mehter ve bayraklar, sahnenin a~a~~s~nda ortada bohçalar üzerinde k~l~çlar, hil'at giyecek olan ki~iler ve hil'atlar~~ tutanlar, sa~da yeniçeriler ve a~alar~~
yer al~ r (res.10).
Ayn~~eserin 143 a yapra~~nda Yemen Hidivi'ne hil'at verilmesi i~lenmi~tir.
Hediye getiren yeniçeriler, Babüssâade önüne do~ru ilerlerler. Revaklar~n
gerisindeki mekanda, solda padi~ah tahtta oturur. Sa~~nda iki silahdan, taht~n önünde elinde tomar tutan sadrazam ve arkas~nda vezirler, bunlar~n da
gerisinde kap~c~ ba~~ lanyla birlikte duran Yemen Hidivi görülmektedir. 149 a
yapra~~ndaki minyatürde de, isyan eden K~ r~ m Han~'n~n öldü~ü müjdesini
getiren Osman Pa~a'ya Sultan'~ n hil'at giydirmesi tasvir edilmi~tir. Yal~~
Kö~kü'nde oturan padi~ah~n arkas~nda silahdarlar~, iki genç hizmetkâr ve
önünde bir cüce bulunur. Padi~ah~n solunda hil'at giyecek olan pa~a ve onun
gerisinde bohçalar içerisinde hil'atlar~~getiren hizmetkârlar yer al~r (res.11).
156 a'da da, ayn~~kompozisyonla, padi~ah~n Sinan Pa~a'ya hil'at vermesi sahnesi yer al~ r. Padi~ah, yine Yal~~Kö~kü'nde oturur, sa~~nda iki silahdar, genç
bir hizmetkâr, önünde bir cüce, solunda Pa~a ile bohça ve silah ta~~yan di~er
iki hizmetkâr görülür.
Eserin 157 a yapra~~nda ise, Safevi elçisi ~brahim Han'~n Osman Pa~a ile
konu~mas~~tasvir edilmi~tir. Osman Pa~a ~ah'a Tebriz'i kendilerine b~ rakmas~n~~söylemesini ister. Elçiye hil'at verilir ve gitmesi için Sultan'dan izin ç~ kar.
Sahnenin üst k~sm~ nda, iç mekanda hah üzerindeki bir tabureye serdar
oturmu~, sol elini ileri uzatm~~t~r. Solunda önde duran figür, sola do~ru dönerek, Safevi elçisini göstermektedir. Elçinin solundaki kimse onu tutmakta
ve di~er iki Safevi'nin gitti~i yöne sürüklemektedir. Sa~~kö~ede görülen kap~ya aceleyle bir at~~çeken iki Safevi ve onlan heyecanla takip eden arkada~lar~yla yeniçeriler yer almaktad~ r.
Sultan II. Selim'in saltanat~~ s~ ras~nda Sinan Pa~a'n~ n 1570 y~ l~ nda
Yemen'i, 1574'de Tunus'u fethini anlatan ve 1594 y~l~nda tamamlan~p, Sultan
III. Mehmed'e sunulan Tarih-i Feth-i Yemen 21 adl~~ eser (~.Ü.Ktp. T.6045)
Mustafa Rumuzi taraf~ndan kaleme al~ nm~~t~ r. Hattat~~ Ahmed Likâ'd~ r.
Eserin 247 b yapra~~nda Tule ku~atmas~~ s~ras~nda Yena, Heyme kabilelerinin
~eyhlerinin Türklere tabii olup, hil'at giymeleri tasvir edilmi~tir. Sahnenin üst
21 F. Edhem- I. Stchoukine, a.g.e., no.V; F. ö~ütmen, Tarih-i Fethi Yemenin Minyattirleri,
~st. Ün. Ed. Fak. Sanat Tarihi mezuniyet tezi, ~stanbul 1964; H. Yavuz, "~slâm San'atlar~~
Bak~m~ndan Rumf~zi'llin Fütill~-~~ Yemen'i" Marmara Üniversitesi ~lâhiyat Fakültesi Dergisi, Say~:
4, ~stanbul, 1986, s. 53-65.
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k~sm~ nda yumu~ak konturlu tepe üzerinde kale yükselir. Sol alt kö~edeki ota~~
önünde oturan serdar~ n huzurunda Araplar hil'at giyerler. Eserin 254 b yapra~~nda da, ayn~~ kompozisyonu tekrarlayan minyatürde, Tule ku~atmasmda
Tiyes'deki Araplar~ n itaat edip, hil'at giymeleri tasvir edilmi~tir. Kale, sahnenin üst k~sm~ nda da~~üzerindedir. Sa~~alt kö~edeki ota~~önünde oturan serdar~n huzurunda Araplar hil'at giyerler (res.12).
Görüldü~ü gibi, hil'at giyme, sava~, sefer s~ ras~ nda itaat etme, tabii olma
olaylar~ nda da hediye olarak kullan~ lm~~t~ r. Bunun d~~~ nda, ~ehzadelerin
sünnet dü~ünlerinde de, yabanc~~ülkelerin kutlamak amac~yla elçileriyle hediye yollamalar~ na bir kar~~l~ k olarak, gelen elçilere kat kat hil'atlar~ n giydirilmesinin de, bir gelenek oldu~u, Surnâme-i Hümayun (III. Murad
Surnâmesi) ile Ali'nin Camiül hubur der Mecalis-i Sur adl~~ eserinden ö~renilmektedir25. Bu ~enli~i konu alan ///. Murad Surnâmesi (TSM Ktp.
H.1344) Sultan III. Murad'~ n o~lu Mehmed için, 1582 y~l~ nda Atmeydam'nda
düzenlenen, 52 gün ve 52 gece süren dü~ünü anlat~ r. 1582 y~l~~ sonunda haz~ rlanm~~~oldu~u dü~ünülür. Eserin minyatürlü nüshas~~ Saray kütüphanesindedir. Viyana Ulusal Kitapl~~~'nda korunan ve bu yazman~ n müsvedde nüshas~~ olan minyatürsüz Surnâme metninden, yazar~ n~ n ~ntizami mahlas~ n~~
kullanan ve Divan-~~Hümayun kâtipli~i görevinde bulunmu~~olan bir Saray
görevlisi oldu~u anla~~ lm~~ t~ r26. ~enlikle ilgili minyatürleri, hem
~ehin~ehnâme'nin ikinci cildinde (TSM Ktp. B.200), hem de /1/. Murad
Surnâmes~"nde (TSM Ktp. H.1344) buluyoruz. ~ehinsehnâme ikinci ciltte,
yaprak 80b-81 a'da, yeniçeri a~as~~ huzurunda, yeni Müslüman olan Acemi o~lanlara ve Müslüman fakirlere, ba~tan a~a~~~hil'at giydirilip, sünnet edildi~ini
gösteren minyatür, hil'at verilme vesilelerinden bir ba~kas~ n~~ bize tan~ tmaktad~ r27. Bunun d~~~ nda, yine Surnâme minyatürleri aras~ nda, devlet erkân~~ve
25 Orhan ~aik Gökyay'~ n her iki eseri okuyarak haz~ rlad~~~~"Bir Saltanat Dü~ünü" adl~~
makalesinde (Topkap~~Saray~~Müzesi Y~ll~k 1, ~stanbul 1986, s.21-55) dü~ün esnas~ nda herkesin

alt~ n i~lemdi hil'atlarla murada erdikleri, vezirlerin iki~er, sadrazamm üç hil'at ile a~irlandi~i
bildirilmektedir. Ayr~ca, Özbek Han ~ n elçisine, Acem ~ahl'~l~ n elçisine ve maiyetine, elçi
~ brahim Han'a da alt~ n i~lemdi hil'atlar verilmi~tir.
26 N. Atasoy, 1582 Surna~ne-i Hiimayun Dü~ün Kitab~, ~stanbul 1997, s. 14.
27 N. Atasoy, "III. Murad ~ehin~ahnamesi, Sünnet Dü~ünü Bölümü ve Philadelphia Free
Library'deki ~ ki Minyatürlü Sayfa", Sanat Tarihi Y~ll~~~~V, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Enstitüsü 1972-1973, ~stanbul 1973, s. 363, res.9.
Belleten C. LX111, 48
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yeniçeri a~as~~ gibi görevlilere hil'at giydirildi~ini gösteren örneklere de rastlanmaktad~ r".
Sonuç olarak, hil'at verilmesini konu alan Osmanl~~ Türk minyatürlerine,
tarihi konulu eserlerde, ~ehnâme ve surnâme türü eserlerde rastlad~~~m~z~~
ve bu minyatürlerden baz~~ veriler elde etti~imizi söyleyebiliriz. Örne~in, seferlerde, ota~larda, serdarlar~~taltif etmek için veya yabanc~~ bir toplumun
itaat etmesi olaylar~nda da hil'at verildi~ini minyatürlerden ö~renmekteyiz.
Hil'atlar bohça içerisinde getirilmekte, hil'at giyen ki~iye mutlaka k~l~ç,
donanm~~~at, bazen sorguç ve sar~ k da hediye edilmektedir29. Ayr~ca, minyatürlerde hil'atlar~ n ço~u alt~ nla boyal~~olarak resmedilmi~tir. Bu da, bize bunlar~ n alt~ n klabdanlarla i~li seraser kaftanlar olabilece~ini dü~ündürür.
~ehzade sünnetlerinde, hay~ r i~i olarak yoksul çocuklara ve acemi o~lanlara
ba~tan a~a~~~hirat giydirildi~ini de, bu gelene~e ~~~ k tutan bir bilgi olarak ekleyebiliriz. Görüldü~ü gibi, say~ca az da olsalar, XVI. yüzy~lda haz~ rlanm~~~tarihi konulu el yazmalarda yer alan hil'at verilmesi gelene~ini i~leyen minyatürler", Osmanl~~ Saray~ 'n~ n te~rifat ile ilgili kurallar~~ aras~ nda büyük rolü
olan bu adeti ayd~ nlatan, kaynaklar~ n verdikleri bilgileri destekleyici, belgesel
katk~lara sahiptir.

28 TSM Ktp. H.1344, y.412a, 422a, 426a; bu konudaki minyatürleri de içeren, Surname-i
Hiimayun'daki tüm münyatürlerin konular~~için bkz. N.Atasoy, a.g.e. (1997), s. 134.
23 Minyatürlerden edinilen bu bilgiyi destekleyen önemli kaynaklardan biri de, Sultan IV.
Murad döneminde (1623-40) kaleme al~ nm~~~olan Koçi Bey Risaksi'dir. Bkz. Ali Kemali Akstit
ne~ri, ~stanbul 1939, s. 109 ve s. 126.
3() Hil'at verilmesi gelene~ini i~leyen XVII. yüzy~ la ait bir minyatür, Londra British
Library'de korunmakta olan, Sultan IV. Murad için yakla~~ k 16301u y~ llarda istinsah edilmi~~
Tulü'i ~ brahim'in Pasaname (Sloane Add. 3584) adl~~ eserinde bulunur. Sultan IV. Murad'~ n
Kenan Pa~a'r huzura kabulünü ve hil'at veri~ini tassir eden minyatür, eserin 8 b yapra~~ ndad~ r.
Bkz. Norah Titley, Miniatures from Turkish Manuscripts, Catalogue and Subject Index of
Paintings in the British Library and British Museum, London 1981, no.61, res.51.
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Res. 1 — Levendo~lu'r~a sancak, berat, at, hil'at ve k~l~ç gelmesi, Nusreumme'dell,
1584 tarihli, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, H. 1365, y. 91a.
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Res. 2 — Serdar~n (Lala Mustafa Pa~a'n~n) Seref Han'a hil'at
giydirmesi, Nusretname'den, 1584 tarihli, Topkap~~Saray~~Müzesi
Kütüphanesi, H. 1365, y. 115a.

Banu Mahir

Res. 3 — Van Beylerbeyi Hüsrev Pa~a'n~n ~eref Han'a hil'at giydirmesi,
Nusretname'den, 1584 tarihli, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, H. 1365,

y. 140b.

Banu Mahir

Res. 4 — ~irvan'~n fethi dolay~s~yla serda~~a (Lala Mustafa Pa~a'ya) padi~ahtan k~l~ç
ve hil'at gelmesi, Nusretname'den, 1584 tarihli, Topkap~~Saray~~Müzesi
Kütüphanesi, H. 1365, y. 149a.

Banu Mahir

Res. 5 — Özdemiro~lu Osman Pa~a'n~n hasta yata~~ nda Ca~ala Pa~a'ya ordunun
idaresini teslim ederek hil'at giydirmesi, ~eçaatnâme'den, 1584 tarihli, ~stanbul
Üniversitesi Kütüphanesi, T. 6043, y. 279a.

Ban iz Mahir

kes. 6 — Vezir Sinan Pa~a'n~n serdarh~a tayin edilip padi~ahm huzuruna gelmesi,
ordunun idaresini teslim alarak, luhç ve hil'at almas~, ~ehin~ehnâme'den, 1592
tarihli, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, B. 200, y. 9b.
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Res. 7 — Revan'~ n fethine tayi~~~edilen Vezir Ferhad Pa~a'n~ n padi~ah~ n huzuruna
geli~i re hil'at al~~~, ~ehin~ehnâme'den, 1592 tarihli, Topkap~~Saray~~Müzesi
Kütüphanesi, B. 200, y. 93a.
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Res. 8 - M~s~r'a tayin olunan ~brahim Pa~a'n~n padi~ah~n huzuruna geli~i ve hil'at
al~~~, ~ehin~ehnâme'den, 1592 tarihli, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, B.
200, y. 95b.

Banu Mahir

Res. 9 - (ili. Murad) Kandil Bahçesi'ncleyken Revadin W[11111111 haberini getiren
Cafer Keth~ldaya hil'at verilmesi, ~ehin~ehnâme'den, 1592 tarihli, Topkap~~Saray~~
Müzesi Kütüphanesi, B. 200, y. 113a.

Banu Mahir

Res. 10 — Vezir ~~. zdemiroglu Osman Pa~a'n~n Demirkap~'da hil'at giymesi.
~ehin~ehnâme'den, 1592 tarihli, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, B. 200, y.
1176.

Ban~ l Mahir

Res. 11 - Yal~~Kö~kü'nde padi~ah~n Sinan Pa~a'ya hil'at vermesi, ~ehin~ehnâme'den,
1592 tarihli, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, B. 200, y. 156a.
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Res. 12 — Tule Kalesi kusatmas~ nda Tiyes'teki Araplar~ n itaat edip hil'at
giymeleri, Tarih-i Feth-i Yemen'den, 1594 tarihli, ~stanbul Üniversitesi
Kütüphanesi, T. 6045, y. 254b.

