
eş-Şüli, Bağdat 1990, bu kısım 316-318 
[928-930[ yıllarına ait olayları içermekte
dir; nşr. HiL31 Nacl, Ma lem yünşer min ev
raf!:ı'ş-Şüli: Al]bfirü's-senevat 295-315 h., 
Beyrut 1420/2000; nşr. HalefReşld Nu'man, 
Kısmün min al]bfiri'l-Muf!:tedir-Billah el-'Ab
bfisi ve Taril]u'd-devleti'l-'Abbasiyye min 
sene 295 ila sene 315 hicriyye, Bağdat 
ı 999). En es Halid of ve V. Belajev eserin 
226-256 (839-851) yıllarına ait kısmını neş
retmişlerdir (Moskova ı 998). Kitabü'l-Ev
ra.l_{'ın Razi-Billah ve Müttaki-Lillah dönem
lerini içeren bölümü Marius Canard tara
fından Histoire le dynastie abbaside de 
332 Cı 3331934 Cı 944 adıyla Fransızca'ya 
tercüme edilmiştir (HI, Cezayir ı 946- ı 950). 
Z. Al].barü'ş-şu'ara'i'l-muf:ıdeşin (nşr. ). 
Heyworth Dunne, London ı 934; Beyrut 
ı 982) . Kitabü'l-Evra.l_{'ın edebiyat tarihiy
le ilgili bölümünün ilk kısmıdır. 3. Eş'aru 
evladi 'l-l].uleia' ve al].bdruhüm (nşr. J 
Heyworth Dunn e, Kahire ı 936; Beyrut 
ı 982). Kitabü'l-Evra.l_{'ın edebiyat tarihiy
le ilgili ikinci kısmını teşkil eder. sarı bu bö
lümde şair Abbas! halifeleri ve hanedan 
mensuplarıyla devrio diğer şairlerinin bi
yografileri ve şiirlerinden bahseder. 4. Al].
baru Ebi Temmam (nşr. Hal1'1 Mahmud 
Asakir-Muhammed Abd u hAzzam- Nazl
rü'l-islam el-Hindl, Kah i re ı 356/1 937). s. 
Al].barü'l-Buf:ıtüri (nşr. Salih el-Eşter, Dı
maşk ı 958, ı 964 ). 6. Al].bô.ru İbrahim b. 
el-Mehdi (nşr. J Heyworth Dunne, Eş'aru 

evladi'l-l]ulefa' içinde) 7. Edebü'l-Küt
tab (nşr. Muhammed Behcet el-Eser!, Bağ

dat-Kahire-Beyrut ı341/ı922). SQ11'nin özel
likle divandaki yazışmalar konusunda ma

haret ve bilgilerini gösteren önemli bir 
eserdir. B. Risaletü'ş-Şuli ila Müzaf:ıim 
b. Fatik (nşr. Hal1'1 Mahmud Asakir v.dğr., 
Al]baru Ebi Temmam'ın mukaddimesin
de yayımlanmıştır). 9. Şerf:ıu'ş-ŞUli li-Di
vani Ebi Temmam (nşr. Halef Reşld Nu'
man, 1, Bağdat 1 977; ll, Beyrut ı 978; lll, 

Küveyt 1982). 10. Kitabü'ş-Şatranc (ese
rin Süleymq.niye Ktp., Lala İsmail, nr. 560'

ta kayıtlı yazma nüshası Fuat Sezgin tara
fından ofset olarak yayımlanmıştı r, Frank

furt ı 406/ ı 986) 

Kendisi de iyi bir şair olan Süll muhde
sün (müvelledOn) adıyla bilinen şairlerin şi
irlerini toplamış. bunları düzenleyip divan

larını oluşturmuştur. Bu divanlardan gü
nümüze intikal edenler şöylece sıralanabi

lir: Divanü (Şi'ru) İbni'r-Rumi; Divanü 
Ebi Temmam; Divanü'l-Buf:ıtüri (nşr. Ab
durrahman el-Berküki, İstanbul 1 300; Bey

rut 1313; Kahire 1329); Divanü Ebi Nü
vas (nşr. Muhammed Vasıf, Kahire ı898; 

nşr. Ahmed Abdülmecld el-Gazzall, Kahi
re 1 953; nşr. Behcet Abdülgafür el-Hadi
si, Bağdat ı 980); Divanü el-'Abbds b. el
Af:ınef (İstanbul ı298); Divanü İbrahim 
b. el- 'Abbas eş-Şuli (nşr. Ab dülaziz el

Meymen!, et-Tara'ifü'l-edebiyye içinde, s. 

Ebü Bekir es-Süli'nin Kitiibü'ş-Şa(ranc ad lı eserinin ilk Iki sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Lala İsmail, nr. 560/1} 
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ı 26- ı 94, Kah i re 1 937; Divanü [Şi'ru] İbni'l
Mu'tez, nşr. Bernhard Lewin, lll-N, İstan

bul ı 945, Hl, istanbul ı 950; nşr. Yunus 
Ahmed es-Samerral, i-lll, Bağdat ı 977-
1 978); Divanü Müslim b. Velid (ed. de 
Goeje, Leiden ı875); Divanü 'Ali b. el
Cehm (nşr. Hal1'1 Merdem Bek, Dımaşk 
ı 949; diğer eserleri için bk. İbnü'n-Ne
dlm, s. 167-168; Brockelmann, GAL, 1, 149-

1 50; Suppl., 1, 218-21 9; Ahmed Cemal el
ömer!, Ebu Bekir eş-Şüli [255-336 h.]: 
Hayatühü ve edebüh-divanüh, s. 339-5 ı 4; 
Eb O Bekir es-SUI1', neşredenin girişi, s. 6-
1 l; Savran, s. ı94-206) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebu Bekir es-sarı. Ma lem yünşer min evralq'ş
Şülf: Atıbiirü's-senevat 295-315 h. (nşr. Hilal Na
d), Beyrut 1420/ 2000, neşredenin girişi, s. 5-
13; Mes'Qdl, Mürücü'?·?eheb (Abdülhamld), IV, 
323-324; Merzübanl, Mu'cemü'ş-şu'ara' (nşr. F. 
Krenkow), Kahire 1354, s. 465-466; İbnü'n-Ne
dlm, el-Fihrist (Teceddüd), s. 167-168; Muafa en
Nehrevanl, el-Celfsü'ş-şalil:ıi'l-kafi ve'l-enlsü 'n
naşıf:ıi'ş-şa{i(nşr. M. Mürslei-HQIJ), Beyrut 1981, 
ı, 80-82; Hatlb, Tarll].u Bagdad, lll , 427-431; 
Sem'anl. el-Ensab, VIII, 110; İbnü'I-Cevzl, el-Mun
t<14am, VI, 359-361; Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', 
X, 109-111; İbnü'I-Eslr. el-Lübab, ll, 251; İbn Hal
likan, Ve{eyat, IV, 356-361; Safedl, el-Vafi, V, 190-
192; Zehebl, A'lamü'n-nübela', XV, 301-302; M. 
Şemseddin [Günaltay], İslam'da Tarih ve Müver
rihler, İstanbul 1339-42, s. 55-62; Brockelmann, 
GAL, I, 149-150; Suppl., I, 218-219; Ahmed Ce
mal ei-Ömerl, Ebü Bekir eş-Şülf (255-336 h.): 1-ja
yatühü ve edebüh-dlvanüh, Kahire 1970; a.mlf., 
Ebü Bekir eş-Şülf: el-'Alimü'l-edlb en-Nedlm, 
Kahire 1973; Subhl Nasır Hüseyin. Ebü Bekir 
eş-Şülf nakıden, Bağdad 1975; Şakir Mustafa. 
et-Tarltı u '1-'Arabf ve 'l-mü'erribün, Beyrut 1980, 
ll, 44-45; Sezgin, GAS (Ar.).l/2, s. 171-175; Mu
hammed Kürd Ali, KünDzü '1-ecdii.d, Dımaşk 1404/ 
1984, s. 135-139; Ahmet Savran, "Abü Bakr Mu
hammad b. Yahya as-SQI1", Remzi Oğuz An k Ar
mağanı (haz. H. Rıdvan Çongur), Ankara 1987, s. 
169-207; Ramazan Şeşen. Müslümanlarda Ta
rih-Coğrafya Yazıcılığı, istanbul 1998, s. 63-64; 
Ign. Kratschkovsky, "Sül1", İA, XI, 22-24; S. Le
der, "al-Şull", EF (İng.), IX, 846-848. 

Iii AlıDÜLKERiM ÖZAYDIN 

ı ı 

süıl, İbrahim b. Abbas 
( ~,...ıı ...,..~, ~ ~'.t.! ) 

Ebü İshak İbrahim b. el-Abbas 
b. Muhammed b. Sül-Tegin es-Süli 

(ö. 244/858 [?]) 

Türk asıllı 

L 
Arap şairi ve divan katibi. 

_j 

176 (792) veya 167 (783) yılında Hora
san'da doğdu. Cürcan'a hakim olan Oğuz 
Türkleri'nin beyi Sül-kağan'ın soyundandır. 
Büyük dedesi Sül-Tegin kardeşi F1rüz ile 
birlikte Cürcan ve Dihistan meliki idi. Sül
Tegin'e nisbetle Sül1 diye tanınmıştır. İs-
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lam'la karşılaşmadan önce Meclisilik dini
ne bağlı olan SOI-Tegin, Haccac'ın Horasan 
valisi Yezld b. Mühelleb'in Cürcan'ı fethet
mesi sırasında (98/717) İslamiyet'i kabul 
ederek seçkin adamlarından biri oldu. Ye
zld, Emevller'e karşı ayaklanınca (ı 02/720) 

onun safında çarpıştı ve Akr vak'asında 
onunla birlikte öldürüldü. Bu olayın etki
siyle Süi-Tegin'in oğlu ve İbrahim'in dede
si Muhammed, Emevller'e karşı düşman
lık hisleri besledi ve Abbas! ihtilalini hazır

layan önemli propagandacılar arasında yer 
aldı. İbrahim'in babası Abbas böyle bir or
tamda dünyaya geldi ve Abdullah ile İbra
him adında iki çocuğu oldu. Her ikisi de da
yıları şair Abbas b. Ahmed ile amcazadele
rinden Me'mOn'un katibi Amr b. Mes'ade'
den dil ve edebiyat dersleri aldı; bunlar da
ha sonra alimlerle şairterin meclislerine ka
tılarak kendilerini yetiştirdiler. Büyük kar
deş Abdullah, amcazadesi Amr b. Mes'a
de ile birlikte Merv'de Me'mOn'un veziri 
Fazi b. Sehl'in divanlarında katip olarak ça
lışmaya başladı, bir süre sonra İbrahim de 
bu göreve getirildi. Bu sırada Me'mQn'un 
sekizinci imam Alier-Rıza'yı veliaht tayin 
etmesi ve adına para bastırması üzerine 
İbrahim b. Abbas yeni veliahda biat etti, 
Ali soyunun hilafete liyakatini anlatan bir 
methiye sundu, o da kendisine adına bas
tırılmış paradan 10.000 dirhem verdi. İb
rahim, Emin ile Me'mQn'un hilafet müca
delesinde Ali taraftarlarının yanında yer 
aldı. Söz konusu methiyeyi çok beğendi
ğini söyleyerek İbrahim'den bir nüshasını 
alan katip İshak b. İbrahim, otuz beş yıl 
sonra Mütevekkii-Aiellah döneminde bu
nu bir şantaj vesilesi olarak kullandı. Hul
van'da Dlvanü'd-dıya'daki katiplik görevin
den aziedilip malları müsadere edildiği ve 
yerine İbrahim es-son getirildiğinde mal
ları iade edilmediği takdirde methiyeyi Ali 
taraftariarına karşı sert önlemleriyle ta
nınan halifeye vereceğini bildirdi, netice
de methiyeyi SQII'ye iade ederek malları
nı geri aldı (Mes'Od!, N, 106). Vezir Fazi b. 
Sehl'in 202 (818) yılında Me'mQn tarafın
dan öldürülmesine kadar kardeşiyle birlik
te onun katipliğini yapan SOl! madöı sıkın

tılardan uzak, oldukça rahat bir hayat yaşa
dı. Yirmi beş yaşından itibaren vezire bir
çok methiye yazdığı gibi öldürülmesinden 
sonra da mersiyeler kaleme aldı (Divan, 
s. 128, 132, 134, 136, 173). SOl!, Me'mOn 
tarafından öldürüleceği kararını önceden 
öğrenip vezire bildirdiği için başı derde gir
diyse de Hişam b. Hatili'in aracılığı ile affe
dildi (Ebü'l-Ferec el-İsfahanl, IX, 31). 

Me'mOn'dan sonra Mu'tasım-Billah, Va
si~-Billah ve Mütevekkii-Aiellah dönemle-
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rinde de katiplik yapan İbrahim, Vasi~ za
manında (842-847) Ahvaz'ın idaresine ta
yin edildi, fakat bu sırada vezarete geti
rilen çok samimi dostu İbnü'z-Zeyyat ile 
(Muhammed b. Abdülmelik) araları açıl
dı. Vezir, Ebü'I-Cehm Ahmed b. Seyf'i Ah
vaz'a müfettiş olarak gönderdi, SOl! suç
lu bulunarak 1 ,S milyon dirhemi müsade
re edildi (ibnü'l-Es!r, V, 85). SQII'nin nazım 
ve nesir şeklindeki yazılarıyla zulme uğra
dığını dile getirmesi, af ve merhamet ta
lebinde bulunması veziri ikna etmedi. Ne
ticede Vasi~-Billah yaptırdığı tahkikatta 
Sun'yi suçsuz bularak servetini geri verdi. 

Mütevekkii-Aiellah devrinde ( 84 7-861) 

önemli işlerde ve divanlarda çalışan son 
son olarak Samerra'da Dlvanü'd-dıya' ve 
Dlvanü'n-nafakat'ta görev yaptı. Dlvanü'r
resail'deki görevi sırasında bir süre ken
disine vekalet eden Cahiz, Kitabü'z-Zer' 
ve'n-na.(ıl'ini ona takdim ederek karşılı

ğında SOOO dinar aldı (İbnü ' n-Ned!m, s. 
210) Çeşitli vesilelerle Mütevekkil ile oğul

ları Müntasır-Billah, Mu'tez-Billah ve Mü
eyyed'e methiyeler sunan SOl! şairliği ve 
katipliği ile Mütevekkil'in takdirini kazan
dı. Ancak Samerra'da Dlvanü'd-dıya'da ma
iyetinde çalışan katip Süleyman b. Vehb, 
SOII'nin fesahat ve belagatını takdir ettiği 
halde vergi işlerinden anlamadığım söyle
di (Yakfıt, ı. 194 ı, Katip Ebü'I-Hasan İbnü'I
Müdebbir bu hususu Mütevekkil'e bildirdi. 
son. halife için söylediği etkileyici dize ve 
kıtatarla affedilmesini sağladığı gibi şere
fine ziyafetler verilip kendisine hil'at giy
dirilmesini de sağladı (a.g.e., ı, 194-196). 

Mütevekkil'in, oğlu Müntasır-Billah'ı veliaht 
tayin etmesi münasebetiyle düzenlenen 
törende onlar için okuduğu methiyelerden 
yüzer bin dirhem ödül aldı (Ebü'l-Ferec ei
İsfahanl, IX, 33). 

Sağlam karakteri, ince ruhu, alçak gö
nüllülüğüyle bulunduğu çevrede sayılıp 
sevilen Süll'nin doğum tarihi hakkındaki 
farklı görüşlere bağlı olarak altmış yedi ve
ya yetmiş altı yaşlarında Samerra'da öldü
ğü kaydedilir. Ancak Ali. taraftariarına 
karşı sert tedbirleriyle tanınan Mütevek
kil'in Şia'ya temayülü ile bilinen ünlü dilci 
İbnü's-Sikklt'e, oğulları Müeyyed ile Mu'
tezz'i mi yoksa Hz. Hasan ile Hüseyin;i mi 
daha çok sevdiğini sorması, onun da Hz. 
Ali'nin kölesi Kanber'i bile onlara değiş

meyeceğini söylemesi üzerine linç edile
rek öldürülmesine tanık olması ( 5 Receb 
244/17 Ekim 858), bundan dolayı korku
ya kapılarak oğulları Hasan ile Hüseyin'in 
adlarını Ebu Muhammed İshak ve Ebü'I
Fazl Abbas olarak değiştirmesi (Divan, s. 

119) vefatının bu tarihten sonra gerçek
leştiğini gösterir. 

Sağlığında iki oğlunu ardarda kaybet
mesinin derin acısını yaşayan şair onlar 
için içti mersiyeler söylemiştir (a.g.e., s. 
169, 175, 179, 185; Ebü'l-Ferec el-İsfahanl, 
IX, 24; Yaküt, I, 177; İbn Hallikan, I, 4 7). 

Katip sınıfı içinde şiirleri beğenitip rivayet 
edilenlerin en önde geleni olan SOII'nin, ti
tiz bir şair olarak yazdığı uzun kasideleri 
ayıklamaya tabi tutup birkaç beyte veya 
bir kıtaya indirdiği, bu sebeple divanında 
yer alan şiirlerinin bu tür parçalardan oluş
tuğu kaydedilir (Ebü'l-Ferec el-İsfahanl, 
IX, 21; Yaküt, I, I67-168). Sun'yi, Züheyr b. 
Ebü Sülma ve Hutay'e gibi kasidelerini üze
rinde düzeltme ve ayıklama çalışmaları ya
parak bir yılda ortaya çıkaran (havliyyat), 
zor beğenen (mütekellif) şairler sınıfına da
hil etmek mümkündür. Şiiri kazanç vesile
si edinmemiş olan son hakkında yakın dos
tu şair Di'bil el-Huzal ile ünlü edip ve şair 
Ebu Temmam, "Eğer İbrahim şiiriyle pa
ra kazanmak isteseydi hiçbir şaire ekmek 
bırakmazdı" demişlerdir (İbnü'n-Ned!m, s. 
176; Yakilt, I, 168; İbn Hallikan, I, 46). La
fız, üsiOp, ifade, sanat üstünlüğü ve ma
nadaki yaratıcılığı ile devrin değerli şairleri 
arasında yer alan son medih, gazel, ham
riyyat, muatebat, mersiye, zühd, fahr, tas
vir ve diğer temalarda şiir söylemiştir. Met
hiyelerini daha çok yanında katiplik yaptığı 
Vezir Fazi b. Sehl ile ömrünün son on yılı
nı idaresinde geçirdiği Halife Mütevekkii
Aiellah için söylemiştir. Ayrıca Mütevekkil'in 
oğullarına ve Me'mQn'un Hasan b. Sehl'in 
kızı BOran (Hatice) Hatun ile evlenmesine 
dair methiyeleri bulunmaktadır. İçli mer
siyelerini iki oğlu ile babasına, Şii halife 
adayı Ali er-Rıza'ya ve Vezir Fazi b. Sehl'e 
söylemiş, hatta divanında vezir için yazdı
ğı mersiye beyitlerinin 300 varakl buldu
ğu zikredilmiştir (Dfvan, s. 173). 

Eserleri. 1. Divan. Amcasının tarunu 
Ebu Bekir es-SOII'nin derlediği divan yirmi 
varaktır (İbnü'n-Ned!m, s. 136, 191). Ebu 
Bekir, divanı 273 (886) yılında imla eden 
Sa'leb ile Ahvaz'da İbrahim'in hizmetinde 
bulunan Ebu Zekvan Kasım b. İsmail ei
Basn'den derlemiş, ayrıca bu şiirleri Ah
med b. Muhammed b. Furat'tan dinlemiş 
ve kafiye sırasına göre dizmiştir. Divanın 
Süleymaniye (Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 
1744) ve Irak Müzesi (nr. I354) kütüpha
nelerinde yazma nüshaları bulunmaktadır. 
Abdülazlz ei-Meymenl, divanı İstanbul nüs
hasına dayanarak eFTara'itü'l-edebiyye 
içinde neşretmiş (Kahire 1937, s. 126-194), 

Nacl HammOde el-Kaysi bu neşre zeyil yaz-



ibrahim b. Abbas es-Süli'nin divanından bir sayfa (Süley

maniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1744, vr. 46') 

mıştır (el-Mevrid, XVIII/3 11989]. s. 163-

164). Ahmed Cemal el-Ömerl, şairin haya
tı ve edebi kişiliği hakkında verdiği bilgi
lerle birlikte şiirlerini başta Ebu Bekir es
SQII'nin derlediği divanla Abdülazlz el-Mey
menl'nin yayımladığı divan olmak üzere 
çeşitli kaynaklardaki yerlerini ve varyant
Iarını göstererek yeniden yayımiarnıştır 
(Emfrü'l-beyan İbrahim b. el-'Abbas: lfa

yatühü ve edebühü ve divanüh, Kahire 
1990). z. Divô.nü'r-resô.'il. Özel ve resmi 
mektupları ile yazışmalarını ve hikmetli 
sözlerini kapsayan eser günümüze ulaş
mamıştır. Ancak çeşitli mektup ve yazış
maları el-Egö.ni (Ebü'l-Ferec el-isfahanl) , 
Mu'cemü '1-üdebô.' (Yaküt el-Hamev!). 
Vefeyô.tü'l-a'yô.n (İbn Hallikan). el-Vü
zerô.' ve'l-küttô.b (Cehşiyarl). Zehrü'l
ô.dô.b (İbrahim el-Husrl) ve Ümerô.'ü'l
beyô.n (M. Kürd Ali) gibi edebiyat ve bi
yografi eserlerinde yer almaktadır. 3. Ki
tô.bü'd-Devle. Abbas! Devleti, halife, ve
zir ve katipierine dair bir eser olup günü
müze kadar gelmemiştir. 4. Kitdbü't-Ta
bil]. Çeşitli münasebetlerle saraylarda ve
rilen yemeklerle onların hazırlanma ve pi
şirilmesine dair olup bu eser de zamanı
mıza intikal etmemiştir. s. Kitô.bü'l-'Itr. 
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baru'ş-şu'ara'i'l-muf:ıdeşfn (nşr. J H. Dunne). Lon
don 1934, s. 207; a.mlf .. Al]barü Ebf Temmam 
(nşr. Ha111 Mahmud Asakir v.dğr.). Kahire 1356/ 
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SULTAN 
( ..;ııw...J1 ) 

Güçlü delil, 
yetki ve otorite anlamında 

bir Kur'an terimi. 
_j 

Sözlükte "kandili tutuşturmak için kul
lanılan zeytinyağı" anlamındaki sellt keli
mesinden veya "karşı konulamayacak bir 
güce sahip olmak, mutlak üstünlük sağ
lamak" manasma gelen selata masdarın
dan türeyen sultan kelimesi "hüccet. de
lil, kahr, kudret satvet ve bu sayılanlara 
sahip olan kimse" demektir. "Tahakküm 
ve otorite" anlamındaki sult a da aynı kök
tendir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "sit" 
md.; Tacü'l-'arüs, "sir md.; Kalkaşendl, V, 
420-421). Müslüman devlet başkanlarına 
sultan denilmesi bir telakkiye göre Allah'ın 
yeryüzündeki hücceti konumunda olmala
rındandır (Zeccac, lll, 76). Ancak halife ve
ya devlet başkanına sultan adı verilmesi
ni güç ve otorite sahibi olmaya bağlayan 
görüş daha makul görünmektedir (EbO Hi
lal el-Askeri, s. 182). Sultanın Kur'an-ı Ke
rlm'deki kullanımları dikkate alındığında 
selata masdanndan türemiş olması ihti
malinin daha güçlü olduğu söylenebilir. Ke
limenin kaynağının Süryanlce'de "iktidar" 
ve nadiren "iktidar sahibi" anlamına gelen 
sultana kelimesi olduğu da ileri sürülmüş-
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tür (Jeffery, s. ı 76- ı 77). "Karşı konulamaz 
bir güç ve kuwet sahibi olma" manası dik
kate alındığında sultan tıpkı hüccet gibi 
muarızı susturmayı mümkün kılan bir ce
deli delil olduğu sayılabilir. Ayrıca sellt keli
mesinin çok güzel konuşan ve sivri dilli an
lamına gelmesi (Lisanü'l-'Arab, "sir md) 
sultanın güçlü bir delil olma özelliğine işa
ret eder. Sultanın beyyine ve burhanla da 
yakın ilişkisi vardır. Zira beyyine ve burhan 
"bir iddiayı açıklığa kavuşturma, doğru ile 
yaniışı birbirinden ayırma" gibi manalar ta
şır (bk. BEYYİNE; BURHAN). Bu manalar 
sellt kelimesinde de mevcuttur. 

Sultan kelimesi Kur'an'da otuz yedi yer
de geçer (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "sit" 
md.). Ayrıca iki ayette (en-Nisa 4/90; el
Haşr 59/6) aynı kökten türeyen ve masda
rı "musallat etmek" anlamına gelen fiiller 
yer alır. Sultan diğer anlamlarının yanı sı
ra. "Cihadın en faziletiisi zalim sultan ka
tında hakkı söylemektir" (EbO DavOd, "Me
lahim", 17; Tirmizi, "Fiten", 13) ve, "Sul
tan velisi olmayanın velisidir" (EbO DavOd, 
"Nikil.J:ı", 19) örneklerinde olduğu gibi "yö
netici, hükümdar" manasında olmak üze
re birçok hadiste geçer (Wensinck, el-Mu'

cem, "sir md.). İkrime'ye göre sultan zik
redildiği ayetlerin tamamında "hüccet" an
lamında kullanılmıştır. Taberi de ilgili ayet
lerin tefsirinde çoğunlukla bu manayı ter
cih eder. Bazı alimler ise kelimenin bir kı
sım ayetlerde "mucize, Kur'an ayeti, istila" 
gibi manalarda kullanıldığına dikkat çek
miştir (mesela bk. Flrfızabadl, lll, 247) . 

Kelime, ilgili ayetlerin birçoğunda "mü
bin" (apaçık) sıfatıyla birlikte zikredilmiş 
olup bu sıfat sultanın çok güçlü bir hüc
cet oluşunu ifade eder. Öte yandan sul
tan zikredildiği ayetlerin hemen hepsinde 
"hüccet" anlamına gelmekle birlikte hüc
cet oluşun keyfiyeti farklıdır. Bazı ayetler
de Hz. Musa'ya apaçık bir sultan verildi
ği. Firavun'a apaçık bir sultanla gönderil
diği bildirilmiştir (Hud 11/96; el-Mü'minOn 
23/45). Hz. Musa'ya Firavun karşısında açık 
hüccet verilmesi, "elini güçlendirmek'' an
lamına gelir. Buradaki güç unsuru klasik 
tefsirlerde Musa'nın asasının yılana dö
nüşmesi ve elinin bembeyaz bir ışık saç
ması gibi hissi mucizelerle yorumlanmış
tır. M. Reşld Rıza, Nisa süresinin 1 S3. aye
tinin tefsirinde "sultan-ı mübln" terkibini 
"Ailah'a isyan eden İsrailoğulları'nı yola ge
tirme gücü" şeklinde açıklamıştır. 

Bazı ayetlerde şeytanın gerçek mürnin
ler üzerinde bir nüfuz ve yaptırım gücü
nün bulunmadığı sultan kelimesiyle ifade 
edilmiş (İbrahim 14/22; el-Hicr 15/42; en-
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