
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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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-

SULTAN 

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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N ahi 16/99- 1 00; el-isra 17/65). diğer bazı 
ayetlerde ise putlara ilahlık yakıştırıp ta
pınmanın sağlam dayanaktan yoksun ol
duğunu belirtmek üzere Allah'ın bu konu
da hiçbir sultan indirmediği bildirilmiştir 
(Al-i imran 3/15 1; el-En'am 6/81; ei-A'raf 
7/33, 71; YOsuf 12/40; el-Hac 22/71; en
Necm 53/23). Fahreddin er-Razi, bu konu
da Allah'ın hiçbir sultan indirmemesinin, 
putlara tapınmanın herhangi bir delil ve 
hüccete dayanmasının imkansızlığına iliş
kin bir kinaye olduğunu söyler (MefatU:ıu'l
gayb, Xlll , 50) 

Sultan kelimesi, haksız yere insan haya
tına son vermenin yasaklandığını bildiren 
ayette (el-isra 17/33) "yetki ve yetkili kıl
ma" anlamında kullanılmıştır. Klasik tef
sirlerde ağırlık kazanan yoruma göre bu 
şekilde öldürülen kimsenin velisine atfe
dilen sultandan maksat velinin katilden kı
sas veya diyet talep etme hak ve yetkisi
dir. Yine müminlere savaş açanların öldü
rülmesi gerektiğinden SÖZ eden ayette ge
çen (en-Nisa 4/91) sultan-ı mübln terkibi 
de "kesin yetki" anlamındadır. Aynı sOre
nin 144. ayetindeki sultan kelimesi "aleyhte 
kullanılacak delil" manasma hamledilmiş
tir. Kelimenin buradaki karşılığı "birinin eli
ne yetki verme" şeklinde de ifade edilebi
lir. 

Hz. Süleyman'ın hüdhüd hakkındaki söz
lerini ihtiva eden ayette (en-Nemi 27/21) 
yer alan sultan-ı mübin "geçerli mazeret, 
haklı gerekçe" anlamındadır. Diğer taraf
tan insanların ve cinlerin Allah'ın huzurun
da hesap vermekten asla kurtulamaya
caklarını ve O'nun mutlak iradesine rağ
men hiçbir şey yapamayacaklarını ifade 
eden ayette (er-Rahman 55/33) zikredilen 
sultan "evrenin sınırlarını aşmayı müm
kün kılacak bir güç, Allah tarafından bah
şedilen bir yetki ve imkan" manasma yo
rumlanabilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Taberi. Ctımi'u'l·beytın, Beyrut 1420/1999, 
IV, 348; VII, 107, 645; XI, 232, 595; Zecdk. Me'tı
ni 'l-~uftın ve i'rtıbüh (nşr. Abdilleelli Abd u h Şe

lebt). Beyrut 1408/1988, lll, 76; EbG Hili\1 el-Aske
ri, el-Fura~ fi'l-luga, Beyrut 1403/1983, s. 182; 
Zemahşerl, ei-Keşşaf(Kahire). U, 201; lll, 143; 
Fahreddin er-Razi, Me{tıtfl:ıu 'l·gayb, Beyrut 14111 
1990, XIII, 50; XVIII, 43; Kurtubl, el-Cami' li·a/:ı
ktımi 'l·~uftın, Beyrut 1988, IV, 150; IX, 62; X, 
116, 166; XVI , 90; FlrGzabiidl, Beştı'iru ?evi't
temyfz (nşr. M. Ali en-Neccar). Beyrut, ts. (el-Mek
tebetü' l-ilmiyye), lll, 247; Kalkaşendl, Şub/:ıu'l· 
a'şa (Şemseddin). V, 420-421; Elmalılı, Hak Dini, 
VII, 4682; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary of 
the Qur'tın, Kahire 1957, s. 176-177; Reşld Rı
za, Te{sirü 'l·mentır, Beyrut 1999, VI, 12; XII, 114-

115. r:il .. 
IJ!I!I!!I MUSTAFA ÜZTÜRK 

496 

L 

SULTAN 
( uu.ı.wı) 

İslam dünyasında 
XI. yüzyıldan itibaren 

genellikle hükümdar için 
kullanılan unvan. 

_j 

Sözlükte "güç, kuwet, otorite, iktidar" 
anlamında soyut bir kavram olan sultan 
(çoğulu selatin) Kur'an-ı Kerim'de "hüc
cet, mucize, mutlak güç ve üstünlük" ma
nasında geçmekle birlikte (bk. SULTAN), 

"Cihadın en faziletiisi zalim sultan katın
da hakkı söylemektir" (EbO DavGd, "Me
lal).im", 17;Tirmiz!, "Fiten", 13); "Sultanve
lisi olmayanın velisidir" (EbO DavOd, "Ni
kal).", 19; Tirmizl, "Nikal).", 14) gibi hadisle
rin varlığı (Wensinck, el-Mu'cem, "slt" md.), 
kelimenin Asr-ı saadet'ten itibaren "yö
netici, hükümdar, devlet başkanı" anlamın
da kullanıldığını göstermektedir. Aynı kök
ten gelen saltanat "sultanlık, hükümdarlık 

ve iktidarın veraset yoluyla intikali" de
mektir. Sultan kelimesinin bir unvan ola
rak siyasi-idari manada ilk defa Abbas! 
Halifesi HikGnürreşld tarafından veziri Ca'
fer b. Yahya el-Bermeki'ye verildiği kayde
dilmektedir (Kalkaşendl, V, 448 [burada 
Halid b. Bermek], IX, 403-404; Lewis, s. 
5 ı ) . Abbasil er' de merkezi otoritenin zayıf
ladığı dönemde tayin edildikleri bölgelerde 
siyasi güç kazanan valilerin yanı sıra Bü
veyhi hükümdarları fiili durum itibariyle 
sultan diye adlandırılmıştır. 

Sultan unvanı bugünkü Afganistan ve 
Doğu iran'da müstakil bir hakimiyet kuran 
Gazneli Mahmud (998-1 030) için devrin kay
naklarında yaygın biçimde geçmektedir. 
Bununla birlikte kelimenin islam dünya
sında siyasi bir un van olarak yayılması Sel
çuklular zamanında olmuştur. Sikkeler üze
rinde ilk defa Selçuklu Devleti'nin kurucu
su Tuğrul Bey adına 43S'te (1043-44) He
medan'da bastırılan parada "es-sultanü'l
muazzam" şeklinde yer almıştır (Henne
quin, s. 27-28). isfahan şehrinin mahalll 
hakimi EbG. MansOr Feramurz, isfahan'
da bastırdı ğı sikkelerde daha 434 ( 1 042-
43) yılından itibaren Tuğrul Bey'in adını 
"es-sultanü'l-muazzam" unvanı ile kaydet
miştir. Tuğrul Bey'in bu unvanı kısa süre 
sonra Abbasl Halifesi Kaim-Biemrillah ta
rafından tasdik edilmiştir (Busse, s. 184, 
nr. 48, 50) . 449'da (1058) Bağdat'a giren 
ve bizzat Halife Kaim-Biemrillah tarafın
dan tahta oturtutan Tuğrul Bey'e halife 
"sultanü'l-meşrik ve'l-mağrib" unvanını 

vermiştir (Ahbarü'd-devleti's-Selcakıyye, 

S. 13). 

Sultan unvanının kullanımı Selçuklu ha
nedanının sonraki üyeleri tarafından de
vam ettirilmiştir. Çağrı Bey'in oğlu ilyas'ın 
daha Tuğrul Bey hayatta iken Belh şehrin
de 454 ( 1 062) yılıoda bastırdı ğı paralarda 
"es-sultanu'l-muazzam". unvanının - yer al
dığı görülmektedir ( Sylloge Numorwn Ara
bicorum Tübingen, s. 92~93, nr. 755.-756) . 
Kaynaklarda, Alparslan'ın "sultanü'l-alem" 
unvanını taşıdığı kaydedilmektedir. Save 
savaşından (ı ı ı 9) sorira Büyük Selçuklu 
tahtını ele geçiren Sencer için sikkelerde 
"es-sultanü'l-a'zam" unvanı kullanılırken 
yeğeni Irak Selçuklu Hükümdan Mahmud 
b. Muhammed Tapar "es-sultanü~l-muaz

zam" unvanıyla zikr'edilmiştir (Köymen, s. 
132-134). . . . 

Xl ve XII. yüzyıllarda sultan kelimesi, 
Farsça bir unvan olan "şah"labirleştirile
rek "sultanşah" şekliıidebilhass;:ı şehza
deler için Özel bir ad olarak kullanılmıştır. 
Selçuklu hanedanının Kirman ve Suriye 
kolu ile Harizmşahlar Devleti 'nde bu adı 
taşıyan şehzadelerin varlığı bilinmektedir. 
Bununla birlikte kelime bu dönemde de 
siyasi-idari anlamını korumuştur. XIII. yüz
yıl ortalarına ait bazı resmi belgelerden sul
tan unvanınin Anadolu Selçuklu Devleti'nde 
hükümdarıo özel alameti olarak adeta bir 
tuğra gibi kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Kelime Selçuklular'dan sonra kısa süre
de islam dünyasına yayılmış ve Harizm
şahlar'ın yanı sıra EyyOöıler tarafından da 
benimsenmiştir. X lll. yüzyılın ortalarında 
kullanımı daha da yayılarak devam etmiş
tir. Sultanın bu dönemde zaman zaman 
şairler tarafından küçük mahalli hüküm
darlar için de kullanıldığı görülmektedir 
(Mirza M. Kazvlnl, lll , 153). Unvanın gelişi
mi XIV. yüzyılda Memlük Devleti'nde de
vam etmiştir. Memlük Devleti'nde kelime
nin zaman zaman "sultanü'l-islam, es-sul
tanü'l-a'zam, sultanü's-selatln" şeklinde 
kullanıldığı görülmektedir. 

Sultan kelimesi iran coğrafyasında ilhan
lılar'ın kuruluşunu takip eden yıllarda ye
rini Türkçe "ilhan" ve "han" unvaniarına bı
rakmıştır. Kaynaklarda ithantı hükümdar
larından ilk defa Ahmed Teküder'in ( 1282-
1284) islamiyet'i kabulünün ardından han 
unvanı yerine sultan unvanını kullanmaya 
başladığı kaydedilmektedir. Nitekim 681-
683 (1282-1284) yıllarında bastırılmış sik
kelerde Ahmed Teküder'in adı Uygur ve 
Arap harfleriyle Sultan Ahmed şeklinde 
zikredilmiştir. Argun Han'ın 681 'de ( 1282) 
Musul'da darbedilen bir sikkesinde Sultan 
Argun adı görülmektedir (Diler, s. 308). 


