
SULTAN 

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. 
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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). 



1295 yılında İslamiyet'i kabul ederek 
Müslümanlığı İlhanlı Devleti'nin resmi dini 
haline getiren Gazan Han yaygın olarak 
"padişah-ı İslam" unvanını kullanmakta bir
likte sikke ve kitabelerde sultan unvanının 
"sultan-ı adil, sultan-ı İslam. suttanü's-se
ıatin, sultanü selatini'l-Arab ve'l-Acem, es
sultanü'l-a'zam, es-sultanü'l-muazzam, 
sultanü'ş-Şark ve'I-Garb" gibi birleşik şe

killeri yer almıştır. İlhanlı Devleti'nde keli
menin siyasi unvan olarak kullarıımı 01-
caytu Han zamanında daha da yayılarak 
devam etmiştir. Kaynaklarda Olcaytu'nun 
genellikle "sultanü'l-İslam" unvanı ile zik
redildiği görülmektedir (Reşldüddin, vr. 
so•-s6•) Bu dönemde Olcaytu tarafından 
Zencan yakınlarında kurulan yeni yerleşim 
yerine Sultaniye adının verilmiş olması dik
kat çekmektedir. 

Kronikterin yanı sıra epigrafik ve nümis
matik kaynaklar sultan unvanının Celayir
li, Timurl u, Karakoyunlu ve Akkoyunlu hü
kümdarları tarafından yaygın biçimde kul
lanıldığını göstermektedir. Timurtutar dö
neminin önde gelen tarihçilerinden Hafız-ı 
Ebru ile Nizameddin Şami'nin halife, sul
tan ve şah ile hilafet, saltanat ve padişah

lık kelimelerini eş anlamlı olarak kullandık
ları görülmektedir. Şah İsmail tarafından 
Safevi Devleti'nin kurulmasının ardından 
sultan yerine şah kelimesinin unvan ola
rak ön plana çıktığı belirtilmektedir. Keli
me bu tarihten sonra İran coğrafyasında 
vali ve zabit gibi resmi idarecilere unvan 
olarak verilmiştir. Sultan unvanı Osmanlı 
Devleti'nde ilk defa Orhan Gazi'nin sikkele
rinde olmak üzere padişahlar tarafından 
kullanılmıştır (bk. PADİŞAH). m. yüzyıldan 
itibaren unvanın zaman zaman "sultanü's
selatin, es-sultan ibnü's-sultan, sultanü'l
berreyn ve'l-bahreyn" şeklinde güçlendi
rilmek suretiyle Osmanlı hükümdarının ad
larından hemen önce yer aldığı bilinmek
tedir. 

İslam hilafet t eorisinde aynı anda iki 
halifenin bulunamayacağı, dolayısıyla bü
tün müslümanların tek bir halifeye bağlı 
olması temel prensip şeklinde kabul edil
mekle birlikte Abbasi hilafetinin yanında 
ŞiHatımi ve ardından Endülüs Emevl ha
lifeliğinin ortaya çıkışı İslam dünyasında 
fiili olarak aynı anda üç halifenin varlığı so
nucunu doğurmuştur. Bu sebeple çeşitli 
dönemlerde kurulan müslüman devletle
rin hükümdarları, halifenin manevi otori
tesine saygı duyarak sultan unvanını alıp 
siyasi hakimiyetlerini kabul ettirmiştir. Bu
nun bir sonucu olarak İslam dünyasında 
farklı coğrafyalarda hüküm süren aynı ha
lifeye bağlı sultanlar söz konusu olmuştur. 

Sultanlar halife adına hutbe okutup bağlı

lıklarını ifade ederken halife de saltanat
larını tasdik etmekte, verilen unvan, la
kap ve hediyelerle siyasi otoritelerini kuv
vetlendirmekteydi. Nitekim Abbasi hali
felerini Sünni İslam dünyasının manevlii
deri kabul eden Selçuklu sultanları genel
likle onlara saygıda kusur etmemeye özen 
göstermişler, halifelerin, saltanatlarını 

onayiayıp kendilerine unvan ve lakap tev
cih etmesini büyük bir şeref saymışlardır 
(Özaydın, Prof Dr. Işın Demirkent Anısına, 

s. 422). Bununla birlikte Tuğrul Bey'in Bağ

dat seferinden itibaren Selçuklu sultanla
rı siyasi otoriteyi ellerinde tutmaya ve ha
life leri halk üzerindeki manevi nüfuzları 
sebebiyle sadece dini bir lider olarak kal 
maya zorlamışlardır. Saltanat mücadelele
rinde hanedan mensupları kendilerini meş

ru sultan ilan ettirmek için halife nezdin
de girişimde bulunmaktaydı. Öte yandan 
aynı dönemde hüküm süren sultanlardan 
zayıf olanlar güçlü olanına tabi olmakta, di
ğer bir ifadeyle onu metbCı tanımaktaydı . 

Sultan kelimesinin XIII. yüzyıldan itiba
ren siyasal anlamı dışında zaman zaman 
süfi, arif ve mutasavvıflar için de kullanıl
dığı görülmektedir (sultanü'l-meşayih, sul
tanü'l-meşayih ve'l-arifln. bk. Herrmann, s. 
152, 178). Ayrıca Osmanlı Devleti'nde mL 

yüzyıldan itibaren özel ismin sonuna ek
lenmek suretiyle "hanım sultan" veya "va
lide sultan" şeklinde padişahların annele
ri , kızları veya hanımları ile bazan şehza

deler için kullanılmıştır. Sultan kelimesine 
Osmanlı tahrir defterlerindeki kayıtlarda 
kişi adı olarak da rastlanmaktadır. Günü
müzde de bazı İslam devletlerinde hem 
siyasi-idari manada hem de şahıs ismi ola
rak kullanımı devam etmektedir. 
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SULTAN AHMED CAMii 
ve KÜLLİYESİ 

İstanbul'da 
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde 

inşa edilen külliye. _j 

Sultan 1. Ahmed ( 1603-161 7) tarafından 
devrin başmimarı Sedefkar Mehmed Ağa'
ya yaptırılmıştır. 1 O 18-1 029 ( 1609-1620) yıl
ları arasında inşa edilen külliye cami, hün
kar kasrı, sıbyan mektebi, medrese, aras
ta, hamam, darüşşifa (mescid ve hamarnı 
ile) , imaret-i amire (mutfak, fırın , kiler, ye
mekhane), tabhaneler, han, darülkurra, tür
be, sebiller, çeşmeler, dükkanlar, odalar, 
mahzenler, kahvehane ve evierden oluş
maktaydı. Bu yapılardan mahzenler, kah
vehane, evler, darüşşifa (hamamı hariç), tab
haneler, hanla bir kısım dükkanlar ve üç 
sebil günümüze ulaşmamıştır. Külliyede 
serbest bir yerleşim düzeni görülmekte
dir. Simetrik olarak konumlanmayan kül
liye binaları t opografya, arsa durum w ve 
Atmeydanı'ndaki anıtlar dikkate alınarak 
yerleştirilmiştir. Külliye binaları ilk bakışta 
dağınık gibi görünürse de kendi içlerinde 
fonksiyonlarıyla bir bütünlük oluşturmak
tadır. Cami ve buna güneydoğu köşesin
den bitişik olan hünkar kasrı geniş ~ir dış 
avlu iÇinde yer alır. Dış avlu duvarlarıüze
rinde kuzey, doğu ve batıyÖnde üçer, gü-
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