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Moğollara göre, “yeryüzünün en büyük kutsal aga’sı”… Pek çok yazara göre o da bir Sahibi Kıran. 
Timur onu herhangi bir sıraya koymuyor ama bunun önemi yok. Sahibi Kıran sözcüğü dönüşmüş veya 
türetilmiş bir kavram… Hangi çağda kiminle başladığı bilinmiyor. Dünya imparatoru Cengiz’e sonradan 
yakıştırılan unvan şöyle: Cengiz Han-ı Amir, Sahib Kıran Bil Mübarek.  Cengiz Han Moğol muydu, yoksa 
Türk mü… Müslüman mı, yoksa pagan mıydı? Kırgız yazar Nur Zekiyev’e kulak verelim: “Nenesi, 
annesi, eşi ve tüm ailesi Tük ve Müslüman olan bir kişi, bir başkası nasıl olabilir? Çevirmenler yanlış 
yaptılar. Mogulstan’ı Mongolstan olarak anladılar. Hint yarımadasındaki Hint-Mongul İmparatorluğu 
bir Türk devletidir.” Necip Abadi isimli yazar; Cengiz Han’ın allâme Kadı Eşrefi çağırıp ondan İslam 
hakkında bilgi aldığını, onun, Allah’ın birliği ile Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul ettiğini, 
namaz ve oruca itiraz etmediğini, fakat hacca gitmeyi lüzumsuz gördüğünü söyler. Buna rağmen Kadı 
Eşref kendisini Müslüman saymış, fakat başka alimler öyle görmemişler... Osmanlı da…  
 
Osmanlı’nın kuruluşundan 100 yıl önce, 1200’lü yıllar… Tarih sahnesine Cengiz Han çıkıyor. Asıl adı bir 
rivayete göre Timuçin, başka bir rivayete göre Kerim Han… “Cengiz” kelimesi; Batılılara göre şahlar 
şahı veya mâlik-el mülûk anlamında…  Bana göre ise “cengâver, cenklerin galibi…” Hükümdarlar 
arasında Cengiz Han’la birlikte Sahibi Kıran’lık geleneği başlıyor, Nesl-i Sahibi Kıran Cengiz Han 
deniyor kendisine… Aslında Sahibi Kıran olan, Cengiz Han’ın sülalesi… Cengiz için Sahibi Kıranlık 
“malik-el mülûk” olma anlamında, yıldızlarla ilgili değil… Fakat bu dönemde, “sahibi dîvan”, “sahibi 
kıran” ve “emîr” gibi  unvanlar henüz topluma “nüfuz etme” aşamasında olduğundan “kıran” unvanı 
yaygın kabul görmüş değil… “Sahibi Kıran” bir tür kraliyet unvanı… Kıran yıldızının parlaması için 
Timur’un iktidara gelmesini beklememiz gerekiyor. Onun zamanda insanlar yolun iki yanına dizilip 
haykırıyorlar: Hayy, Bahadur Sahibi Kıran Temur…  
 
Moğollar Cengiz Hanı sahiplenmişler. Onlar sahiplenince ve Müslümanlığı tartışmalı hale gelince biz 

bırakmışız. Cengiz Han ârafta kalmış gibi gözüküyor. Müslümanlığa ve 
Müslümanlara sıcak, ama istediğimiz çizgide değil… Bununla birlikte Moğol 
olmaktan çok bir Türk… Veya yarısı Moğol, yarısı Türk… Saçma gelebilir, ama 
öyle anlaşılıyor… Ona “dünya imparatoru olduğu”, “tanrının yeryüzündeki 
temsilcisi görüldüğü” için Sahibi Kıran deniyor.  Moğollar kendisini “tanrının 
yeryüzündeki en büyük kutsal ağası” (Yeryütsün Kuut Agası) olarak isimlen-
diriyorlar.  
 
Cengiz Han şöyle gaddar, böyle iyi… Tarih hükmünü vermiştir ve vermeye 

devam edecektir. Daha doğrusu tarihi şahsiyetler, gönülden bağlıları ve azılı karşıtlarıyla anlam 
kazanıyor. Ben orta noktadayım, önce durumu anlamaya çalışıyorum.  
 

Bakıyorum, “Sahibi Kıran” veya “Yeryütsün Kuut Agası” anlamına gelebilecek 
simgesel bir alamet, simgesel bir nişan var mı? Çocuklar, vücutlarında doğan 
benleriyle tanınırlar. Bu nedenle, bir “ben”, bir “alamet” veya “işaret” 
arıyorum… Ve galiba buldum… Ay ve güneş… Bu simgeler ay ve güneş 
tanrısını da temsil edebilir, başka bir anlama da 
gelebilir. Ay ve güneş… Ben bu simgeleri bir yerden 

hatırlıyorum, ama nereden… Makedonya’nın başkenti Üsküp’te iken bir tatlı 
ismi öğrenmiş ve tatlısını da yemiştim. Tatlı diyorlardı, ama aslında şerbet 
dökülmüş kurabiyeye benziyordu. “Ayle Gün Tatlısı…” Şifreyi çözeme-
miştim, şimdi bulutlar ve sisler yavaş yavaş dağılıyor.  Tatlının asıl adı “ay ile 
gün”… Gün, bizim bildiğimiz “gün” değil, orta Asya Türkçesindeki “kün” 
veya güneş… Yediğimiz “ay ve güneş” tatlısı idi… Ne kadar da çok 
seviyormuşuz, küçük yuvarlak kurabiyelerin şekli şemâlini ay ve güneşe 



benzetmiş, sonra üzerine şerbet dökerek tatlılaştırmış, afiyetle yiyoruz. Ay ve güneş tatlımız, balımız 
olmuş… Başka şeyleri daha hatırladım. Topkapı sarayındaki “Babüs-Sade” kapısını… Biz Saadet Kapısı 
olarak çeviriyoruz, ama anladım ki “Sahibi Kıran” kapısıdır. Kubbesinin alemindeki ay ve güneşi öyle 
her yerde göremezsiniz. Alelade bir simge değildir o…  İkinci Mahmut ve Abdülhamid’in birlikte 
yattıkları türbenin kubbe alemi ay ve güneş remzini taşır. Demek ki onlar da Sahibi Kıran…  
 
Zülfikarlı Osmanlı bayrağı, Kanuni’nin bütün kaftanları, çintemânî’ler, fleur-de-liz veya süsen simge-
leri, Dolmabahçe sarayındaki Abdülmecit tuğrasında görülen zambak veya lale simgeleri… Ah! Ne 

sathi düşünmüşüm… Onları Hristiyanlardan aldığımızı 
zannederdim. Meğer tam tersine onlar bizden apart-
mışlar... Bizden, yani Mezopotamya’dan Mısır’dan, 
Nubia’dan… Veya hepimizin ortak mirası, kimse kimseyi 
itham etmesin… Ay ve güneş, tanrı değil; yaratıcıya 
ilişkin bir muhtıra, hatırlatıcı, memorandum veya öz 
Türkçesiyle “andıç”… Anlayana… Eski Mısırlılar şu 

manayı vermişler, Hristiyanlar  teslise dönüştürmüşler, Eskimolar fok, Kızılderililer manitu demişler… 
Olabilir, biz kendimize bakalım, ne mana veriyoruz… Türkiye’ye gelince, “ayın içinde güneş olmaz” 
deyip yıldıza dönüştürmüşüz onu. Çok kollu güneşin ışıkları giderek azalmış, sonunda beş kollu yıldıza 
dönüşmüş…   
 
Cengiz Han ay ve güneşle özdeşleşmiş bir kişi. Onun ay ve güneş simgelerini “gürkan” kelimesiyle 
“kendisine damat olduğunu” ifade eden Timur’un börkünde, Kanuni Sultan Süleyman’ın papal tia-
ra’sında göreceğiz. Ay ve güneş simgesi değişik şekillerde çizilmiş, üretilmiş, resmedilmiş ve simge-
leştirilmiş. Öyle olunca simgelerin adları da değişmiş. Batılılar fleur-de-liz demişler. Biz süsen, zambak 
veya lale demişiz. Sorguç yapıp külahımıza yerleştirmişiz. Süsleme sanatında ise “Rumi Tepelik” adı 
verilmiş.  

 

Sonradan yapılmış olsa da, ressamlar Cengiz Han’ı hep 
boynuzlu olarak resmetmişler. Boynuz, kimi resimlerinde 
perçemlerinin ayrılması şeklinde yapılmış. Ve yine boynuz 
bazen börkünde, bazen atının yelelerinde yer almış… 
Boynuzlu olduğunu gördüğüm kişilerin her zaman Sahibi 
Kıran olma olasılığının yüksek olduğunu düşünürüm.  

 
Cengiz Han; cihan imparatoru olma hasebiyle, ve dahi ay ve 
güneşi simgeleştirmesiyle, boynuzlu börk giymesiyle, kâkül-
lerini boynuz gibi iki yana ayırmasıyla ve çok boynuzlu bir 
ata binmesiyle Sahibi Kıran… “Yeryüzünün kutlu ağası” bir 
eline güneşi, diğer eline ayı almış “kut”un manevi gücüyle 
dünyayı fethetmiş. Belki yıldızlar doğumunu haber vermeyi 
unutmuşlar ama, o iki boynuzlu bir fatih ve bir “Kut-u 
Kıran”...   

 


