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Sahibi Kıran Kanuni 

Hüner Şencan 

Kanuni 1520’de tahta çıktığında zaten tevarüsen Sahibi Kıran idi, kendisine Sahibi Kıran Âlemi Penah ve Sahibi Kıran 

Rûbi Meskûn diye hitap ediliyordu. Şimdi önemli olan gazâlarla “Kıranlığın” içini doldurmaktı. Hicri 960, Miladi 

1522/23 yılında yıldızlar “kıran” etmiş daha işin başında onun büyük bir hükümdar olacağı belli olmuştu. O, onuncu 

asrın “müceddidi”, İslam’ın bayrağını yükselten “yenileyici” olacaktı. Zamanında Müslümanların en büyük lideri ve 

aynı zamanda son cihan imparatoru olarak ünlendi. Rakibi V. Karl, o zamanki 

papa VII. Klement tarafından taç giydirilip Roma İmparatorluğunun varisi ve 

tanrının seçtiği kişi olarak ilan edilirken, Kanuni, gerçek Roma imparator varisinin 

Konstantiniyye’de oturan kendisi olduğunu söylüyordu. Batılılar mı yaptı, yoksa 

kendisi mi yaptırdı, kesin olarak bilmiyoruz. Hristiyan papalarının giydiği adına 

“tiara” denen ve orijinali British Museum’da saklanan konik taçlı bir resmi var. 

Çizerinin Agustino Veneziano olduğu bildiriliyor. 

Batılı yazar, Tuna nehri bölgelerini fethettiğinde Kanuni’nin bu resmi yaptırıp dört 

bir tarafa dağıttığını söylüyor. Bizim kaynaklarımızda ise, “sultana satıp para 

kazanma amacıyla” yapıldığı yazılı.  Batılı bir kaynakta, tacın bütünüyle altın 

olduğu, Venedik’te yüz bin duka’ya yaptırılıp Fransız elçisi tarafından Sultan 

Süleyman’a takdim edildiği yazılı. Agoston Gabor adlı bir başka araştırmacı 

Süleyman’ın Habsburg’lar ve İspanya Kralı V. Karl ile cihan hâkimiyeti için rekabet 

halinde  olduğunu, bu rekabette öne çıkmak için Pargalı İbrahim Paşa’nın bu altın 

tiyer’i yaptırıp kendisine hediye ettiğini yazıyor.  Hatta Kanuni’nin Roma’yı fethederek Büyük İskender’in makamına 

göz koyduğunu, adı nedeniyle Hz. Süleyman’a nazire ettiğini söylüyor. Kanıt 

olmayınca rivayetlerin arkası kesilmez… İlkinde sakalsız gözükürken sonraki 

resimlerini sakallı yapmışlar, herhalde gerçeğine daha çok benzetmek istediler. 

Kanuni’nin başına giydiği papa tiyer’i kıymetli taşlarla süslenmiş dört kademeli bir 

düzenleme, üst üste konmuş dört taca sahip. Bu tür taçlar ilk başta tek halkalı 

olarak yapılırmış.  Sonra sayılarını artırmışlar, üçe kadar çıkarmışlar. Hatırlayın 

Büyük Kuruş’un giydiği başlık hemhem’de de üç atef vardı. Papal tiyer’deki taçları 

Hristiyanların nasıl yorumladıklarını hiç merak etmiyorum, çünkü “üçleme” kadim 

bir gelenek. Anlamı pekâlâ; güç, hikmet ve zafer olabilir. Papaların tiyer’leri üç taçlı iken, Kanuni’nin tiyer’inin dört 

taçlı olarak yapılma nedeni cihan imparatoru olduğuna işaretmiş. Bu nedenle ben onu “Sahibi Kıranlık tacı” olarak 

isimlendiriyorum. Kitaplarda yazıyor, “otuz yıl ve daha fazla padişahlık yapanlara Sahibi Kıran” denirmiş, Kanuni 46 

yıl hükmetmiş. O taç ona anasının ak sütü gibi helal… Ben öyle düşünüyorum, tacın yirmi karat büyüklüğündeki 

zümrüt, yakut ve safir taşlarıyla bezenmiş çıkıntıların her biri, bir boynuzcuk. Bu çıkıntılar ulûhiyeti, Sahibi Zaman 

veya Zill’ullah olmayı temsil ediyor. Tiyer’in tepeliği yapılırken Şemseddin Muhammed et-Ṭûsî’nin çizdiği büyük 

İskender’in minyatür resminden esinlenilerek orijinalindeki kanser, akrep veya heper simgesi yeniden 

şekillendirilerek külahın sivri ucuna yerleştirilmiş.  

Kanuni’nin bir diğer unvanı “kutb'ül aktab” idi. Kutupların kutbu anlamına gelen 

bu deyim, en yüksek dini otorite, en büyük veli, gizli ermiş, insan-ı kâmil, Allah’ın 

yüce katına yükselttiği insan anlamlarına geliyordu. Bu unvanı ona kim taktı 

bilmiyoruz, ama  kutb'ül aktab metafizik anlamda Sahibi Kıran’ın karşılığı idi.  

Kanuni’nin şeyhülislamı Sadi efendi “küfürdür” diye fetva verdiyse Kanuni böyle 

bir unvanı nasıl kullanabilir? Bu tür yakıştırmalar şairlere ve tarihçelere ait… Şair 

Yahya’nın ona “Sahibi Velayet” diye hitap ettiğini görüyoruz. Sultan’ın cerbezeli 

bir unvanı var:  Kutb-u zaman, benî ademi halife-i cihân ve “sâhib-i kırân-ı 

deverân”, Asker-i İslam alayı… Kanuni’ye “kutup” yakıştırmasının yapılması, tahta 

çıkışının ilk 30 yılındaki Osmanlı toplumunda “mehdi” anlayışının epey revaçta 

olmasıyla açıklanıyor. Mehdi ve veli anlayışına yönelik toplumsal yönelim kuşkusuz 

siyasi söylemleri de etkiliyordu. Kanuni zamanında halk, yeryüzünü manevi yönden idare eden 29 gizli veli, gâip 

imam olduğunu, bu velilerden otuzuncu ve sonuncusunun Sultan Süleyman olduğunu düşünüyordu.  

Günümüzde toplumsal ağırlığını ve önemini kaybetmiş olan “aktab” ve “sahibi kıran” kavramları, tatlı bir anı ve  

gönlümüzü ferahlatan nostaljik bir esinti... 

 


