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Sahibi Kıran Fatih 
 

Hüner Şencan 
 

Binlerce yıl önce “Sahibi Kıran” unvanı ilahi gücü temsil etmek 
üzere kralların başlarına öküz boynuzlu börk giymeleriyle temsil 
ediliyordu. Sağlı sollu boynuz yetmedi, sonraki nesiller iki boynuz 
arasına ve alnın tam ortasına “iskender” adı verilen bir simgeyi 
daha koydular. Biz ona “tuğ” adını verdik… Serpuş veya sorguç… 
Siz, “aygün” de diyebilirsiniz…  
 
Mısırlılar “anhü” diyorlardı… Manası, “O’ndan” demek… Yani, 
O’nun ruhundan… Anhü’yü simgeleştirmişlerdi… O kadar çok 

değişiklik yapıldı ki, simgelerin her biri farklı isimlerle anılmaya başlandı. Zambak, gonca, hayat 
ağacı, cedde, reis, aygün, liz çiçeği, iris çiçeği, üç benek, üç nokta ve diğerleri…  
 
Onuncu asrın sonlarında insanlar “anh” simgesini bayraklarına koymaya, paralarının üzerlerine 
basmaya başladılar. Elbiselerini anh simgeli desenlerle dokudular. Devlet armalarında, taçlarda 
ve bayraklarda yer alan anh simgeleri kimi zaman tekli, kimi zaman üçlü bir düzenleme içinde 
yer alıyordu. Zaman içinde üçlü düzenleme yaygınlaştı. Üçlü anh; “üç kere büyük”, “üç âli 
özelliğe birden sahip”, “üç kere üflenmiş” anlamlarına geliyordu. Üç anh’lı başlık giyen ilk kişi 
İdris peygamber… Onun da büyük bir ihtimalle boynuzlu bir başlığı vardı ve bu nedenle Sahibi 
Kıran idi. Onu, “müselles bin-ni’me” olarak tanıyoruz. Yani, “Kendisine üç nimet verilmiş kişi”…  
 
Boynuzlu başlığının adı “anh” idi veya telaffuz kolaylığı sağlayarak ifade edelim, “ah”… Hattatlar 
çok da farkında olmadan yazıyorlar: “Ah, minel aşk…” Hangi ah? “Dert” manasına gelen “ah” 
mı, yoksa “O” manasına gelen mi…  

 
Üç kere büyük olma şu anlama geliyordu; peygamberlik, 
hikmet ve krallık. İdris; hem kral, hem peygamber hem de arif 
bir kişi idi. Batılılar hikmeti “sihirbazlık” diye adlandırıyorlar, 
bakmayın onlarına yazdıklarına. Zihinlerinin çalışma 
mekanizması bozuk. Bir takım insanların sapıtıp sihirbazlık 
kanalına girmiş olmaları tüm hikem’lerin sihirbaz oldukları 
anlamına gelmez. Üçlü nimeti, üçlü anhü’yü veya üçlü 
hemhem’i ben şöyle okuyorum: peygamberlik, şeriat ve 
krallık… Kendisine 30 sayfa vahiy gelmiş olması sebebiyle 
nebi iken, kendinden önceki peygamberlerin doğru sözlerini 
ve kendisine gelen vahyi insanlara aktarıyor olması nedeniyle 
resul… İkinci âtef bireysel ve toplumsal yaşamı düzenleyen 
şeriat… Ve üçüncü atef ise onun “devletin sahibi” olduğuna 
işaret. “Hikem” adını verdiğimiz insanlar “aktarıcılar”, 

kendilerine vahiy gelenler değil… Hikmet sahipleri, sadece önceki peygamberlerin “ilahi 
mesajını” yayanlar ve dağıtanlar… Rüyalarında Allah’la veya peygamberlerle konuşup ondan 
haber getirdiklerini iddia eden kişiler değil… 
 
İdris için yeniden tanımlayalım üç anh’ın ne manaya geldiğini: “nebi”, “ilahi mesaj” ve 
“yönetim”… Kendisini takip eden diğer “krallar” için ise; “nebi’nin halifesi”, “ilahi mesaj” ve 
“yönetim”… 
 
Üçlü anh, zaman içinde üçlü taca dönüşmüş. İnsanlar her bir anh’ı bir taç gibi değerlendir-
mişler. Bir zamanlar Sahibi Kıran simgesi olan “anh”, artık “taç” olmuş… On birinci yüzyıldan 
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itibaren krallar “boynuz” simgesini banal ve itici bulup, onun yerine tacı ikame etmişler. 
Armalarına, bayraklarına ve paralarına “üç anh” simgesi yerine “üç taç” resmi basmaya 
başlamışlar. Vatikan’daki papalar üst üste geçmiş, üç kademeli taç giymişler.  
 
Kitlelere şu mesaj verilmeye çalışılıyor: Nebinin izindeyiz, onun mesajını taşıyor, bölgemizi onun 
mesajına göre yönetiyoruz. Üsküb’ler papaz yöneticiler… Küçük yerleşim yerlerinin hem dînî, 
hem de mülki idarecileri... “Yönetim”, “din” ve “ilahi mesaj” bir bütünlük içinde…  
 
İlahi gücün veya ilahi mesajın simgesi olarak “boynuzlu başlık” giymek bütün kralların ayrıcalıklı 

özelliği... Boynuz taca dönüşmüşse, artık “taç” uluhiyeti temsil ediyor 
demektir. İranlılar bezden yapılmış taçlar giyerken, Batılı krallar 
tenekeden veya pirinçten yapılmış taçlara merak salmışlar. İranlı, 
Moğol ve Orta Asya hükümdarlarının genelleşmiş taç biçimi “sarık”… 
Biz kavuk, sarık, börk, kalpak, sikke, külah, üsküfî, destâr, fes, kasket, 
şapka diye sözcüklerden söz ediyorsak “tacın” türevlerinden bahs-
ediyoruz demektir. Hepsi birer taç… Hepsi boğa veya koç boynu-

zunun evrim geçirmiş yeni biçimleri…  
 
Dönüştü, başkalaştı ve yeni anlamlar kazandı. Artık boynuzu temsil eden o bez sikke için 
“cevahiri tâc-ı hilafet” deyimini kullanıyoruz. “Tata’sız Türk, börk’süz baş olmaz” atasözünü 
hatırlayınız... Çok ileri bir genelleme ama, öyle anlaşılıyor ki, “havalı başlık giyen tüm insanlar” 
Sahibi Kıran… Örneğin, generaller niçin o süslü tören şapkalarını giymeye devam ediyorlar. 
Çünkü generallerin hepsi birer Sahibi Kıran… Farkında olsalar da, olmasalar da… En süslü şapka 
en büyük generale ait ve o şapka, kadim tarihte yaşamış boynuzlu en büyük kralın sünneti…  
 
Böyle bir giriş gerekiyordu…  
 
Çünkü ben Fatih Sultan Mehmet’i de Sahibi Kıran olarak ilan etmek istiyorum. Giydiği kallâvî 
sarığı nedeniyle, padişah olmasıyla, adaleti gözetmesiyle veya bir takım şans yıldızlarının altın-
da doğmuş olabileceği yakıştırmasıyla değil; İdris peygamberin “sünnetini” sürdürüyor olması 
nedeniyle…  
 
Çünkü o; “Nebi’nin izleyicisi”, “mesaja sahip çıkan” ve “adil bir hükümdar”. 
 
Onun “Yoktur zulme rıza, adle meylederiz / Gözetiriz Hakk’ı, emre tabiyiz” sözleri anh’ı yansıt-
mıyor mu? O da; üç anh ve üç taç sahibi veya üç kere Sahibi Kıran… İnsanlar, her nasıl olmuşsa 
onun Sahibi Kıran unvanını gözden kaçırmışlar. Zira, o dönemde bu unvanın daha çok yıldızlarla 
ilgili olduğu zannediliyordu. Bana göre, yıldızlarla ilgili Sahibi Kıran unvanı teneke bir madalya, 
anlamı ve değeri yok… Ben, Sahibi Kıran unvanını, “müselles bin-nime” olarak görmek 
istiyorum. “Boynuz çıkıntıları ile iskender tuğunu” İdris peygamberin sünnetine göre şöyle anla-
mamız gerekiyor: 
 
Nebi’nin izleyicisi, mesaja sahip çıkan, adil bir hükümdar. 
 
Fatih, son Nebi’nin sadık bir izleyicisi ve övgüye mazhar mübarek bir zat… Mesajı yükselten, 
adaletiyle yüzyıllara imza atan ve örnek gösterilen bir şahsiyet. Bu nedenle, hiç kuşkusuz İdris 
peygamberin sünnetini sürdüren manasında Sahibi Kıran… Böyle bir unvana ihtiyacı mı var, 
elbette ki, hayır. “Sahibi Kıran” terimini birileri eğer kutsuyor, onda sihirli, gizemli, tılsımlı bir 
mana buluyorsa “bâd-i hevâ” konuşuyor demektir. Lütfen bedava konuşmayalım, olguyu “nebi-
mesaj-hüküm” üçlüsüyle ilişkilendirelim. Kutlu Hicret’in mesajını izlemede biraz daha özen, 
biraz daha titizlik...  
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Fatih, uyduruk simgelerin peşinde koşan bir hükümdar değil… Bellini’nin yaptığı resme bakacak 
olursak başında büyük bir “ak sarık” olduğunu görürüz. Cevizimsi biçimi nedeniyle Osmanlı 
“mücevveze” demiş bu sarık türüne… Evet, belirttiğimiz gibi o da bir “taç” ama kutsallaştırıl-
mamış, tarihsel geleneğin doğal bir uzantısı. Bu sarıkta ne pırlanta, ne tuğ, ne de aygün simgesi 
var… Bazı fotoğraflar sizi aldatmasın… Ne yazık ki, Batılıların iğvasına kanıp, yelken indirmişiz. 
Pohpohlama, aşırı abartma ve cilalama “boynuzu” kutsayanların alışkanlığı… Yani Batılıların… 
Batılılar sonraki yıllarda Bellini’nin yaptığı “sâde” fotoğrafı yeterli bulmamışlar, bu fotoğraftan 
yararlanarak Paolo Veronese'ye (1528-1588) yeni bir Fatih resmi daha yaptırmışlar. Ak sarığını, 
sözüm ona “iltifat olması için” kıymetli taşlarla, İskender tuğuyla, sorgucuyla donatmışlar. Ak 
sarık zaten bir Sahibi Kıran simgesi iken, yeterli bulmayıp onu kendi taçlarına benzetmişler. 
“Kral dediğin böyle olur” demek istemişler. Sonraki padişah kavuklarında görülen bütün 
sorguçların, anh simgelerinin, tüylerin veya aygün simgelerinin “boynuzcular” tarafından 
kültürümüze sokuşturulduğunu düşünüyorum. Osman Gazi, Orhan Gazi, Hüdâvendigâr, Yıldırım 
Bayezid ve İkinci Murad’ın taçları, mücevvez ak sarık’tan ibaret… Taçlarında “boynuza” işaret 
edecek bir emare yok… İslam öncesi dönemden gelen simgelere rağbet etmemişler. 
 
Fatih de iltifat etmemiş.  
 
“Olmaz efendim, olmaz… Bizans İmparatorluğunu yıkan, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan, 
peygamberin övgüsüne mazhar olan bir kral; süssüz, taşsız, tüysüz nasıl temsil edilebilir. Böyle 
bir hükümdar, biz Avrupalıların değerlerine göre, en azından üç taç sahibi bir kişidir. Üç taç bile 
yetmez iki kere üç taç sahibidir. Onu altı taçla temsil etmek gerekir. O; çok, çok yüce bir şahsi-
yettir.”  
 
Batılıların yaklaşımı bu… Venedikli ressam Bellini kendi değerlerine göre Fatih’i resmeder. Yüce 
komutan Fatih, sesini çıkarmaz; daha doğrusu, öyle veya böyle çizmiş, önemsemez. “Batılı 
ressam, demek ki beni böyle görüyor” der.  
 
Bana göre Fatih’in başındaki “ak sarık” en büyük taç. Üç taçtan da, altı taçtan da değerli. Müs-
lümanların yaptıkları duaların kabul edildiğinin simgesi… Eğer belirtilen hadis “sahih” ise 
peygamberimizin övgüsüne mazhariyetin timsali. Ak sarık, evet bir Sahibi Kıran simgesi ama 
boynuzla ilgisi yok, İdris peygamberin sünnetini yansıtıyor.  
 
Batılılar, krallarını “tri-megistus” olarak görüyorlar ya… Bu nedenle krallarının başlarına üç taç 
giydirmeye veya onları üç taçla temsil etmeye çalışıyorlar. Aslında tri-megistus üç anh demek…  
 
Yani; nebi-mesaj-hüküm…  
 
Yüzyıllar içinde İdris peygamberin sünneti bozulmuş, tri-megistus’a onlarca farklı manalar 
verilmiş…. Bugün tri-megistus kelimesinin ne anlama geldiğini sorgulamanın hiçbir faydası yok. 
Şurası önemli, Bellini Fatih’i resmederken onu tri-megistus olarak görüyor ve üç taçla 
onurlandırmak istiyor. Sonra, üçü de az görüyor, altı taç yapıyor. Manası iki kere tri-megistus… 
İki kere, “üçlü anh”… İki kere “üçlü tuğ” sahibi… Çünkü, bakış açısının kökünde “boynuz” var… 

Ben İdris peygamberin penceresinden bakmaya çalışı-
yorum. Öyleyse, iki farklı “Sahibi Kıran” var. İdris pey-
gamberin geleneği açısından Sahibi Kıran ve kendisini 
tanrı ilan eden firavunların geleneği açısından Sahibi 
Kıran.  
 
Batılı vatandaş, firavun gözlüğüyle bakıyor ve Bellini’nin 
resmindeki üç tacı görünce heyecanlanıyor. Resmin 

üzerinde bir kemer var. Batılılar bu “arkı” kadim krallarının “zafer takları” veya “ciberyum” ile 
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ilişkilendiriyorlar... Ciberyum kutsanmış “sakça gözü” anlamına 
geliyor veya kutsal mihrap… Osmanlıda zafer arkı geleneği yok. 
Bu adet, Tanzimat’tan sonra bize de bulaşmış ve el’an devam 
ediyor. Doğu toplumları hükümdarlarını “kemer altında” değil, 
“sedir” üzerinde resmetmişlerdir. Çünkü, sedir; tahttır, seer’dir, 
sır’dır. Öyle anlıyoruz ki, Batılı ressam Fatih’i kendi kültür 
imgelerine hapsediyor. Kutsal ciberyum ve altar… Kilise apsesi 
ve altar. Külleri eşelediğimizde ciberyum kelimesinin Mezo-
potamya kökenli olduğunu görüyoruz. “Kibriyâ-um” demek… 
Kibriya’nın mekanı, kibriya’nın yeri veya kısaca bâb-ı âlî… Biz 
fâni insanları “mihrap” ile özdeşleştirmeyiz. Bizde mihrap, 
görünmeyen Yüce’ye aittir.  
 
Bellini’nin Fatih portresi, harikulade güzel bir resim, fakat 
Batının kültürel arka planını besliyor ve onu zenginleştiriyor. 
Resimde arkın bordür süslemeleri için yaprak görünümlü 
zambak simgelerinden yararlanılmış, yani “anh’tan”... Kemerin 
tepeliği de anh… Fakat, kızmaya ve üzülmeye gerek yok. Eğer 

öyle düşünüyorlarsa “simgesel kuşatma zannı” boş bir kuruntu. Ne yazdı, ne çizdi ise “üç 
nimet” olarak yorumluyorum. Zambaklar, kemer tepeliği ve taçların hepsi “nimet” simgesi… O 
resimde ne zafer takı, ne kiberyum ne de kilise altarı var. İki sütun üzerine inşa edilmiş o kemer 
bir “fetih kapısı”… Sunak biçimli düzenleme bir kerevet, bir sedir veya bir köşk1…  
 
Bellini’nin meşhur Fatih resmine kültürel duyarlılıkla bir daha bakalım…  
 
Sütunların her iki tarafında yer alan üçlü taç düzenlemesi… 
Garland süslemeli iki piyer sütun üzerine oturtulmuş zafer arkı veya kiberyum… 
Arkın kenarlarında anh-zambak bordür süslemeleri…  
Arkın anh tepeliği… 
Ve bize ait tek simge, işlemeli bez, seccade veya sedir örtüsü…  
 

Resimdeki üç taç güya Asya, Trabzon ve Yunanistan’ın 
hakimi olma anlamına geliyormuş. Olabilir… Başka 
manalar da verebilirsiniz, üçlemenin sonu yok ki… Piyer 
adı verilen iki sütun arasındaki sahanlığa kıymetli taşlarla 
süslenmiş bir örtü sermiş ressam… Sedir veya köşk 
örtüsü… Biz Kuran kılıflarında, seccadelerimizde veya 
kırlent yüzlerinde bu tür süslemeleri kullanırız. Bu 
bölümde, yüzümüzü serinleten hafif bir rüzgar esiyor 

gibi... Doğuyu ve Batıyı mecz etmiş diyeceğim ama kuşkulanıyorum, “bu örtüyü rüşvet olarak 
mı verdi” diye…  
  
Yazarlar, Fatih’in yağlıboya portresinden çok, dökme 
bronz madalyonlara ilgi duyduğunu söylüyorlar. Bu 
madalyonları onun yaptırmış olduğu şüpheli… Bir kısmı 
edebe mugayir çıplak kadın resimleriyle süslenmiş. 
Asya’nın, Yunan’ın ve Trabzon’un çıplak kadınları… 
Batılılar bunları kendileri yapmışlar, kendileri yakıştır-
mışlar… Hatta daha da ileri gidiyorlar. Bellini’ye sarayın 

harem bölümünde müstehcen resimler yaptırdığını ve oda duvarlarını bunlarla süslettiğini iddia 
ediyorlar. Tarih boyunca hep böyle yaptılar. Abdülhamid’in birden fazla yüz portresini çıplak 
                                                           
1
 Köşk, yükseltilmiş platform veya podyum. 
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kadın resimleriyle süsledikleri o meş’um kişilerin karikatürlerini hatırlayın. Bozgunculuk o 
günden bugüne fasıla vermeden devam ediyor…  
 
Gerek Osmanlıda, gerek günümüzde üç taç, üç zambak veya üç anh simgeleri kimin 
umurunda… Bir kral, Sahibi Kıran olmuş veya olmamış, onu kim dert ediyor. Hiç kimse… 
Bellini’nin resimlerinde biz Fatih’in ak sarığına bakıyoruz... Batılılar ise üç taca ve kiberyum’a 
bakıyorlarmış, baksınlar…  

 
Ak sarık simgesinde Sahibi Kıran’ı görme ile, üç taç simgesinde Sahibi Kıran’ı görme aynı şey 
değil. Birinci yaklaşım tevhidî, ikincisi paganist…  
 
Üç taç, İsveçliler için anlamlı bir simge. Onlarda üç ayrı beyliğin birleştirilerek tek bir devlet 
olmasını temsil edermiş. Danimarka, Galiçya, İrlanda, İskoçya ve Almanya gibi kimi tarihsel, 
kimi güncel bir çok devletin, şehrin, kralın armasında üç taç resmi var. Fakat herhangi bir kralın, 
herhangi bir devletin üç taç simgesine ne anlam verdiğinin bir önemi yok. Çünkü “üç taç” 
simgesinin kökleri Sümerlere ve antik Mısırlılara kadar uzanıyor. İnsanlarımız bu taçların 
anlamını boşuna araştırmasınlar. Her devirde, her kral, her rahip ona farklı anlamlar yüklemiş. 
Avrupa’da, Bizans’ta, Mezopotamya ve Sümerlilerde farklı manalara sahip. Biz bu simgeye İdris 
peygamberin sünneti cephesinden bakıyoruz.  
 
Diyorlar ki, üç taç “İskender’in boynuzuna işarettir”…  
 
Edirne’de Süleyman Çelebinin sarayında yaşayan Germiyanlı Ahmedî 1390 tarihinde İsken-
dername isimli bir kitap yazmış ve Yunanlı Büyük İskender’i Kuran’da adı geçen Zül Karneyn 
zannıyla yüceltmiş. Batılılar Fatih’in daha gençlik yıllarında İskender’in hikayelerini okuduğunu 
ve bu hikayelerin etkisinde kaldığını yazıyorlar. Bunun yanında Flavius Arrianus’un Grekçe 
yazmış olduğu Büyük İskender (Anabasis Alexanderi) isimli kitabın Topkapı sarayındaki 
kütüphanede bulunduğu ve bu kitapların Fatih’e ait olduğu iddia ediliyor. Kimileri, bu kitaplar 

ve aldığı eğitim nedeniyle Fatih’i “laik” bir devlet 
adamı olarak tanımlama eğiliminde... Kündeye gelmiş 
“kandırıcılar” mevcut tarihsel bilgileri nalıncı keseri 
gibi kendilerine doğru yontuyorlar. Utanmasalar 
“Hristiyan’dı” diyecekler, hatta bunu söyleyenler bile 
var. Büyük İskender “aptal” bir kral olmasına karşılık, 
ölümünün arkasından insanlar onu mitos yapmışlar. 
Yanlışlık şurada… Grekler, Suriyeliler, Fenikeliler ve 
İbraniler onun için mit’ik destanlar üretirken Müslü-
manlar nasıl olur da dikkatli bir inceleme yapmadan 
bu mit’ik destanları Kuran’da adı geçen bir kahra-
manın hikayesine uyarlarlar. Fatih’in İskendername’yi 
okumuş olması güçlü bir ihtimal, fakat “İskendername 
adı verilen mesnevinin etkisinde kaldığı” savı bütü-

nüyle abartı, boş bir söylem… Motivasyonu, Büyük İskender mi, yoksa Peygamberimizin hadi-
sine nail olmak mı? Çok sayıda Batılı yazar Peygamberimizin hadisinin farkında bile değil. Onlar 
ağız birliği etmişler, tek bir şarkı söylüyorlar: “Fatihin motivasyonu Jul Sezar ve Büyük 
İskender’di” diyorlar. Güya Fatih’in rol modeli İskender imiş. Bütün devlet adamları, kendile-

Şekil 1. İskenderi Zül Karneyn zulmete giderken 
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rinden önce gelmiş büyük devlet adamlarının, kralların ve padişahların hayatlarına ve 
yaptıklarına ilgi duyarlar. Belki bazı etkilenmeler de söz konusu olabilir. Fakat Edirne’deki saray 
kapısının bir kanadına Allah ve diğer kanadına Muhammed yazılarını yazdıran Müslüman bir 
hünkarın rol modeli ve temel motivasyonu İskender ve Sezar olabilir mi… İstanbul’un fethinden 
sonra Fatih’in kendisini aynı zamanda Kayser-i Rûm olarak adlandırmasını kanıt getirmeye 
çalışıyorlar. Evet Fatih İstanbul düştükten sonra kendisini Roma’nın Sezar’ı olarak ilan etmiştir. 

Çünkü niyeti sadece İstanbul’u değil, İtalya’yı, Balkanları ve belki 
bütün İber yarımadasını almaktı. Rûm illeri, Gereklerin yaşadığı 
toprakları ve aynı zamanda Romalıların hüküm sürdüğü tüm 
bölgeleri kapsıyordu. Rumeli’yi biz Balkanlar olarak biliyoruz. 
Aslında Fırat Nehri’nin tüm batısı Rumeli’ydi. Fatih Roma illerinin 
büyük bir bölümünü fethetmiş, oraları “gül bahçesine” çevirmişti. 
Batılı düşünürler kızgın… Çok içerlemişler… Sureti haktan görü-
nerek ve sözüm ona iltifat ediyormuş gibi yaparak Fatih’e unvan 
veriyorlar: “Süper otokrat, imparatorların imparatoru”… Papa Pius 
Fatih’e tavsiyelerde bulunuyor. “Tamam”, diyor. “Roma’nın ve 

Bizans’ın fatihi oldun. Şimdi İmparator Konstantin’in izinden git, Hristiyanlıkla kucaklaş ve üç 
yükseltili kutsal imparatorluk tacını hakket”… Bizans’ın burnu yerlerde sürünmüş, ama o hala 
onurunu yüksek tutmaya çalışıyor. Batılı için sadece Fatih değil, tüm Osmanlı padişahları 
“otokrattır”. Bu söylemi özellikle İkinci Abdülhamid’i yıpratmak için kullanmışlardı ve hâlâ da 
aynı yol üzereler.  
 
Fatih, “geldim, gördüm, yendim” demiş; burçlara Osmanlı sancağını dikmiş ve düşmanın mane-
viyatını daha da bozmak için Roma krallarına özgü bir davranış olan “madalyon” olayına el 
atmış. Düşmana vermek istediği mesaj şu: “Siz yuvarlak bronz metal üzerine krallarınızın 
resmini hakketmeyi çok önemsiyorsunuz ya, artık Roma imparatoru yok… O Roma imparatoru 
benim. Bundan böyle o madalyonların üzerinde benim resmimi göreceksiniz.” Batılılar “Fatih, 
bizim madalyonumuza özendi” diye yaygara yapıyorlar. Boşuna çırpınış… Bir tekerleme ile 
cevap verelim. “Ben diyorum zafer andıcı, sen diyorsun özengen özenci”… Anlaşamayız… 
Çünkü, onlar yüreklerindeki kahredici acıyla yazıyorlar. 
 
Viyanalılar, Bellini’den 20 yıl önce Fatih’i resmetmişler. Orijinalinin Topkapı Sarayı’nda olduğu 
bildirilen bu resimde Fatih’in başında sivri külahlı bir börk var ve tuğu ejderha. Fatih, bu 

resimden mutlaka haberdar olmuştur. “Böyle saçma sapan 
resimlerle uğraşmayın, gelin gerçek resmimi yapın” 
demiştir. 1460 yılında yapılan bu resme çizeri “El Gran 
Turco” adını vermiş ve resim bu isimle meşhur olmuş. 
“Büyük Türk” anlamına geliyor, Osmanlıca ifade edersek, 
“Sultan-ül Âzam”… Çizeri bilinmiyor, kaynaklarda Viyana 
Şehrengizi’ni yazan sanatçılara atfediliyor. Viyana Şehren-
gizi; Viyana aşkı veya sevdası anlamında… Çizer, Viyana 
sevdası ile II. Mehmed arasında bir bağ kurmuş olmalı. 
Demek ki, onu özlüyor ve bekliyordu. Resme dikkatle 
bakıyorum… Bir süredir Sahibi Kıran limanına demir atmış 
olduğumdan başına giydirilen börkü “boynuzlu taca” benze-
tiyorum. Ejderin iki ayağı boynuz ve kafası İskender veya 
tuğ… Geminizi Sahibi Kıran limanına demirlediyseniz, böyle 

okursunuz. Ejder, Türkler için mitolojik bir hayvan. Orta Asya’dan Selçuklulara mimari yapı 
süslemelerinde ve kılıç kabzalarında onun resimleriyle karşılaşırız. Yavuz ve Kanuni’nin 
bayrağındaki Zülfikar kılıcının kabzaları çift ejderli… Belki Fatih’in bayrağı da öyleydi, fakat 
bilmiyoruz.  
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Türkler bu kanatlı yılana “eviren” derlermiş, İranlılardan etkilenerek sonra onu ejderhaya 
dönüştürmüşüz. Kelimenin aslı Moğolcadan geliyor. Onlar bu yılanı “ebher” diye çağırırlarmış 
ve manası “boynuz”... Ebherin boynuzlu olduğuna inanılırmış. Fatih, bu başlık nedeniyle de 
Sahibi Kıran, Sahibi Ebher, Sahibi Ejder… O, İslamiyet’ten önce bir tür uluhiyet simgesi iken, 
sonraları güç ve hakimiyet alameti olarak değerlendirilmiş. Anonim ressam Fatih’e iltifat 
ediyor… İltifat mı etmiş? Burası biraz karışık… “Kültürel ikilem” olgusuyla karşı karşıyayız. Çizer 
bize, “lisanı hâl ile” şunu söylüyor. “Sultanınızı eber simgesiyle resmettim, onu ululadım, tanrı 
katına yücelttim, tarihsel simgelerinizle buluşturdum.” El-hak doğru söylüyor, hiçbir art niyet 
arayamazsınız. Bu börk orijinal türde bir Sahibi Kıran başlığı… Hatta teşekkür etmemiz bile 
gerekebilir. Şimdi madalyonun öbür yüzünü çevirelim ve Batıya bakan yüzüne bakalım. Batı 
dünyasının ejder algısı bütünüyle farklı ve bu farklılık Kitab-ı Mukaddes’ten kaynaklanıyor… 
Batılılar ejderi “şeytan” olarak görüyorlar. Fatih, bir “şeytan” ve onun devleti de… Bizans İmpa-
ratorluğunu bir “şeytan” yıktı. Fatih, börkü nedeniyle Sahibi Kıran değil, bir “Sahibi Şeytan”…  
 
Bu tavrın adı iki yüzlülük veya çifte standart. Bir resim çiziyorsun, anlamı sizin için öyle, bizim 
için böyle… Tarihte, bu resim hariç, hiçbir börkte ejder simgesi yoktur. Resim Fatih’e benzemiş, 
benzememiş; kimin umurunda. Resim, kasıtlı olarak sadece “börk” için çizilmiş, kitleleri uyut-
maya veya nefreti canlı tutmaya yönelik olarak. Bu ikircikli tutum Batının genlerine işlemiştir, 
zaman zaman su yüzüne çıktığını, sona bir müddet geri çekildiğini ve yeniden başını göstermek 
için fırsat kolladığını görürsünüz.  
 
Fatih yirmi yıl sonra Viyanalılara güzel bir cevap verir. Venedik’ten Bellini’yi çağırır ve ak sarıklı 
resmini yaptırır. Cevap şudur: “Sahibi Kıran unvanı kanatlı ejderle değil, mücevvez sarıkla temsil 
edilir”... Anlamayacaklardır, aldırma; onların ne kulakları, ne de gözleri var.  
 
Fatih, 32 yıl Hüdavend makamında kaldı ve zamana hükmetti. Bu nedenle de Sahibi Zaman ve 
Sahibi Kıran. “Tüm fatihlerin babası” anlamında “Ebü’l feth” lakabıyla anılıyor. On üç yaşında 
tahta çıktı, yirmi yaşında dünyanın düzenini değiştirdi. “Mutluluk kapısı” ve “çeşmi cihan” 
olarak anılan yeryüzünün en stratejik şehrini aldı. Bu nedenle başarısı Büyük İskender’le 
kıyaslanıyor. Batılılar Büyük İskender’e hayranlık duyan bir lider olarak onun Yeni Roma’yı feth 
ettikten sonra gözlerini Eski Roma’ya diktiğini ve böylece İskender’i aşmak istediğini 
söylüyorlar. Öyle anlaşılıyor ki içlerinde büyük bir korku var ve bu korku hâlâ sönmüş değil. 
Sarayı ziyaret eden İtalyan kardinali ve avânesi geri döndüklerinde Fatih’i, Perslerin kralı Büyük 
Kuruş, Büyük İskender ve Jul Sezar’dan daha ulu, daha akıllı ve daha âdil bir kişi olduğunu 
anlatıyorlar.  
 
Tarih-i Ebu’l Feth isimli kitabın yazarı Tursun Bey, İkinci Mehmed’i cihan fatihi anlamında 
“Sahibi Kıran” olarak tanımlamış… Onun sadece İstanbul’u değil, yirmiye yakın bölge ve ülkeyi 
Osmanlı topraklarına kattığını belirtiyor. Çoğumuz İstanbul’u almış olması nedeniyle “Fatih” 
unvanını kendisine layık görürken Tursun bey “öyle değil” diyor: “O, çok sayıda ülkeyi, bölgeyi 
ve imparatorluğu İslam’a açan kutlu bir komutan olduğu için Fatih”… Yıkılmaz denen kaleleri, 
çökmez denen imparatorlukları düşüren bir lider olması nedeniyle cihan hükümdarı… Bizans ve 
Trabzon İmparatorluklarını yıkmış, Doğu Roma İmparatorluğuna kök söktürmüş, yıllarca küffâr 
illeri krallarının uykularını kaçırmış.  
 
Bir tarafta Timur, sahibi kıran’lık unvanı için yanıp tutuşurken; diğer tarafta Batılı krallar ve 
prensler boynuzlu taçlar giyip “seçilmişlik” mesajıyla insanları uyuturken Fatih tevekkülle “ak 
sarığın” felsefesine sığınmış. Cihanı, yani tüm Roma’yı ve tüm Doğuyu feth etmeye ahdetmiş… 
Niçin, fâsıla vermeden bir cihattan diğerine koşmaya çalışırsın? diye soranlara cevabı hazır: 
Yevmi kıyamette mahcup olmamak için.  
 


