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Sahibi Kıran Büyük İskender 
 

Hüner Şencan 
 
 
Makedonya kralı Büyük İskender, Mısır firavunlarında görüldüğü gibi, küçük yaştan itibaren 
atalarının tanrı olduğuna inanıyordu. Böyle olunca, ilahlığını ilân etmek zor olmadı onun için.  
 
Milattan önce 500’üncü yıllarda Makedonya kralları babalarının Perdika’lılardan, onların Te-
menos’lardan ve Temenos’ların da Herakles’den geldiğini düşünüyorlardı. Herakles, yani Her-
kül… Herkül, tanrı Zeus’un oğlu olduğundan İskender de kendisini “tanrı soylu” bir insan olarak 
değerlendiriyordu. Mısır’ı zapt edince insanlar ona “İskender-Amun” diye hitap etmeye başladı-
lar. Grekler ise “Alexander Amun-Zeus” deyişini tercih ediyorlardı.  

 
İskender bir “kozmo-krator” idi, yani “sahibi zaman”, “cihan hakimi” 
veya sonradan adlandırılan biçimiyle bir “Sahibi Kıran”…  
 
Eski Yunan’da insanlar iki grupta ele alınırlardı: Ölümlüler ve ölüm-
süzler. Ölümsüz olanlar, ilah tarafından seçilmiş kişilerdi ve yeryü-
zünde tanrının temsilcileriydiler. İskender gibi “krallar” ve Pythago-
ras gibi “ârif adamlar” ulûhiyet sahibi olarak görülürlerdi. Öldükle-
rinde mezarlarının üzerine türbeler yapılır, buraları ziyaret yeri hali-
ne getirilirdi. Batı toplumu, “hükmetmiş” veya “hikmet sahibi olmuş” 
bu kişilerin türbelerini “şirinlik” olarak isimlendirmiştir. Şirinlik, tomb 
veya mozolelerin haclegâh yapılmasının hikayesi ilk zamanlara kadar 
uzanıyor. İnsanlar, şirinlik adı verilen bu “makam”ları, küçük türbele-
ri veya anıtsal mozolümleri “vasileus” niyetiyle tarih boyunca ziyaret 

etmeye devam etmişler… Gah ağıtlar dökmüş, gah onlardan yardım ummuşlar…  
 
İskender, Milattan önce 356-323 yılları arasında yaşamış bir devlet adamı. Makedonya’dan 
hareket edip Anadolu’yu, Mısır’ı, İran’ı, Hindistan ve Afganistan’ı zapt etmiş… Bilinen dünyanın 
yarısını işgal edince kendisine “Büyük” lakabı takılmış. Bir diğer unvanı Sahibi Kıran veya Zül 
Karneyn… Yunanlılar “Vasilus” diyorlarmış, “Vasilus-İskender” veya “Zeus-Vasilus”... Bu sözün 
dilimizdeki, “vesile olma” ifadesiyle bağlantısı var mı, bakmak lazım…  
 

Büyük Vasilus’a verilen şaşalı unvanlar “yıldızlarla” değil, “cihan impara-
toru olmayla” ve başına giydiği “koçboynuzuyla” ilgili. Fakat yazarlar ve 
bilim adamları “burçlarla” bağlantı kurmaktan hâlâ vazgeçemiyorlar. Bir 
araştırmacı bilgisayar programlarıyla simülasyon yapmış iddia ediyor, 
İskender doğduğunda “kral yıldızı” olarak bilinen Regulus’un “aslan 
burcunun” üst kısmında yer aldığını söylüyor. Demek ki Büyük İsken-
der’in de yıldızlarla bir bağlantısı var.  
 

Büyük İskender “koç” gibi adam, o nedenle Sahibi Kıran veya “Sahibi Boynuz”… Literatürde 
Zeus-Amun, “boğa ve koç” birlikteliğiyle temsil ediliyor. İskender eğer Zeus-Amun olarak isim-
lendirilmişse; boğa kadar güçlü, koç kadar direngen demek… Fakat durun… Boğa ve koç aynı 
zamanda tanrısallığın simgesi veya peygamberliğin…  
 
Her nasıl olmuşsa ilk dönem İslam alimleri Kuran’da adı geçen Zül-Karneyn unvanlı hükümdarın 
Büyük İskender olduğunu zannetmişler. Sebep, Zül-Karneyn kelimesinin “iki boynuzlu kişi” an-
lamına gelmesi.  
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Müslümanlar, İskender’in iki boynuzlu bir başlık giydiğini öğrenince Kuran’daki Zül-Karneyn’in o 
olduğunu zannetmişler veya o olabileceğini düşünmüşler. Ona, İskender Name adı verilen ve 
binlerce beyitten oluşan destanlar yazmışlar.  
 
Aslında “İskender destanlarının” yazımına ölümünden hemen sonra başlanmış. Makedonlar, 
Babilliler, Mısırlılar, Suriyeliler; “Ey Zeus-Amun, ey bizim tanrımız, kralımız, her şeyimiz, sen 
nasıl ölürsün, sen ölmedin, sen yaşıyorsun, biz senin izindeyiz, neredeysen gel bizi kurtar” diye 
mersiyeler yazmışlar; destanlar, ağıtlar dökmüşler. Bu gelenek yüzlerce, binlerce yıl devam 
etmiş… Şâirler ve edebiyatçılarda bir İskender aşkı gelişmiş ki, sormayın... Batılılar yazılarında 
Alexander Romance adını verdikleri bir ifade kullanıyorlar. “İskender aşkı” veya “İskender’in 
Aşkı” olarak çevirebilirsiniz. Onlar İskender’in ateşli aşk hikayeleriyle meşgul olurken, biz İsken-
der’in kendisine aşık olmuşuz.  
 
Romantik “İskender aşkını” bize bulaştıran kişi Arap tarihçi Hişam ibni Muhammed (M 819). 
Lakabı El Kalbî… Zül-Karneyn’i Arabistan’ın güneyinde yer alan Yemen’de yaşayan Himyar kav-
minin kralı Sa’b ile ilişkilendirirken sonra ne olmuşsa olmuş İskender’e dönmüş, İskender’le bağ 
kurmuş. Böylece bir kapı aralamış… Arkasından insanlar, aralanan bu kapıdan girip büyük şevk-
le ciltler dolusu İskender Name’ler yazmaya başlamışlar. İki yüzyıl sonra El-Sa’lebi1 “Peygamber-
ler Tarihi” isimli eserinde “İskender’in kendisine kitap verilmeyen bir nebi olduğunu” yazmış. 
Vahyi Cebrail’den değil, İsrafil’den aldığını söylemiş. Muhayyilesi ne kadar da genişmiş, çağı-
mızda yaşasaydı tarihçi değil, iyi bir romancı olurdu. Düşünce ufku artık gem’i azıya almış ya… 
Yaz, yazabildiğin kadar… Resul diyen mi istersin, nebi diyen mi, veli diyen mi, “melik idi, ama 
sıddık bir kişi idi” diyen mi… Ona Arapça bir de isim uydurmuşlar: Ahmed ibni Âsas… Âsas’ın 
oğlu Ahmed. Yani bizim İskender diye bildiğimiz kişi aslında “Ahmet” imiş… “Övülmüş” veya 
“Çok övülen”… İskender kelimesi Grekçe Alexander sözcüğünün Arapçaya trans-litere edilmiş 
halini yansıtıyormuş. Dur durak bilmemişler, İskender’i “mîrâca” çıkarmışlar. Yedi kat semâvât 
üzerinden dünyayı temaşa ettirmişler… Kuran’daki Zül-Karneyni düşünüyorlar, fakat bu bilin-
mez kişiyi İskender kimliğinde bedenleştiriyorlar… Firdevsî’nin Şehnamesi, Nizamî’nin (1141-
1203) İskender Nâme isimli eseri, Camî’nin Hayred Name-i İskenderî çalışması o dönemde yazı-
lan güzellemelerden bazıları.  
 
Büyük İskender 332’de Mısır’ı zapt edince tanrısallığının izlerini aramak ve bulmak için Libya 
çöllerinin ortasında bulunan Sîva adlı vahayı ziyarete gitmiş. Bir tür “abbas” yolculuğu… Zorlu 
bir seyahat olmuş. Daha önce Pers kralı Kampüs’ün teşebbüs ettiği Sîva ziyaretinde kum fırtına-
sına yakalanan ordusundan 50 bin kişiyi kaybettiği düşünülürse, epey cüretkar bir ziyaretmiş 
bu. Sîva adlı vahada Berber Araplarının “Amun” adlı tapınağı varmış. Helenler o vakitlerde tapı-
naklara “orak” adını (Orakl2) veriyorlar. Yuvarlak biçimli olması nedeniyle ülkemizdeki insanlar 
bu kelimeyi “ot biçme aracına” ad yapmışlar. Amun’un Orak’ında görev yapan rahiplerin tanrıy-
la konuştuğuna ve ondan haber aldığına inanıldığından İskender “bir de ben gideyim, babamın 
kim olduğunu öğreneyim” demiş. Orada tanrıya kurbanlar kesmiş, rahipler tarafından kutsan-
mış ve ilahlığı tasdik edilmiş.  

 
İskender, işte o gün tanrılığını tescil ettirmiş ve kayıt altına aldırmış. O 
günden itibaren koçboynuzlu “tanrı Amun’un” veya “Amon-Ra’nın” 
oğlu… Soyu itibariyle “tanrı” ve aynı zamanda “firavun”… Mısırlı ve 
Persli firavunlardan sonra yeni bir kavmin, Makedonyalıların firavunu… 
Bilgisizliğime şaşıyorum, firavunların sadece Mısır’lı olduklarını zanne-
derdim.  
 

                                                           
1 Ebu İshak Ahmed ibn Muhammed ibn İbrahim Es-Sa’lebi.  

2 Orakl: Hem mabet, hem de rahip veya  mobad anlamında.  
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İskender “Aşağı Mısır” ve “Yukarı Mısır” bölgelerinin kralı, Ra’nın seçtiği kişi, Amun’un sevgilisi, 
güneşin oğlu… Heykellerde ve rölyeflerde koçbaşı ile temsil ediliyor ve iki boynuzlu olarak anılı-
yor. Bazen tek boynuzlu keçi kafasıyla resmedilmiş olsa da, genel karakteri iki boynuzlu olması. 
Koç kafasıyla temsil ediliyor ama aslında bunlar “güneşin boynuzları”… Güneşin battığı ve doğ-
duğu toprakların hükümdarı anlamında, yani coğrafyanın tüm doğusu ve tüm batısı ona ait… 
Her büyük kral için söylendiği gibi, o da, “gelmiş geçmiş en büyük kral”…  
 
Kaynaklardan tüm Mezopotamya ve Mısır tanrılarının boynuzlu olduğunu öğreniyoruz. Bu ne-
denle Amun-Zeus da boynuzlu olarak resmediliyor. Amun boynuzlu ise, oğlu veya yedi göbek-
ten torunu İskender’in de boynuzlu olması gerekiyor. Geniş toprakları zapt etse de etmese de… 
Boynuzlar, sonuç değil, işin başlangıcı… İskender doğuştan boynuzlu, çünkü inanışa göre tanrı-
ların soyundan geliyor. Ailesi onu böyle şartlandırmış… Annesi, “uyusun da büyüsün, tanrı ol-
sun, insanları inletsin” ninnileriyle büyütmüş onu.  
 
Mezopotamya’da tanrıların kendi aralarındaki hiyerarşik sıralaması boynuzların sayısı ile vurgu-
lanmaya çalışılıyor. Hangi tanrının boynuzu fazla ise o tanrı daha büyük… Büyük tanrıların yedi 
boynuzu var, küçük ve daha aşağı tabakada kalan tanrılar ise iki boynuzlu.  
 
Mısırlılara göre her firavun tanrının oğlu… Dolayısıyla kendileri de tanrı... İskender, Sîva’daki 
Orak’ı ziyaretinden sonra Zeus-Amun’la özdeşleşen iki boynuzlu koçbaşlığını giymeye başlar. 
Kimilerine göre, boynuzlu bu başlık öldükten sonra ona yakıştırılmış ve koç başlıklı olarak res-
medilmeye başlanmıştır. Hani, “koçum benim” deriz ya, sevdiğimiz kişilere… İskender “koçu-
muz” olmuş.  
 
Aslında İskender’in başına giydiği koçbaşlığı bir tür banttı. İki kıvrık koçboynuzu deriden yapıl-
mış bir bant şeride tutturulmuş ve saçlarına bağlanmıştı. Boynuzlar saçlarının arasından çıkmış 
gibi gözüküyordu. İskender yüzyıllar boyunca iki boynuzlu olarak hatırlandı. Onun tanrı olarak 
anılması için çevresindekilere çok ısrar etmediğini, fakat tanrı olarak hitap eden kişilerin bu 
lütuflarını da geri çevirmediğini görüyoruz. Kafası karışık bir insan… Bazen tanrı rolünü oynuyor, 
bazen dünyalı bir insan gibi hareket ediyor… Tek tanrıya değil, çok tanrıya inanan bir insan. Her 
toplumun tanrısına yeşil ışık yakıyor. Fakat aynı zamanda kendisinin tanrı olduğunu düşünüyor. 
Kimi tarihçilere göre, zafer sarhoşu bir eşcinsel... Makedonya’daki bir profesörün adlandırma-
sıyla aynı zamanda “aptal” bir kral. Düz bir çizgi üzerinde Afganistan içlerine kadar gidip geniş 
toprakları zapt ediyor, ancak bir devletin nasıl kurulup yönetileceğini bilmiyor.  
 
Müslümanlar gaflete düşerek onun Kuran’da geçen Zül Karneyn olduğunu zannetmişler. Sorun 
boynuz benzerliğinden kaynaklanıyor… Onun iki boynuzlu olması ile, sadık ve sâlih “Kur’an kah-
ramanı” arasında ilişki kurmuşlar. Konuyu iyi araştırmama, Hristiyan ve Yahudi hikâyelerinin 
etkisi altında kalma böyle bir sonuca yol açmış. Çok sayıda hikâye ve masal üretilmiş. Niyazî 
Mısrî Divanı’ndan yaptığım sadeleştirmeyle okuyalım: 
 
“İki kaşa seddeyn ve iki kaş ortasına ise İskender denir… “Hızır aleyhisselâm”, “İskender Zül-
karneyn” ve “Eflâtun” hep birlikte Bahr-ı zulmet veya Bahr-ı muhit adı verilen Atlas Okyanusuna 
kadar gittiler. O vakit Hz. İbrahim’in zamanı idi. Atlas okyanusundan inci, yakut ve zümrüt çı-
kardılar. Hızır ve Eflâtun orada İskender’den gizli olarak “ölümsüzlük suyunu” içtiler. Geri dö-
nüşte İskender, Mekke’ye geldi ve Hz. İbrahim ile orada buluştu. Kavuştuklarında birbirinin bo-
yunlarına sarıldılar, sarmaş dolaş oldular. Bayram günleri öylece sarmaşmak, Hz. İbrahim ile 
İskender’in sünnetindendir.” 
 
Masal, masal mastırır… Yüzyıllarca İskender imgesini kullanarak insanları uyutmuşuz.  
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Şekil 1.Roma tanrısı Amun Jüpiter 

İskender’in hikâyeleri trajikomik… Malezya kralları, İskender Zül Karneyn’in torunları oldukları-
na inanırlarmış. Bir başka kaynakta, onun Mekke’ye hacca gidip İbrahim peygamberin elini 
öptüğü yazılmış. İranlıların meşhur Şahname isimli eserinde soylu bir İran Prensi olarak takdim 
edilmiş. Büyük İskender, böylece Afrika kıtasından Sibirya steplerine kadar kitlelere Müslüman 
bir kral olarak tanıtılmış.  
 
Sonra, bir gün “Sahibi Kıran boynuzlu İskender’in” talihi ters dönmüş. Müslümanlar onun put-
perest, sapık bir lider olduğunu anlamışlar. Önceki Müslüman bilginlerin yazdıklarından büyük 
ölçüde hicap duymuşlar, “nasıl böyle bir hatayı yaparlar”, “nasıl böyle bir hatayı yaptık” diye...  
 
Kimi Müslüman bilginler durumu kurtarmaya çalışmışlar, tarihte iki İskender olduğunu söyleye-
rek Zül Karneyn’in İskender-i Yunanî değil, Birinci İskender olduğunu iddia etmişler. Tarihte 
boynuzlu başlık giyen lider çok da, “Birinci İskender” diye bir kişiden hiç söz edilmiyor… Demek 
ki, boynuzlu liderlerden birine “Birinci İskender” yakıştırması yapılıyor, fakat kim olduğu bilin-
miyor. Boynuzlulara “İskender” yakıştırması yapma nafile bir bocalama… Mahcubiyet ve bir tür 
çıkış yolu arayışı… O mantıkla hareket edersek, bütün firavunlar, bütün El-Cezire kralları İsken-
der…  
 
Diyelim ki, kabul ettik. Eğer “Birinci İskender” diye biri varsa o zaman boynuzlu üç İskender’den 
veya üç Sahibi Kıran’dan söz etmemiz gerekecek.  
 
Birincisi, meçhul Zül Karneyni Asli İskender.  
İkincisi, Zül Karneyni Yunanî İskender.  
Üçüncüsü, Zül Karneyni Şkiptarî İskender.  
 
Battıkça, batmak işte buna denir... Çözüm “Zül-Karneyn” adıyla “İskender” adını yan yana ge-
tirmemek. Zül-Karneyn tanımlaması Kuranî bir kavram ve bir sıfat. Ad verilmediğine göre bili-
nen dünyada hiçbir isimle ilişkilendirilmemeli…  
 
Yoksa Şkiptarî İskender’i de Zül-Karneyn olarak tanımlamamız gere-
kecek. Şkiptarî İskender günümüzde bazı Arnavutların lideri konu-
munda… Asıl ismi George Kastrioti… Sultan İkinci Murat onu sarayı-
na almış, Enderun’da yetiştirmiş ve ona vakar sahibi olması için 
İskender ismini takmış. Müslüman Arnavutların çoğu Müslümanlık-
tan Hristiyanlığa geri döndüğü için onu “kâle almıyor” ama, keçi 
boynuzlu bir başlığı var. Başlıktaki boynuzları nedeniyle o da bir Zül-
Karneyn… Ata binmiş büyük bir heykelini dikmişler Makedonya’ya… 
Sahibi Kıran olmak için ha boğa veya koç, ha keçi boynuzu olmuş, 
ne fark eder… Boynuz olsun da… Kastrioti demek ki Büyük İsken-
der’e mümasil görüyor kendisini. Tarihteki “boynuzlu büyük krallar resmi geçit töreninde”, son 
sıralarda yer alan Sahibi Kıran’lardan biri de o.  
 

Zül Karneyn-i İskenderi Yunan-i başlangıçta boynuzsuz bir kral imiş. 
Ne zaman ki Mısır’ı işgal etmiş koptik rahipler kendisini ululayarak 
“sen tanrıların ülkesini zapt ettin, artık tanrının varisisin” deyip ba-
şına Amon-Ra’nın çift boynuzlu koç başlığını geçirmişler. Büyük İs-
kender böylece kendisini bir ilah olarak görmeye başlamış. Yunanlı 
İskender, o tarihten sonra “Zül-Karneyn-i İskender” ve 1600 yıl son-
ra, Timur sayesinde “Birinci Sahibi Kıran İskender” olmuş.  
 
Mısırlıların tanrısı Amun boynuzlu bir kral… Milattan sonra 30 yılın-
da Mısır Romalılar tarafından zapt edilince bu tanrı Roma’ya 
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“Amun-Jüpiter” olarak taşınmış. Grekler aynı tanrıya “Amun-Zeus” adını veriyorlar. Öyle anla-
tılır ki, Büyük İskender Sîva’daki Jüpiter-Amun tapınağına girdiğin-
de baş rahip harizmî’ye3 şu soruyu sormuş: “Benim babam kim-
dir?” Harizmî ona anlamlı bir cevap verir: Sen Amun’un oğlusun. 
Amun tanrı ise, tanrının oğlu da tanrıdır… İskender’in ilahsallığı 
böyle başlar… Kuran, bu yüzden insanlığa “la ilahe…” diye sesleni-
yor… Tanrılaştırılan insanlardan yüz çevirin…  
 
Jüpiter-Amun isim birlikteliği bu adların birbirinin yerine kullanıl-
masından kaynaklanıyor. Jüpiter, koçun başı ve yüzü ile temsil 
edilirmiş. Jüpiter veya Amun’un başında gözüken iki uzun çıkıntı 

bazılarına göre iki uzun tüy, bazılarına göre boynuz… Roma’ya ve Greklere boynuz şeklinde 
geçtiğine göre boynuz olma ihtimali daha yüksek. Firavunlar tarih boyunca hep boynuzlu kask-
lar giymişler. Demek ki firavunlar da Sahibi Kıran. Binlerce yıl öncesine gittiğimizde Sahibi Kı-
ran’lık unvanının yıldızlarla ilgili olmaktan çıkıp boynuzlarla ilgili olduğunu görmeye başlıyoruz. 
Öküz, boğa, koç ve keçi gibi hayvanların boynuzlarıyla…  
 
Çift boynuzlu başlık giyen kralların hepsi İskender… İki kaş arasına işaret ediyor ama, yıldızların 
bir araya gelmesiyle de ilgili… İnsanların düşünme melekeleri gelişince, boynuzu bırakıp yıldızla-
ra bakmaya başlamışlar. Kış mevsiminde sürekli kar yağması sonucunda oluşan ve üst üste yığı-
lan kar tabakaları gibi… Alt tabakada “göksel boynuz” hikayesi, onun üstünde “güç ve kudret”, 
onun üstünde “cihan hakimiyeti”, onun üstünde “tanrının kendisiyle haberleştiği velî kul” söy-
lemi, üstünde “şans getiren yıldızların bir araya gelmesi”, onun üstünde “bu unvanı şu kişi için 
kullanırsam meşhur olur muyum veya öldükten sonra bana da böyle bir unvan verirler mi” dü-
şüncesi, onun üstünde “kaç para kazanırım” veya “nasıl ünlenirim” hesabı…  
 
Yetmez mi bu ayıp bize, pagan “İskender-i Rûm’u” yüce Kuran kahramanı “Zül-Karneyn” olarak 
ilan etmemiz ve göğsüne tenekeden yapılmış bir madalya, “Birinci Sahibi Kıran” broşunu tak-
mamız…  
 
 

                                                           
3 Harizmî, khrēsmoi: “kelamı verâ” ile haber veren kâhin veya  rahip. Bir diğer adı Orakl veya Orak.  


