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Bismillahirrahmanirrahim!
“Kaleme ve o kalemin satır satır yazdığı 

yazılara andolsun. ...”
(68.sure, 1. Ayet)

BAŞ SÖZ

Nerede o günler zevk ü sefa içinde olduğum,
Kumara, ziyana ne kandığım ne doyduğum,
Beyhude azgınlıklar, sahte tavırlardan
Gözlerimi boyamış yalan hayat tam ortadan.

Ulaştım yeryüzündeki boş hayallere,
Bir yel gibi üne, şana topluluklarda
Kaftanımı toplayıp çekip gittim ben
Bir tükürük attım yarara ve zarara.

Ufak tefek zaferlerden heyecana kapıldım,
Gidivermedim sağ salim canımı kurtarıp
Geldim işte buğday yetişen köye
Ulu destanın başladığı kutlu çarpışmaya

Onca günü geçirmişim küstahça,
Kendime bir hayrı yok sevabı yok.
Şarap içip yaygara koparırdım heyhat!
Aklıma gelmezdi hem yarın hem gelecek.

Ellili yaşlara gelmiştim ki,
Rıskını derdim yedim nafilenin, gaibin.
Bu dünyada girilecek ne yol varsa,
Kendi başımı şer işlere sokmuştum.
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Bir tek şiire verdim başımın dumanını,
Şiirle kaldırıyorum artık kadehimi.
Keyif veren hoş sözlere vurularak,
Pişman etmedim hem dostumu hem düşmanımı.

Azaltmadım o keskin mayamı,
Ömrümü yukarılara çekip sürükledim.
Şairliğin hayırlı, vefalı vaktini,
Durmaksızın sağanak edip dökmeli…

Söze dönüştü ruhumun azığı,
Isındıkça ısındı satırlarımın damarı.
Milyonların yüreğine yangın salar,
Seçtiğim yıldızımın aydınlığı.

And içerim: Tüm gönlümü veririm,
Kendi kendimi yoğurur,bin bir şekle eğerim.
Hak’kın bu en yüce yolunda,
Bilirim, öylesi kendimden geçer, yanarım.

Kolay yolu seçmedim ben bilerek,
Kendi çizgimi bir an önce açayım.
Bugüne kadar inci ise dizdiğim,
Şimdi elmas saçılarımı saçayım.

Ömrümün şirin şerbet asaletini,
Ruhumun tüm şeklini, cinsini,
Ekledim bu destanıma haykırarak
Okur isen büyük hazineyi, nasibini.

Kuvvet olur, canına güç katarsın,
Karanlıklardan çıkan yolu bulursun.
Kulu olma günlük, geçici heveslerin,
Pat diye bir gün kara toprağa karışırsın.
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O günü düşünmeden şamata kopardık,
İçimiz kararmıştı, zehirlenmişti.
Gerçekteyse kendimizi kandırdık,
Kandırırız diye birilerini aldatmıştık.

Alçakça birçok işler yaptık,
Bilir bilmez haramiçtik ve yedik.
Sınırı aştık, malı mülkü pir tuttuk,
Dünyanın direğiymişiz gibi yaşadık.

Allah Teala bağışla, affet!
Yurduma kucak açma zamanıma geldim.
Bu büyük destana tövbe diye başladım,
Geç başladım, geç ulaştım, geç bildim.

Yerde kalmaz, dağılır ahir yabancı dilde,
Hücum ile okur çocuklar da geç girse.
Dedeler hazırlar kayışlarından,
Eğer kitapların cildi çok eskirse…

“Kim idi?” – der. “Egemberdi”, -der eller.
Nizami’nin öğrenci der bilseler eğer.
Bu destanın kökü bin yıl geride,
Üstad bana sarsılmaz güç, soluk verir.

Üstad ile yedi yıl savaştım;
Yedi yıl tartıştım, çekiştim.
Bu yola getirdi sonunda,
Bu destan üstadıma verdiğim cevabım.

Gence Abad’da yatsa da tabutu,
Göz önümde gezer ruhunun örtüsü,
Uyuyakalsam: “Kalk! Yaz!” –der, uyandırır
Ölümsüzlüğe götür şiirin bahtını…
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Göğsünde gönlümü temizledim, ağartıp,
Aramızda kalmasın hiçbir aralık
O yüce bağlantının huzuru,
Şule olur böylelikle dağılıp.

Sözlerim tümü özel ve sihirli,
Bin damarlı, bin gözel, bin kırlı.
Bulduğum sözler başka… Bu sana
Ömür boyu olacak yakın bir dostlukta.

Bunun için kişiliğini geniş tut,
Ruhunda olsun hep huzur ve bir rahatlık.
Aldanma, orada burada şaşırma,
İşin bitmeyecek ecel gelinceye dek.

Tüm altın taşlardan da uzağım,
Kim ne gerekirse alsın.
Kainatı yoğurdum harman ettim içine,
Alpler ile mücadele ettim, yarıştım.

Bu destana kolay yoldan ulaşmadım,
Gelinceye kadar azap çektim, terledim.
Başka şairlerin çıkamayıp korktuğu
Everest’i ben öylece belledim.

Ruhumu derinleştirdim, arıttım.
Hak Teala kuvvet verdi artırdı.
Bugüne dek kimse böyle bir destanı
Yazmamıştı bunun için değerli.

Binlerce yıl insanlığın aklını,
Göğsüne sahip olmuş kapatmış.
Gelmekte olan zor soru, sır sahibi…
Ben nehir gibi şırıl şırıl taştım.
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Binlerce yıl insanlığın aklını,
Göğsüne sahip olmuş kapatmış.
Gelmekte olan zor soru, sır sahibi…
Ben nehir gibi şırıl şırıl taştım.

Koca bir gürültü çıkarıp uzaklardan
Mavi denizleri sindirip aktım en baştan.
Akışına kulak verirsen ak pak olur
Ömrünü arıtırsın azaptan.

Hayatın binbir sırrı gizlenmiş,
Sesi çıktığınca duyulmuş.
Tüm gücünü toplayıp kabartırsın bağrını,
Ve bir sabah karşına yüce bir ışık saçmış.

Bu dünyaya gelip gitmek büyük sınav;
Biri yüce dağların yoluna götürür,
Biri geçer ismi cismi bilinmez,
Birisiyse keyif eder bitmiş işi sarsılmaz.

Yaradan’ın buyruğuna alışırsın,
Çizdiği yoldan çıkmaz gidersin.
Düşüme bile girmemişti bu destan,
Şimdi benim artık bitmeyen güreşim.

Seçtiğim kader başka ve farklı,
Yaşar gider hesap yetmez yüreğe.
Onunla bir ağızlanır tan atar,
Hatırlar onu bu dünyadan her kim geçmişse.

Bunun için oku pak gönül ile,
Sokma hiç kendini kirli ellerinle
Hatırla hep; ikimiz tek bir kuluz,
Bu alemin sırrı çoktur bizim bilmediğimiz…
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ALLAHU TEALA’YA METHİYE

Bismillahirrahmanirrahim!
De ki: “Allah birdir ve ebedidir”.

(112. Sure’den)

Damarıma koşturan kan damlatıp
Tohumuma güneşten can koyup
Dünyaya getirdin beni Kudret,
Yapacağım inancımı hepsini yapıp…

Saçtığın rıskına şükür diyelim,
Kaderime mührünün damgası basılmış.
Bana da ver bereketini, şefkatini,
Bazen tutar da çekersin saçımı.

Her bir işin en başında durursun,
Gelecek düşüncemi önceden duyarsın.
Gafletten kalbim kirlenirse,
Belli eder temizlersin, yıkarsın.

Yürüsem karşımdasın her vakit,
Rüyamı da düzenlersin ağartıp.
Külsem benim gülüşümle yankılanır,
Nuruna nur dolar, ışık saçılır.

Senden yanlış hiçbir şey  almam,
Senden bir emir varsa mutlulukla söylerim.
Söz ederim söz koyarsan gönlüme,
Gücünle hem huzurluyum hem dikende.
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Birdenbire dünya mülküne kapılsam,
Seni unutup kullarına aldansam,
Gözüme getirip kaderimi pir tutarak,
Elli kollu padişahlara tapınsam.

O zaman fitne fesat yaparsın,
Damarımı parçalar, koparırsın.
Alametler getirip başıma,
Yollarımı engelsiz kılarsın.

Vadideki kara geceye kapılırım,
Atarım altın tacı takınmam.
Dün gülerken bugün ağlarım hey hat!
Ümidimi kurarım, saftır canım.

Ak bir saray olan evim bozulur,
Talep gelir çalıntıya, ilgi olur.
Hani nerede vefalı dünya malı,
Bunun tümü gösterdiğin doğrudur.

“Kulum bu kötü yoldan dönsün”, diye,
“Kör olmasın, bana tövbe etsin”, diye
“Ahireti düşünsün” en hafifi,
Verdiğim ceza budur, budur gücü de.

Bir dakika çıkarsan gönlümden,
Günahkar, diye boynunda asılırım.
Bana bunca engel olurken… 
Benim uçtuğum yer burası, başka kim idim?

On sekiz bin alemi yaratarak,
Iktidarını sınırsızca dağıttı.
Bana önem vermesen ne olur,
Uçsuz bir boşluğa giderek.
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Yok, yapamazsın! Tarladaki o tile,
Yıldız ile, börtü böcek, it ile
Beni de aynı görür, seversin,
Yaratılışında sınırlanan yok bir şey de.

Sana giden tek yol – inanç,
Bozar geçer cehennemi akıllılar.
Adem Baba yaratıldı yaratılalı,
Bilinmiyor engellerin sayısı.

Kapan kurup kendimize kendimiz,
Başımıza gelir bir kesir sözümüz.
Tümsek olan yollarımız birleşerek,
Parlamaya başlar kirli bezimiz.

Affet, düşüncesiz gezen bu kulunu,
Hiç düşünmeyen ruh durumunu
İçten inancını getirerek,
Pir olan fani dünyanın malını

Korkmadan yaşar idi, yanlıştan,
Haram yolda yutan ve yutkunan.
Müminlerin varlığına göz dikip
Ölmeyecekmiş gibi keyiften kuduran.

Böyle yapsa da ümit ayrılmaz insandan,
Dayandın, sabrettin amaçsız yaratılan
Hastalığında beni hatırla hep, diye,
Dert verip sınavdan geçirdin sonradan.

Bilenlere bu kaynak hazineydi,
Yakıp ateşli tarafı gönlünde.
Iflas ve kir dolu ahir pisliklerden,
Temizlesin vücudunu da gönlünü de.
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Ey Yaradan! Senin derdin hastalığın,
Illet değil, verdiğin bir şerbettir.
Canımı kendine çeken, ışığını saçışın,
Kaderimi süslediğin bir devlettir..

Doğru yola girsin diye ruhum, imanım,
Hastalık verdin bana, budur iyilik yaptığın.
Talihimi yüce yerden yaratıp
Sonunda kırılırken kıyamadın.

Hastalığını kutlu bir konuk gibi karşıladım,
Dünyada büyük bir zafer kazanmış gibi.
Geldim huzuruna boynumu eğip
Yaramazlık edip gelen oğlun gibi.

Sensin benim aklayıcım da mahkemem de
Yaptıklarım duruyor tüm hesabımda.
Razıyım götürsen de cennete,
Yaksan da cehennem ateşinde.

Çünkü sen bahtıma güneş verdin,
Mucizevi yeryüzünde yetiştim.
Dört ayaklı hayvan idim sonunda,
Bilgeler mertebesine ulaştım, eriştim.

Yüreğime girdin nurlandırdın, ışık doldun,
Gafletten çıkardın. Şiir oldun.
Aynı anda on sekiz bin alemde,
Sen yaşarsın, hissetmez, gizli sır oldun.

Sana kimse ulaşamaz, tutamaz,
Karşına geçip de dik dik bakamaz.
Kainatın, sınırsızlığın başı sen,
Sensiz kimse doğamaz, yaratılamaz.



14 

Sana giden sayısızca yol var.
Yol arayan ayaklar şaşırır.
Tüm yolların ucu aynı şeyin
Ulaşılmazdan, azgınlıktan uzaklaşır.

Seni hatırlasam uyanırım uykumdan,
Sessiz ve de sedasız bağırtımdan.
Aşağı düşen omzumdan hiddet,
Sana yakınlaşsan, hani, bir adımdan.

Yakınlaştıkça daha da uzağım,
Aydınlıklarla var durmadan yarışasım.
Ruhumda savaşlar bitmedi, geliyor.
Meydanımdan ve zor yarışlardan.

Er meydanı… İki tarafta zorlanırım…
Bu nedir ki cana, ciğere sığmaz.
Zafer ele geçer iken nedense
Toz duman olurum da ne diye serilip durmam.

Yere tam koyarken ensemden,
Adın ile Kelime-i Şahadet getiririm.
Boylar aşar artık o güç kuvvet,
O anda bird eve gibi serpilirim.

Yarabbim! Senin kutsal adında,
İnsanların bilmediği mucize bir sır var.
Digger dünyaya gitsem karşılarım,
Bu dünyadan geçen dostlarım yalandı hatta..

Ulaşamaz sana halsiz insanın aklı,
Ömür boyu soksa da kafasını.
Einsteinne: “Bundan sonar Allah’ın
Mucizesi var”, diye söyledi.
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Kulkoca Ahmet, Celaleddin kabirde,
Senin derin sırlarını bulurken
Kayıp gitti hepsi akan yıldız gibi,
Eskiden bizden de kör bir halde.

İnsanlığa sen verdin miras olarak:
Bhgavat Gita ile Avesta
Ve hatta İncil, Tevrat, Zebur’u,
Kuran’ın var, kutlu gücü bambaşka.

Versen de ölçüsüzce bilimi,
Bahtlı, devletli, şefkatli sevgini.
Yine de seni bulamamaktayız,
Çözemiyoruz ezelini ve ebedini…

Senin dağıttığın rıskına inanmayıp,
Aç gözünü doyurmadan kalkmayıp,
İnsanları kara vebalı gibi,
Illet yayılıyor, sakla Allah’ım

Doğanın ne olduğunu bilmiyoruz,
Yerde, gökte kendimizi ararız.
Aldığımız her nefes ciğerde, yürekte,
Göz açar kaparız da yaşadığımızı anlamayız.

Nifak dolu dünya bölündü,
Günahsız kullardan kan döküldü.
Dünyeviler halkı bozdu, ırkı bozdu,
Hatırlamadılar hiç gelecek ölümü.

Tek zenginlik biriktirdiği, topladığı,
İman ne? imanın yok vuranı.
“Güç atasını tanımaz”, diye bakınan,
Başkalarını da götürür rüzgarı.
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Atminerler battılar günaha,
Hakikat ağladı hor görüldü arada.
Zavallı halkın günlerini düşünen
Biri çıksa kalır sokakta, tarlada.

Senin dağıttığın rıskına inanmayıp,
Aç gözünü doyurmadan kalkmayıp,
İnsanları kara vebalı gibi,
İllet yayılıyor, sakla Allah’ım.

Farklı da olsa varmı ölmeyen bir adam?
Ölmeseydi ölmez idi Süleyman.
Yine toprak olup gideceğiz
Bulaşırız geldiğimiz için çamurdan.

Ben ben diye başı dikler çoğaldı,
Hatırlatırlar  tepeyi ve kuyuyu.
Senin yüce mertebenin altında,
Alırız diye düşünürler zaferi.

Kirlilerle temizler denk gelmezler,
Sonsuzluğa senin gibi hükmedemez.
İskender gibi, Cengiz Han gibi olsa da
Aklı kusursuz değil, az çalışır da

Gayretim, tüm gönlüm,hayallerim,
Ömrümce aldığım ilim, bilimim
Niyet ettim tek seni hissetmeye,
Ezeli ve Ebedi’m, yüceliğim.

Senin ateşten gömleğini giyip
Gidiyorum, nutkun yolunda, ağarıp,
Başladığım bu eserin sonları
Neler olur? Ver, veriver bir saflık…



17 

Dahilerideki gibi sabrını, gücünü ver,
Binlerce yıl yetecek ürün, azık ver.
Ölümsüz ruh vücuda bürünsün
Çatışmayla geçen beyhude geceler…

ARABİSTAN HAKKINDA

Arabistan boz bir çöl, boz bir tarla,
Mekan olmuştu kuma, toza, rüzgara.
El – Maari’nin hükümlerinin geçtiği,
Pers budunu Kızıl Deniz kıyısında.

Hicaz’ın dağları bin arşın,
Efrat’ın melodisini dinler, taşarlar.
Suriye çölünün olduğu Kızıl Kum,
Mecnun’un Leyla’dan geçtiği aşkın.

Güneyinde Hindu muhidi var,
Umman, Yemen, Yeşil Vadi ağaçtır.
Gevher, akat ve inci mekanı,
Tuti kuşu, turnası binbir kanattır.

Beyin yakan bu sıcak havada,
Mecbursun bir gölge bulmaya.
Bir damla su altınla eş değer,
Ettiğin ah ulaşmaz yüce Hüda’ya.

Ne zaman, nereden gelmiş buraya bunca el,
Kimse bilmez, sancırasız tümü tersine.
Nice devir su gibi aktı, değişti,
Arabistan yine o eski yerinde.
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İsmail’den gelir denir Araplar,
Bunu sonraki olaylar açıklar.
İlk İsak’tan halkı yayılır,
“İncil”in bunlar sayfasında vardır.

İkisi de İbrahim’in çocukları,
İki yana kısmet diye dağıldı.
Biri kuzey, biriyse gitti güneye
Bin yıl boyunca soy atıp çoğaldı.

Kısmetse yaşam göçü devam eder,
Birer birer yurt kurulur da gider.
Başındaki günler geçer marur, ve hoş,
Zaman olur kızıl toprak, yalak susuz biter.

Böylelikle İsmail’in soyu
Çölleri mesken etti yerleşti.
Yer aldılar batıdan da doğuya,
Gelişti yüce halkların tohumu.

Arabistan masal zengini, şiir zengini,
Yer yüzünde keramet bir sır gibi.
Tepesinde gündüz sıcak güneş var,
Gece ise parlar durur kırık bir ay.

Güneş gibi sıcaktı insanın nefesi,
Güneş kokar söylediği her sözü.
Hayalleri, tabiatı yel gibi,-
Ahalisinin yoktu hiçbir sınırı.

Binlerce kervan toplayıp İran’dan,
Ta uzaktan, Çin ve Hindistan’dan
İpek yolu deyimine dönüşen,
Yok bir tüccar Arabistan’da bulunmayan.
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Nice asırlar hörkücüne yüklendi,
Develerin geçtiği doğu batı hep gördü.
Bizans, Şam, Magrip, Mısır’ın…
Pazarları bir günde gelirdi.

Itır koku, ipek, silah taşıyan
Ticaret ileydi halk yaşayan.
Uçsuz bucaksız Arabistan çölleri,
Sayısız sırrı içinde saklayan.

Yol gözetti İsmail’in torunları,
Vergi topladı, deve verdi, para aldı.
Çoban etti dolup taşan malına,
Habeşlerden getirdiği kulları.

Hüküm sürdü milliyet düzeni,
Kana sindi, kaybetmedi bu hissi.
Yönetti selametlik şeyhler,
Birbirine düşman oldu, asker gönderdi.

Araplardan tuz ister isen eğer,
Hürmet ederler, tanrı misafiri derler.
Konuksever halkı Kırgız halkı gibi,
Ününün duyulduğu birçok yer.

Konuk ağırlamak yüce nimet, sezerler,
Hep sendedir dıra böyle giderler.
Bir anda atın yorulursa eğer,
Gideceğin yere deveyle götürürler.

Ölüm gelse bile başına,
Çökmez, boyun eğmez düşmanına.
Yiğitlerdir, mutlaka öcünü alır,
Arapların yerlerdeki düşmanı da.
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Kanında var namus denen ateşi,
Ölse de onunla ölüp yok olmaz.
Yedi ataya kadar gider hiddeti,
Gün geçmeden yaşayanı sağ kılmaz.

İyidir, dorudur Arapların atları,
Rüzgarda uçar yelesi ve kuyruğu.
Yedi gün boyunca koşsa da yorulmaz,
Delebeni gözler rahvan atları.

Söz verdi mi ölse de yapar,
Ticarette de hesabı hiç şaşmaz.
İki yüzlü, riyakarları iyi görmez,
Yüzüne der, doğru yola çağırır.

Cömertlik var,  gönlünün açık derinliği,
İyiliktir sadece tek dileği.
Büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterir,
Yaşamıştı böyle temiz bir gönülle alışmıştı.

İyi kötü kaderine boyun eğen
Varda yokta sırtını çevirmeyen
Eskiden beri yaşıyor Araplar,
Boz toprağını cennet gibi gören.

Ekin sürüp kız alıp kız veren,
Yedi atasını bilmeyene köle diyen
Ataların yaptıkları açıktı,
Karışmamıştı kum ile, işte neden.

Eski tarih sayfalarında hepsi var,
Üşenme iyisini, kötüsünü öğren, bil.
Dünyayı gezen yüce göçmen halkların
Unutulmaz yüce yolunu da bil.
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Oğuzların, Usunların, Sakaların
Yurdunu aradım, tarihi aydınlattım.
Bin yıl boyu koyun olmuş bunca el,
Koynuna çıktığı semaların.

Kıpçaklar yok, sallamışlardı dünyayı,
İskitler yok, duyulmuyor şarkıları.
Bugün o yüce yurdun ruhu,
Denizde mi, rüzgarda mı, güneşte mi?

Korku salmıştı Kırgız’ların bir bölümü,
Arap’lardan dönmez dirisi, ölüsü.
Kalmış, diye bir söz var… Belirsiz 
Bunun şimdi hakikati ya da dökümü.

Belki doğrudur, bir büyük halk göçmüştür,
Arabistan bozkırında büyümüştür…
Birbiriyle karıştı nice halk,
Sayısız asır yaşayarak geçti ömür.

Köhne tarih, sen bir sırsın katılan,
Boz toprakta saadete açılan
Senin uzun, çetrefilli yolunda,
Nice kader naaştır saçılan…

Nice insan zor yollara kapılır,
Niceleri sihir yapar ve çalar.
Öldüler doğruyu bulamadan
Çıra gibi yanar gider yok olurlar.

Bugün ben de o uzun yoldayım,
Bulmak için hakikatin ışığını.
Iki bin yıllık boşluğu kapatıp
Gireceğim, göreceğim mevsim rüzgarını.
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Eşkiyalar soymak için her yandan
Onca yolu Arap’lara kapattı.
Ata yurdunu kutsal bilip koruyup,
Kan olmayan yer kalmadı, kanlar aktı.

Hükmediyordu soygun düzeni,
Birçok ilaha ibadet eden, yükünen
Geleneğe dönüşmüş nice balbal taş,
Koruyormuş başa gelen zor işlerden.

Her bir ulus kendinden sorumluydu,
İlahları bekleyip onları korurdu.
Putperest inancıyla doğarak
Ölene dek ölmeden yaşıyordu.

Birbirinden hoşlanmadan sınflandırdılar,
İlahları da mücadele ederdi.
Gökteki güneş ve ay, yıldızlar
Açıkça ilah idi nur saçar.

Saf pınar, yeşil vadi, yüce taş,
İlah olarak giderdi sırayla.
El - lut, el – uzza ya da el – manat
Araplara oldular bin yıl yoldaş.

Hepsinden de büyük, yüce, şefkatli,
Kudretli, bağışlayıcı yer alan.
Allah Teala diye sezerlerdi, fakat
Adını anıp, O’na tövbe etmezlerdi.

Bir başka ilah sayarlardı Allah’ı,
Koruyamaz malı, mülkü, tarlayı.
“Bizden uzakta yaşıyor, - derlerdi,
Ulaşmaz O’na insanların isteği, duası.”
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“Ufak tefek işlerimizde nasıl
Vakit ayırırdı, zamanı yok ilgiye.
Dolayısıyla gece – gündüz bizimle
Beraber gezen ilahlar faydalı bize.”

Diyerek Arap’lar uzaklaşmış Allah’tan
Dağ, taş ilahları cana katan
Vermişler ölçüsüz bir hürriyet,
Düzende bir kalıba bile sığmaz.

Şarap içip dumanlanıp dökülmüş
Yaşam da şarap gibi görünmüş.
İlahları yaşamış koyun koyuna,
Ahiretten ve ölümden korkmazlarmış.

Göçmen ruh gönlünde kıpraşır,
Boncuk gibi sıralı yıllar, devirler geçer.
Arap’lara Hüda yeni din verir,
Muhammed’I elçi olarak gönderir.

Uyansın diye kullarım uykudan,
Bu bir başka hediyeydi sayılan.
Ruhuna ışık veren aydınlık,
Avaz avaz alemlere haykıran.

İnsanlığın yolundaki mum idi,
Eskilerden beri atan tan idi.
Kaynak değil, dalgalanan denizdi,
Bakarsan derinlerden hissedilirdi.

Muhammed hakkında bin yıl öncesinde,
Gelecek diye yazıyordu İncil’de.
Adı sanı tüm özellikleri,
Bunca yıl görünmedi hiçbir yerde.
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Peygamber’in geldiği o vatanı,
İsmail’in soyundan olduğu
Tek tek denilmiş. En son haldeyse
Kendisinin hep mücadele edeceği.

Arabistan boz bir çöl, boz bir tarla,
Kutlu kubbesi kondu, gitmez başkasına.
Allah seni seçti bu sefer,
-Müslüman’ların kutsal Mekke’si – baş kale.

Bu dünyada yanan yıldızlar sır oldu,
Bununla bir okunması güç şiir geldi.
Milyonların kaygıları, üzüntüsü, kaderi,
Saf niyetli aşkları da birleştirdi.

Parladı Muhammed’in yıldızı,
Ruha can verip yüce miras bıraktı.
İnsanlığa Allah lafzını ulaştırıp
On sekiz bin alem sırrını duydu.

Dünyaya yeni bir devir geldi çiçekli,
Birliğe ve beraberliğe çağırdı.
Edebini koruyup, şeriat yolunu bayrak edip
Riyayı, yalan sözü sevmezdi.

Bölüp yararak ulusuna, yerine,
Saflık ile iman verdi gönlüne.
Genç yaşlı, erkek ile kadını,
Getirdi Hüda’nın ak evine.

Geçeceğimiz beyana şimdi geçelim,
Bilirim, kolay değil yükü kaldırmak.
Bir ömür gibidir bu destan,
Gözüm açık iken bu iş biter mi?
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Allah’tan medet ver diye dilendim,
Korkmadım sonar yüce muhidi de yerdim.
Nice güzellikler ulaşmaz digger kıyıya
Çekip öldü, bunu iyi bilirim

Zorluk çekip, kalburda elenip
Riske attım kendimi şerden.
Kendime dedim: “Bitir destanı,
Bu dünyaya bir kez gelip kaldıysam.”

MUHAMMED’İN ÇOCUKLUĞU

Bu dünyaya niye geldim düşüncesi,
Bazen beni zorlar, yok olmaz.
Onun derin anlamına ulaşır mıyım?
Daha zor bir soru yok bunun gibi.

Kalırsam eğer zor bir durumda
Kalmış gibi insanların olmadığı bir yerde
Ne olacak, geçici bir dünya bu,
Düşüncelerimi dağıtsam rüzgarda.

Hiçbir şeye bağlanmasam, boş olsam
Mavi ve saf gökyüzüyle dost olsam.
Yok etmezsem arzu ile dileği,
Akan dünya akıverse de karşılasam.

Belki o zaman dünyaya niye geldim diye,
Söylemezdim, olmazdım halka bilge.
Tövbekar diye yaşar durur yarına,
Kimse bilmez Allah bana ne vere…
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O yıl gökteki güneş, ay yolu,
Yıldızları rahatlayıp koymalı.
Mucize bir haberin gelişini,
Belli etti, fark eden olmadı.

Sefer oldu Abdullah’ın evinde
Kazan kaynıyordu ocakta, ateş yanmakta.
Sancı çekti gece gündüz Amina,
Komşuları kaldı katı bir problemde.

Güneşin gözü açılırken doğudan,
Hak Teala çocuk sesi duyurdu.
Abdullah’ın evine kut kondu diye,
Amina’ya dayanak oldu, kaldırdı.

“Erkekmiş, erkekmiş, müjde!”
Diye çocuklar caddelerde koşuştu.
Gençlere de bir asker geldi diye,
Hısımlar, aşiret, çoluk çocuk gülüştü.

Baldan tatlı, nur yüzlü oğlanı,
Sevdi herkes melek gibi balayı.
Kaşı kirpiği, gözleri de ki gözleri,
Görlerinde bambaşka bir nur vardı.

Sırtında parmak gibi beni var,
Allah’ın mührü dedi bazıları.
Sağ olursa arımızı koruyup,
At oynatır, koluna kılıç,alır kamçı.

Abdullah acaba gelir mi, diye,
Yol beklerler, hiç durmadan gecede.
Ingalayan sesini duyup uyandırıp
Çocuğunu o yüceltir, erleştirirdi de.
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Bahşılara tüttürdü bir tütsü,
Allah buna versin diye güçlü bir iman.
Torununu alarak Abdulmuttalip kendisi,
Hakim kıldı yüreğinde sevgiyi.

Oğlan böyle yedi günlük olunca
Deve kesti, kazan kurdu meydana.
Kureyş kabilelerinin hepsini çağırarak
Dedi: “Ödül alacak ismini kim koyarsa…”

Döktü saçtı torun için ziyafet verdi,
Konuklara şarap verdi, koyun verdi,
Şarkıcıları deveye bindirerek onurlandırdı,
Dansçılar ise ne de güzel dans etti.

Meşhur ziyafet tüm Arap’lara yayıldı,
Bu ise Kureyşlilerin dimağı.
Gücünü ve hükmünü gösterdi…
Sofraya saçtımeyveleri, hurmayı.

“Muhammed” diye isim aldı bebe.
“Amin!” dedi bu isme melekler de.
Adını koyan kişi on deve ödül aldı,
Ulaşmıştı çünkü büyük bir zafere.

Oğlunun uzakta olduğunu sezdirmeden
Benim diyen ünlülere fırsat vermeden
Mühim sözü söyler Abdulmuttalip,
Küp getirip de ipe inci çizmekten.

“Ey hısımlar! Yaşadığımız yer kutsaldır.
İlk babamız İsmail’e kadar gelen
On beşinde Acar Ana ile ikisi,
Burada buluşmuştur, yaşamıştır.
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Bomboz bir yerde görülmeyeni görüp
Susuz , kurak kalır iken ölürken,
Yaşamdaki ümitleri kırılmıştı büsbütün
Tamamen talan olup ve de çöküp.

Son nefeste gözlerini kaparken:
“Ey Yaradan! Su ver, - diye, içmeye!”
Yeri teptiğinde can havliyle İsmail,
Su fışkırıp çıkmış idi tam bu yerde…

O zemzem suyunu içer yaşarız,
O sudan rıskımız sonsuzdur.
Atamız İbrahim Peygamber,
Var olduğundan göğe değer başımız.

Adem Ata, Havva Ana var iken,
Allah yine yardım verdi onlara,
Getirdi derler, Ak Mescid’i göklerden,
Göğsü acıdı tutsak olan adama.

Dolu sudan sonar Adem’in oğulları:
Si file Nuh ve Sim kurmuştu Kabe’yi.
Kara Taş’ı Cebrail ulaştırdı,
Allah’ın bu kutsal, sırlı haberini.

İsmail’in lakabı “Pir” idi,
O, “Kureyş” lakabını kullanırdı.
O günden bu güne bu lakap,
Bin damarlı uluslara dönüştü.

Pir’den sonar Kusay soyu,
Mekke’yi ele aldı, yönetti.
Şehre döndürdü çevresini Kabe’nin,
Şimdiki gibi genişledi oranın sınırı.
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Söyleyebilse kazılmamış bir genişlik,
Bırak, gitmesin birden halk anar”,-
Diye bebeğin dedesi bitirirken,
Konukların hepsi biraz şaşar.

“Abdullah’ın kurbanı nasıl kestiği
Hatrında mı?” “ Evet, aklımda.” “Diğer yan
Söyleyiver” “Bu kendince bir tarih.
Fakat bugün sormayın bunu, akrabalarım.

Torunumun yedisinin ziyafetinde,
Yiyin için, şarkı söyleyin, dans edin.
Sabaha dek ateş harlansın yansın,
Bırakıp da gitmeyin hiçbir yere.”

Muhammed’i şımartarak “Muhan” diye
Amina’nın bedeni ve ruhu sevinir,
Yüzü ışıltılı, gözlerinde nur damlar,
Memelerinden bemmeyaz sütü dirilir.

İlginç ziyafet biterken sonunda,
Dışarıdan soğuk haber geldi evi aşarak.
“Gelirken iki ay önce bir anda
Gözlerini yumdu Abdullah uzak yolda.

Kervan başında Bizans’a gitmiş idi.
“Zavallı evladım, niye gittin zamansız?
Oğluna ziyafet verdiği zaman,
Kaburgalarımı sızlatıp gitmiş idi.”

Sevinci kahrına dönüştü,
Önünde yediği aşı, çayı kaldı.
Başını düşürdü zavallı Abdulmuttalip,
Alt üst oldu, dünya çalkalandı...
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Muhammed’in yüzüne bakıp sevmedi,
Şımartıp hep beraber tembelleştirmedi.
Göstermedi ataların yolunu,
Tanıtmadılar sahte, yalan dünyayı.

Nariste’nin kaderi kısa mı,
Takdir ona cömert olmadı.
Bu hisse gelir gelmez atasız
Kaldı yetim... Allah’ın şartı mı?

Amina’nın başına gece çöktü,
Nasıl söner aşkın ışığı?
Nasıl şimdi günlerini geçirsin,
Nereden bu kargaşaya kapıldı?

Bu nasıl bir çözümsüz bilmece?
Sadece geldiğinde rızık, bahçe
Oradan buradan nazarlara gelirsin...
Arda bakma yürümez kalırsın.

Ziyafetin sonrası ölüm ile bitti diye,
Boz vadide rüzgar ile gitti söz.
Muhammed’i şimdi nasıl büyütür?
Amina’ya sınırsız gayret, hal gerek.

Bebeğin dünyayla işi yok,
Bal bir uykuya doysa yeter.
Bilmez Ali babasının öldüğünü,
Büyüyünce başka nasıl bir kuş olur?

Altı ay geçti düşe kalka aradan,
Ülküsüz hiç bu dünyada var mı adam?
Muhammed’i bakıcıya verdiler,
Büyüseydi yeter, olsun sadece aman.
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Olması için hür kuş gibi mutlu,
Çocukları göçmenlere baktırmak
Eskiden beri gelenek olmuştu.
Bakıcısını Muhammed hoş karşıladı.

Onun adı Halime idi. Beni Saad
Aşiretinde gördüğü tek saygı hürmet.
Süt parasını anlaştılar deveyle,
Yıl bitince beş deve alacaktı Halime.

Altı aylıkken çöle gitti Muhammed,
Deve üstünde öyle böyle dermelenerek.
Bazen annesini anar, ağlar... Amina,
Eve girmeden çöle bakar sendeleyerek.

Göçmen hayat... kilim kapalı çadır...
Yağmur yağsa koyunu keçiyi kaplayıp,
Ateşin etrafında hepsi toplanır,
Bazen ise kuru tezek yapılır.

Halime’nin sütü çok iyi mi geldi,
Yahut çocuğa bakması iyi mi,-
Devam edeyim belli bir yaşa kadar
Elinden düştü tası. Bastı gitti.

Çölde hayat bir şekilde kurulmuş,
Şehirdeki sıkıntılardan, telaşlardan
Uzun bir gecede bakıcı babası El – Haris
Şarkı söyler hüzünlü şarkılardan.

O şarkılarda can titreten kahır var,
Şikayet var, dipsiz hüzünlü aydınlık var.
Yel estiren sözleri var etkili,
Koşok söylüyor gibi sanki hali var.



32 

Boşluğa yaydıkça aydınlığın
Seyyah eder kızıl gönlü ışığın
Şafağın ardında karanlık gece,
Gecede kalırsan belaya yakalanırsın.

Sıkıldığında bazı geceler Muhammed,
Halime’ye masal anlatınız der.
Değişerek ilginç harika olaylar 
Sabahın nasıl olduğunu bilmez Muhammed.

İçtikleri süt, yedikleri kaymak, yağ,
Yüzleri kızıl, hafif güneş kavruğu,
Ekmek yerine girip çıkıp hurma yer
Ufak tefek iş yaparlar, sıkıntı vermezler.

Yıllar geçti beş oldu yaşı,
Boynunda Amina’nın muskası.
Tez büyüyüp, çok da hızlıydı,
Oynamaya asla ve hiç doymazdı.

Oynarlarken bir gün onlar uzaklarda,
Neredense geldi iki kişi o anda.
Muhammed’in kolunu biri tuttu,
İkincisi kar getirdi tabağa.

Bu olay çarçabuk hızla geçti,
Ortada bıraktılar cesedini.
“Ana!” – haykırışını da bilirdi,
Gözünü açsa buz kesilmiş yüreği.

Çevrede yoktu akmış bir damla kan,
Gözden kaybolup gitti gelen iki adam.
Muhammed’in yüzünde bir kızarık yok,
Yavaş yavaş doğruldu yerden zorlanarak.
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Süt kardeşi ağlayıp bağırıp
Eve kaçtı Halime’yi çağırıp
“Muhammed’i soyup gitti iki kişi”,-
Sözünü etti yanılıp da şaşıp.

Koşup geldi Muhammed sağ, iyi aman.
“Ne oldu?” – der. “Şimdi iki adam
Buzlu karı bıraktılar içime...
Sonra... sonra...”, - söz bulamadı kaldı öylece.

İnanmayıp tutsa vücudunu
Buz gibidir. Fakat kan yok... Ne dersin?
Bu basit bir olay değil, keramet
Bir sırrı var... sıranda bilirsin.

Panikle herkes dağıldı,
Haris bildiği duaları okudu.
“Çocuğu sağ salim götürelim”,- dediler,
Bağlı olan deveyi çökertti ve bakındı.

Hoşça kal artık göçmen yaşam, çadır,
Süt kardeşi süzme yer, telaşlıdır.
Çöl hakimi, şarkı söyleyen kızıl kum,
Her şeyine sahip olan yakışır.

Gönlüne nur serpen ak sabahlar,
Kızıl geceler, gördüğüm tıldızlar.
Süslü püslü sıralanmış hüt hütler,
Ruhum sizi hatırlar hep hatırlar.

Hoş bir zaman çocukluğun zamanı,
Bulutlardan uzak eden ay dahi...
Deve yavrusu sevip, oğlak koşar, it ürür,
Hoşça kaldı şimdi arkada tamamı.
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Çöl dünyası hayatında hep vardır,
Uzaklara gidiyorsun şaşırıp,-
Dirensin hörkücünde devenin,
Gepegençtir ruhunu azaltıp.

Ömür boyu Halime’nin şefkati,
Sıcak tutar götürür seni şimdi.
Unutmazsın bakışını, ellerini,
Başka kadına benzemeyen koku ve nefesi.

Nice yıllar geçse de bunu hissedersin,
Tanıdık bir ses, söz dizelerini duyarsın.
Çocukluğunu, kaldığı çölü hatırlayarak,
Rüyanda da ellerini sunarsın.

Beş yıl sonra dedesinin evine,
Geldi ve selam verdi eğildi de.
Torunu büyümüş, serpilmiş,
Razı oldu bakıp kaşına gözüne.

Verdi parasını bakıcının parasını,
İyi bakılmıştı, kırılmamıştı.
İçli içli söyler durur Amina:
“Bakın, - diye, - Muhammed’in adım atışını.

Dedesi hoş karşıladı çocuğu,
Hüküm kıldı: “Aç olmasın karnı!”
Kahrolsun! Abdullah’ın yokluğu hey,
Bunu hatırladı yüreğinden kanadı.

Mekke şehri sıkıntılı, kargaşalı;
Bir yanda düğünü bir yanda kavgası,
Bir yanında dükkan dolu arastalar,
Bir yandaysa hiç bela yok çok pahalı.
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Yüreğinden sezer iyi alameti,
Altı Yaşındayken: “Bana ver!”, diye iş edindi.
“Yoruldunuz, dinlenin”, der.
Genç de olsa dikkatlidir yetişkin gibi.

Dayılarını tanıştırmak için
Yola düştü. Yaklaşık on gündü.
Amina,Yeşil Yasrib Vadisinde,
Çiçek gibi geçen gençliğini düşündü.

Bu vadi onun bahtını açmış idi,
Abdullah’a baş eğmeye koşmuş idi.
Suykaygan Surayl gibi de güzeldi,
Göğsü, kalbi aşka aç mı idi?

Bir hafta kadar misafir oldu, konakladı,
Saygı gördü, sırlı sözler dinledi.
Muhammed pek beğendi ana yudunu
Döner iken herkes gelip uğurladı.

Amina, yolda giderken ansızın,
Hastalandı, soluğu kesildi belli belirsiz.
Çok zorlandı... Muhammed’e “Gel”, dedi,
Oturttu, yol dibine, yanına.

Küçük tayım, yegane umudum!
Soluksuz kalıp gitmekte kederim.
Er yetiştirip iyiliğini göreyim diye
Düşünürdüm.... kısmet değilmiş.... ne diyeyim..!

Ecel çitle ördü yolumu...
Sen belli etme benim varımı yoğumu
Güçlü büyüyün... Ayan oldu düşümde:
Biri çekip duruyordu kolumu.
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Hissediyorum, gidebilirsin, gelince
Adın yücelecek, ünün dağılacak her yerde.
Yalan söz etmez ezelden ana yüreği.
Ricam o ki, bana ot tütsüleme.

Çöl dünyası hayatında hep vardır,
Uzaklara gidiyorsun şaşırıp,-
Dirensin hörkücünde devenin,
Gepegençtir ruhunu azaltıp.

Ömür boyu Halime’nin şefkati,
Sıcak tutar götürür seni şimdi.
Unutmazsın bakışını, ellerini,
Başka kadına benzemeyen koku ve nefesi.

Nice yıllar geçse de bunu hissedersin,
Tanıdık bir ses, söz dizelerini duyarsın.
Çocukluğunu, kaldığı çölü hatırlayarak,
Rüyanda da ellerini sunarsın.

Beş yıl sonra dedesinin evine,
Geldi ve selam verdi eğildi de.
Torunu büyümüş, serpilmiş,
Razı oldu bakıp kaşına gözüne.

Verdi parasını bakıcının parasını,
İyi bakılmıştı, kırılmamıştı.
İçli içli söyler durur Amina:
“Bakın, - diye, - Muhammed’in adım atışını.

Dedesi hoş karşıladı çocuğu,
Hüküm kıldı: “Aç olmasın karnı!”
Kahrolsun! Abdullah’ın yokluğu hey,
Bunu hatırladı yüreğinden kanadı.
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Mekke şehri sıkıntılı, kargaşalı;
Bir yanda düğünü bir yanda kavgası,
Bir yanında dükkan dolu arastalar,
Bir yandaysa hiç bela yok çok pahalı.

Yüreğinden sezer iyi alameti,
Altı Yaşındayken: “Bana ver!”, diye iş edindi.
“Yoruldunuz, dinlenin”, der.
Genç de olsa dikkatlidir yetişkin gibi.

Dayılarını tanıştırmak için
Yola düştü. Yaklaşık on gündü.
Amina,Yeşil Yasrib Vadisinde,
Çiçek gibi geçen gençliğini düşündü.

Bu vadi onun bahtını açmış idi,
Abdullah’a baş eğmeye koşmuş idi.
Suykaygan Surayl gibi de güzeldi,
Göğsü, kalbi aşka aç mı idi?

Bir hafta kadar misafir oldu, konakladı,
Saygı gördü, sırlı sözler dinledi.
Muhammed pek beğendi ana yudunu
Döner iken herkes gelip uğurladı.

Amina, yolda giderken ansızın,
Hastalandı, soluğu kesildi belli belirsiz.
Çok zorlandı... Muhammed’e “Gel”, dedi,
Oturttu, yol dibine, yanına.

Küçük tayım, yegane umudum!
Soluksuz kalıp gitmekte kederim.
Er yetiştirip iyiliğini göreyim diye
Düşünürdüm.... kısmet değilmiş.... ne diyeyim..!
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Ecel çitle ördü yolumu...
Sen belli etme benim varımı yoğumu
Güçlü büyüyün... Ayan oldu düşümde:
Biri çekip duruyordu kolumu.

Hissediyorum, gidebilirsin, gelince
Adın yücelecek, ünün dağılacak her yerde.
Yalan söz etmez ezelden ana yüreği.
Ricam o ki, bana ot tütsüleme.

Dedi tekrar, içecek suyu tükendi,
Amina’nın durdu artık yüreği.
Ebva denen köyün bir köşesinde,
Yol boyunca naaşı yerde geceledi.

Niçin böyle bir giz gösterdi yaradan?
Yetim kaldı büsbütünMuhammed.
Annesinden ayrıldı kahretsin!
Ata kokusunu koklamadı bir kez olsun.

Yetimlikte ne kadar  hakirlik var azap var.
Oof, kimler alay eder, kimler rezil eder.
Aşağılarlar, kale almaz geçerler,
Basit şeyler bile uzaklaşıp giderler.

Genç yüreğin yaralanıp kırılır.
Babası olana, anası olana şaşırır.
Birisinin kusurunu işitip
Sıkıntıdan ne akşam olur ne tan atar.

Bu dünyada sıkıntısız can var mı?
İkiz kılmış mutluluğu ve hüznü.
Karşılar seni, bir deden var Muhammed,
Sabırla bekleriz Hüda’nın bir diğer rıskını.
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Yaradanın emrinden ötesi yok,
Yetim de öyle böyle büyür gider.
Ölmemişin rıskı da hiç tükenmez,
Az dolar, bir çukurda dağ eder.

Dedesi kanatlarının altına alır,
“Alevlendirilmiş meşale sönmemiştir.”, der.
Kendisi de ihtiyarlığa boyun eğer,
Eli ayağı biraz tutmaz olur.

Kadim gücü kuvveti yok şimdi,
Yaklaştı öte dünyaya da gidişi.
Hesabı öne alalım der gibi,
Bazen acır, sıkışır kalır yüreği.

Bu dünyadan ahirete göçerken
Gözündeki aydınlıklar sönerken
Oğullarını ve kızlarını topladı Abdulmuttalip
Dedi ki, “Tükendi galiba görecek günüm...”

Elden gelen görevimi hep yaptım.
Haşimi’leri adilce ve de ak yönettim.
Güven ile korudum ben Kabe’yi
Ebutalip sen de benim gibi idare ettin.

Sana mirasım şudur: Kabe Taş.
Soyuna sopuna ikram kıl, ver aş.
Kureyşi’lerin desteği ol direği ol,
Ataların yolunu bozmadan yollar aş.

Ey benim boncuk gibi dizili kızlarım!
Ben ölünce ağıdımı ihmal etmeyin.
Örfe göre ağlayın, matem tutun.
Sesinizi duydukça ben soğuyayım.
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Ebutalip, ayrıca sözüm şu sana:
“Muhammed’i büyüt, yetiştir, geliştir...
Yetim deme bağrına ba bas iyice,
Sağ olursa çok iş kılar halkına.”

Daha, dedi diyecek sözü bitmişcesine,
Tam o anı Azrail de beklercesine,
Pat diye düştü boynu, soluğu kesildi.
Altın sakası da elinden gitti şimdi.

Dedesi yere düşmüş güneş ile,
Çocukluk devri geçti alemden.
Güçlü dev bir ağaç küt diye yıkıldı,
Hekim kalbini kapıp gitti aniden.

Uçurum açıldı, yarılınca kenardan.
Eğer kırıldı, iş görmez oldu artık birden.
Uçan cana vücud sahip olamaz,
Bu dünyadan nice paşa, erdir geçen.

Çocukluğun o güzel sabahları,
Saf ve parlak, apak, halis zamanları,
Bu ömürde aynı gördüğüm düş gibi,
Geçip gider ve çeker yeşil perdeyi.

Kimse bilmez yarın neler olacak,
Ya ölecek ya yanacak, donacak.
Kaderimiz Hak Teala’nın kolunda,
Aydınlatsın ilelebet Hak yolunda.
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MUHAMMED’İN AK BULUTU

Gençlik boşa geçen deli çağlar.
İyi korunan kutsal bir muska gibi.
Bir ömüre bir verilen ki gel gör,
Her bir yanda caka atar, çalım satar.

Onun yoluna çık karşıla, yoldaş ol.
Rıskına, kaderine yazılmış bir ikbal,
Cemaline doyamayan koca dünya,
Sinmiş kokusu mis gibi durur kucağında.

Gençlik kendince albenili gül bahçesi,
Yaşanılan her bir gün bir başka ibret.
Mizacı şarıldayan dağ suyu gibi gürler,
Sonsuzluğa sürür tüm hayalleri.

Kavurur bazen insanı sıcağı,
Ferhat gibi delerim der dağları.
Onun nefesi, kudreti ve ömrü,
Zamandan ve mesafeden dışarı.

* * *

Ben de bilirim yetiliğin halini,
Anamdan babamdan erken ayrıldım.
Bir sözden ötürü büsbütün yandı gönlüm,
Dağa, taşa, sulara söylenesi dertlerim.

Taşlar beni dinlerdi gönül verip düşünceli,
Ağaçlar da bazen susar usluca dinler.
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Ruhuma hoş gelirdi huzur, yalnızlık,
Yalnızlık içinde hislerine yanar fener.

Bayağı, basit bir iş kılmış,
Cız ettirmiş, değene dek etine, vücuduna.
Dost etmiş rüzgar ile ırmağı,
Yaşıyordu kendince bir dünyada.

Yalnızlıkta olgunlaşır, pişersin,
Kanat çırpar, heyecanla uçarsın.
Kendi kendinle olursun ve azdıran
Felaketten, fırtınadan kaçarsın.

Güç bela on ikiye gelmişti Muhammed,
Çöllerde deve güder, yaşar gider.
Girerdi, dalardı bilinmemiş katlara,
Nefsini yönetmeyi öğrenir.

Birden bire bir kargaşa içinde,
Amel buldu kendisine yol açtı.
Tam o anda iç dünyası huzur bulur,
Buyrulan düşüncelerle baş başa kaldı.

Gönlü temiz güzel bir göl idi,
Yaklaşmadı kirli, paslı dünyaya.
Siyahı beyazı bildi, tanıdı yararı ve zararı,
Ayırarak, dikkat eder gezerdi.

Çocuklara benzer iyi mizaç, koca baş,
Boş gereksiz tek söz bile söylemez.
Dediğini sonuna dek yapardı,
Tamamlardı tüm bunları aklı ve becerisi. 
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Gençlik boşa geçen deli çağlar.
İyi korunan kutsal bir muska gibi.
Bir ömüre bir verilen ki gel gör,
Her bir yanda caka atar, çalım satar.

Onun yoluna çık karşıla, yoldaş ol.
Rıskına, kaderine yazılmış bir ikbal,
Cemaline doyamayan koca dünya,
Sinmiş kokusu mis gibi durur kucağında.

Gençlik kendince albenili gül bahçesi,
Yaşanılan her bir gün bir başka ibret.
Mizacı şarıldayan dağ suyu gibi gürler,
Sonsuzluğa sürür tüm hayalleri.

Kavurur bazen insanı sıcağı,
Ferhat gibi delerim der dağları.
Onun nefesi, kudreti ve ömrü,
Zamandan ve mesafeden dışarı.

* * *

Ben de bilirim yetiliğin halini,
Anamdan babamdan erken ayrıldım.
Bir sözden ötürü büsbütün yandı gönlüm,
Dağa, taşa, sulara söylenesi dertlerim.

Taşlar beni dinlerdi gönül verip düşünceli,
Ağaçlar da bazen susar usluca dinler.
Ruhuma hoş gelirdi huzur, yalnızlık,
Yalnızlık içinde hislerine yanar fener.

Bayağı, basit bir iş kılmış,
Cız ettirmiş, değene dek etine, vücuduna.
Dost etmiş rüzgar ile ırmağı,
Yaşıyordu kendince bir dünyada.
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Yalnızlıkta olgunlaşır, pişersin,
Kanat çırpar, heyecanla uçarsın.
Kendi kendinle olursun ve azdıran
Felaketten, fırtınadan kaçarsın.

Güç bela on ikiye gelmişti Muhammed,
Çöllerde deve güder, yaşar gider.
Girerdi, dalardı bilinmemiş katlara,
Nefsini yönetmeyi öğrenir.

Birden bire bir kargaşa içinde,
Amel buldu kendisine yol açtı.
Tam o anda iç dünyası huzur bulur,
Buyrulan düşüncelerle baş başa kaldı.

Gönlü temiz güzel bir göl idi,
Yaklaşmadı kirli, paslı dünyaya.
Siyahı beyazı bildi, tanıdı yararı ve zararı,
Ayırarak, dikkat eder gezerdi.

Çocuklara benzer iyi mizaç, koca baş,
Boş gereksiz tek söz bile söylemez.
Dediğini sonuna dek yapardı,
Tamamlardı tüm bunları aklı ve becerisi.

Gitti her şey, birlikte gelen ak bulut
Gölgesini Muhammed’e yönelterek
Durdu... Ağaçların bile hışırtısı
Eğilip O’na rüzgar oldu, birleşerek.

Ebutalip konuk odasına geçerken:
“Çocuk nerede? Onu yalnız kendiyle
Bıraktınız... Buraya alıp gelin,
Onsuz olmaz... Çocuk lazım dervişe.”
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Dedi Bekir, çocuğu hemen getirtti.
Konukları yedirdi ve de içirdi.
Sofraya koymuş idi dünyaları,
Hurmasını, nar, elma, inciri.

Ticaretinize şahsen yardım ederim,
Tüm şehre ayandır benim adresim.
Bekleyin, hele görün sizi niye ağırladım,
Henüz daha bilmiyorsunuz sebebin.

Muhammed’i kenara alıp dedi ki:
Uzun uzun sohbet etti, söz söyledi.
İncil’deki ayan beyan işaretler,
Tekrar tekrar kanıtlandı, değil mi?

Ben de bilirim yetiliğin halini,
Anamdan babamdan erken ayrıldım.
Bir sözden ötürü büsbütün yandı gönlüm,
Dağa, taşa, sulara söylenesi dertlerim.

Taşlar beni dinlerdi gönül verip düşünceli,
Ağaçlar da bazen susar usluca dinler.
Ruhuma hoş gelirdi huzur, yalnızlık,
Yalnızlık içinde hislerine yanar fener.

Bayağı, basit bir iş kılmış,
Cız ettirmiş, değene dek etine, vücuduna.
Dost etmiş rüzgar ile ırmağı,
Yaşıyordu kendince bir dünyada.

Yalnızlıkta olgunlaşır, pişersin,
Kanat çırpar, heyecanla uçarsın.
Kendi kendinle olursun ve azdıran
Felaketten, fırtınadan kaçarsın.
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Güç bela on ikiye gelmişti Muhammed,
Çöllerde deve güder, yaşar gider.
Girerdi, dalardı bilinmemiş katlara,
Nefsini yönetmeyi öğrenir.

Birden bire bir kargaşa içinde,
Amel buldu kendisine yol açtı.
Tam o anda iç dünyası huzur bulur,
Buyrulan düşüncelerle baş başa kaldı.

Gönlü temiz güzel bir göl idi,
Yaklaşmadı kirli, paslı dünyaya.
Siyahı beyazı bildi, tanıdı yararı ve zararı,
Ayırarak, dikkat eder gezerdi.

Çocuklara benzer iyi mizaç, koca baş,
Boş gereksiz tek söz bile söylemez.
Dediğini sonuna dek yapardı,
Tamamlardı tüm bunları aklı ve becerisi. 

Gençlik boşa geçen deli çağlar.
İyi korunan kutsal bir muska gibi.
Bir ömüre bir verilen ki gel gör,
Her bir yanda caka atar, çalım satar.

Onun yoluna çık karşıla, yoldaş ol.
Rıskına, kaderine yazılmış bir ikbal,
Cemaline doyamayan koca dünya,
Sinmiş kokusu mis gibi durur kucağında.

Gençlik kendince albenili gül bahçesi,
Yaşanılan her bir gün bir başka ibret.
Mizacı şarıldayan dağ suyu gibi gürler,
Sonsuzluğa sürür tüm hayalleri.
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Kavurur bazen insanı sıcağı,
Ferhat gibi delerim der dağları.
Onun nefesi, kudreti ve ömrü,
Zamandan ve mesafeden dışarı.

* * *

Ben de bilirim yetiliğin halini,
Anamdan babamdan erken ayrıldım.
Bir sözden ötürü büsbütün yandı gönlüm,
Dağa, taşa, sulara söylenesi dertlerim.

Taşlar beni dinlerdi gönül verip düşünceli,
Ağaçlar da bazen susar usluca dinler.
Ruhuma hoş gelirdi huzur, yalnızlık,
Yalnızlık içinde hislerine yanar fener.

Bayağı, basit bir iş kılmış,
Cız ettirmiş, değene dek etine, vücuduna.
Dost etmiş rüzgar ile ırmağı,
Yaşıyordu kendince bir dünyada.

Yalnızlıkta olgunlaşır, pişersin,
Kanat çırpar, heyecanla uçarsın.
Kendi kendinle olursun ve azdıran
Felaketten, fırtınadan kaçarsın.

Güç bela on ikiye gelmişti Muhammed,
Çöllerde deve güder, yaşar gider.
Girerdi, dalardı bilinmemiş katlara,
Nefsini yönetmeyi öğrenir.

Birden bire bir kargaşa içinde,
Amel buldu kendisine yol açtı.
Tam o anda iç dünyası huzur bulur,
Buyrulan düşüncelerle baş başa kaldı.
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Gönlü temiz güzel bir göl idi,
Yaklaşmadı kirli, paslı dünyaya.
Siyahı beyazı bildi, tanıdı yararı ve zararı,
Ayırarak, dikkat eder gezerdi.

Çocuklara benzer iyi mizaç, koca baş,
Boş gereksiz tek söz bile söylemez.
Dediğini sonuna dek yapardı,
Tamamlardı tüm bunları aklı ve becerisi.

Gitti her şey, birlikte gelen ak bulut
Gölgesini Muhammed’e yönelterek
Durdu... Ağaçların bile hışırtısı
Eğilip O’na rüzgar oldu, birleşerek.

Ebutalip konuk odasına geçerken:
“Çocuk nerede? Onu yalnız kendiyle
Bıraktınız... Buraya alıp gelin,
Onsuz olmaz... Çocuk lazım dervişe.”

Dedi Bekir, çocuğu hemen getirtti.
Konukları yedirdi ve de içirdi.
Sofraya koymuş idi dünyaları,
Hurmasını, nar, elma, inciri.

Ticaretinize şahsen yardım ederim,
Tüm şehre ayandır benim adresim.
Bekleyin, hele görün sizi niye ağırladım,
Henüz daha bilmiyorsunuz sebebin.

Muhammed’i kenara alıp dedi ki:
Uzun uzun sohbet etti, söz söyledi.
İncil’deki ayan beyan işaretler,
Tekrar tekrar kanıtlandı, değil mi?
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Yeni gelen peygamber bu değil mi?
Kendisi gücünü hissetmez mi?
Gepegençmiş heder olup gitmesin,
Yer yüzünü kaplamasın acısı, kederi.

Daha da erginleşsin, pişsin, yetişsin,
O vakte kadar her beladan sakınsın...
Bin şükür olsun Allah’a.... Ey Bekir!
Peygamberin geldiğine şahitsin.

Kaderine sevinip böyle düşündü.
Konuklara canıtez izzet etti ikram etti,
Muhammed de şaştı kaldıbu işe,
İhtiyar birisinin hizmet etmesine, hürmetine.

“Ömürlü ol, kurban olduğum, Sultanım!
Alemlere ulaşsın adın, şanın, namın...
Allah’ın verdiği bir büyük vazifen var senin,
Sağlıklı kal, bir gün bizzat anlarsın.

Diyerek çocuğa yalvardı ta içten,
O anda Muhammed’in cemali
Ona kuyudaki Yusuf gibi sezildi,
Ay döküldü, güneş döküldü yüzü sevindi.

Soğuk, kuyu suyu gibi tertemizdi
Karesinde alev saçan güneş var.
O alev gibi yanan yürek çarpıntısı,
Gencecik bir deve yüreği gibi titredi.

Bekir düşündü: “Bu nasıl keramet,
Gelse bile bin yılda bir gelir.
Tepesinde onunla gezen ak bulut,
Ruhunun yüceliğini bildirir.”
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Sonra dedi ki lafını kesip Ebutalip’e:
“Şimdi bu sözlerimi iyi dinle.
Muhammed’i çabuk alıp git buradan,
İyi büyüt, yalnız koyma, terk etme.

Kimse ona dokunmasın, üzmesin,
Kendini yetiştirsin, ruhunugeliştirsin.
Allah yolu hakikat, ak ve kutsal yol,
Azgınlıklar gelmesin, haksızlık yapmasın!”

Kardeşine yakın olduğundan mıdır ne,
Ebutalip tüm sözleri anladı,
Bekir’e minnetini belirtti,
Uzatmadan, işini gücünü tez bitirdi.

Ticaret şehri Şam’daki şehir o zamanlar,
Dokuz yola bağlı idi, zengin idi.
Birçoğu İsa’nın yolunu tutsa da,
Daha pek çok putperestler var idi.

İskender zamanından beri olan o tarafa,
Yunanlının gelenekleri her yanda.
Gitmemişti... Böyle bir dünyaya,
Yoğrulmuştu her bir yandan her alaka.

Biraz gezdi, çok şey gördü şehirde,
Homer’in şiirini dinledi gerçekte.
Bunca çok tanrılara şaşırdı,
Denk bile geldi Truva’nın dengine.

İskender’in yiğitliğini çok duymuştu,
Patlamış bir yanardağ gibi sırlıydı,
Birleştirdi batıyı ve doğuyu,
Fethetmiş binlerce ulusu.
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Aristo’nun ve Sokrat’ın danışmanı,
Sözlerinin tümünü gönlüne alan.
İnsanlarla pazarda karşılaştı,
Aklın yoludur dünyada binlere yayılan.

Birbiri üstüne hep birlikte birikip
Yer yüzünden gelmiş geçmiş sayısız canlı.
Muhammed’in o tertemizyüreğine
Bu etkiler deldi, acıttı bin yara açtı.

Altı ay geçirdi, Mekke’ye zor attı kendini,
Kervancıların verdiğini yiyip içti.
Ebutalip sermayesini artırınca,
Eşe dosta hediyeler getirdi.

En mühimi batmadılar borca,
Morali yükseldi az da olsa.
Kureyşlilerin dertlerini dinleyecek
Güce kuvvete erişti, sahipti de onura.

Muhammed’e dedi ki: “Şimdi sen kendin
Kendine bakabilecek gibisin!”
O günden dolamaca denk geldi,
Savaşmazsan işte o zaman ölürsün.

Hakikaten anladı hayatın güreş olduğunu,
Boşta kalırsan un ufak olup gideceğini,
Kendine güvenmezsen başkalarının
Daha ne kadar tutacaksın elini eteğini?

Daha nice bakacaksın kaygıyla,
Ayağına serilse ne dünya, yayılsa ne?
Hani senin Allah vergisi gücün,
Seni şımartan baban mı var darılırsın?



52 

Hayır, korkmadı hüküm süren akımdan,
Kaderinden yetimliğe bulaşan
Her gün gezip dolaşıp Mekke sokaklarını,
Çalışacak nasıl olursa olsun bir iş olsun bulunan.

Ağır demez, hafif demez, ayırmaz,
Verilen işi sonuna dek aşkla yapar.
Gece yatınca gözünün önünden geçirir,
Geçen günün iyisine kötüsüne bakar.

Şükreder, kazandığına az demez,
Yarın olur, yine pazarda iş arar.
Biraz büyük iş yapsam der, parası yok,
Durumu yok... Zenginlik onu istemez.

Her şeyi gördü: aldım yuttum tüm olanı,
Müşterilerin gözünü boyadıklarını,
Birilerine borç verip bir de üstüne,
Sordu tefecilik yapanları, faiz alanları

Kazandığı parayı saçıp şarap içeni,
Borcunu vermeyeni, ateşi fark etmeden.
Baktığında iyi sırtı pek görünür ama,
Birilerinin bir şeylerini keseni.

Her gün cıvıl cıvıl Pazar işi,
Karışıktır helal işi haramı.
Ölüm ömür, kötü iyi bir gezer,
Bu hayatın budur nizamı budur sırrı.

Böylece o da kaynadı, pişti kazanda,
Yokluğun lezzetini de tattı pazarda.
Sözü bir, güvenilir çocuk diye
Güven kazandı, asılı kaldı her nazarda.
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Bir kişinin bile kırmadı gönlünü,
Kirletmedi gençliğinin ateşiyle hiç.
Haram işe adım atıp gitmedi,
Belirsiz bir güç yönetti ömrünü.

İhtiyar güçlükle yolda nefes alır,
Boyun eğdi gençliğine inanır,
Boyunca olmuş kızı görünce yolda,
Gözü kamaşır, güzelliğine sevinir.

Fakat kıza söyleyemez sözlerini,
Kendini hep uzak tutar, kaçırır.
Elde avuçta yok, yetimliği ayandır,
Başa dert almayayım der, kapatır.

Kureyşlilerde boyuna yetmiş peri çok,
Her gün başka entari giyerler çeşit çeşit.
Fakat hepsi ulaşılmaz bir yerde,
Tek varlık ulaşmaya tek sebep.

Sadece zenginlik konuşur burada,
Zenginlik var ise göl mavidir, ağaç yeşil.
İçi dolu bülbül,  türlü oynak kuş...
Oynak kuş gibi oynar o zaman kızburak.

Deven çok mu... O zaman sözün geçerlidir,
Bey de sensin, çıkarıver hükmünü.
Herkes sana saygı duyar, el uzatır,
Her kim olsa da hep alırsın öcünü.

Neyi hedef koysan ulaşırsın, 
Katar katar engelleri aşarsın,
Zorlanmazsın birisine minnet etmez,
Her dem ayrıcalıklı, gizli kalırsın.
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Pir oldu, dönüştü, aldı varlığı Mekke,
Bu durum meyilleri de değiştirdi.
Başlık parası bulamayan yiğitler,
Başını kaldırıp konuşmaya utanırdı.

Yiğit dolu fakat geçer boş beleş,
Duramazsın bu yaşamda beğenilesi hiç değil,
Az buyuran yaşama hiç razı olmayıp
Önüne çıkan fırtınalara da karşı değil.

Kırbaç etti yıldırımın kuyruğunu,
Tutmayarak yazılanın buyruğunu,
Yüreğinde kaynayıp duran yanardağ,
O dağların ölümsüzlüğünü duyduğunu.

Gençliğin alp zamanında Muhammed,
akıp gelir... Ne olur? Kim bilir?
Yer yüzünde dağılır ve hep dönüşür,
Binlerce yıldız seyreyler, dişileşir.

Kureyşlilerde boyuna yetmiş peri çok,
Her gün başka entari giyerler çeşit çeşit.
Fakat hepsi ulaşılmaz bir yerde,
Tek varlık ulaşmaya tek sebep.

Sadece zenginlik konuşur burada,
Zenginlik var ise göl mavidir, ağaç yeşil.
İçi dolu bülbül,  türlü oynak kuş...
Oynak kuş gibi oynar o zaman kızburak.

Deven çok mu... O zaman sözün geçerlidir,
Bey de sensin, çıkarıver hükmünü.
Herkes sana saygı duyar, el uzatır,
Her kim olsa da hep alırsın öcünü.
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Neyi hedef koysan ulaşırsın, 
Katar katar engelleri aşarsın,
Zorlanmazsın birisine minnet etmez,
Her dem ayrıcalıklı, gizli kalırsın.

Pir oldu, dönüştü, aldı varlığı Mekke,
Bu durum meyilleri de değiştirdi.
Başlık parası bulamayan yiğitler,
Başını kaldırıp konuşmaya utanırdı.

Yiğit dolu fakat geçer boş beleş,
Duramazsın bu yaşamda beğenilesi hiç değil,
Az buyuran yaşama hiç razı olmayıp
Önüne çıkan fırtınalara da karşı değil.

Kırbaç etti yıldırımın kuyruğunu,
Tutmayarak yazılanın buyruğunu,
Yüreğinde kaynayıp duran yanardağ,
O dağların ölümsüzlüğünü duyduğunu.

Gençliğin alp zamanında Muhammed,
akıp gelir... Ne olur? Kim bilir?
Yer yüzünde dağılır ve hep dönüşür,
Binlerce yıldız seyreyler, dişileşir.

HATİCE’YLE EVLENİŞİ

Bilirim, ümidin söndüğü gün ölürsün,
O zamana kadar ışık arar, büyürsün.
Son nefesin çıkarken bile,
El eden ümit ateşini görürsün.
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Tutar ümit seni sona kadar,
Yarın gelen güne daha çok inan diyerek.
Hatrından bilip gitsen de üstüne,
Görevimizdir bizim ona “Yaşa!” demek.

Onsuz ömür kopkoyu bir karanlık,
Hiçbir kimse iyi edemez yaranı.
Yaşamında her gün aldığın günden,
Kanınla, canınla yaratıldı.

Bu hayatta söylesen de bitmeyen melodi gibi,
Yuva kurar, yaşar gider yok olmaz.
Gözlerinde yanıp duran meşale,
Meşalen yansa yolun zor olmaz.
***
Beş yüz doksan bir yılı, bu yıldır o,
Düşünüyor, ele bir iş gerektir.
Hayır niyetlerle her gün tan atar,
İyiliğin yüzü beri dönmektedir.

Gönlünü koyar, Yaradan’a yalvarır
Etrafına açıp duran nur dağıtır.
Sükut eder gece bir bütün halde,
Yanar söner bitene dek meşaleler de.

Bazen iki üç gün gider  dönmeyecek gibi,
Yalnız gezer gelmez uçsuz tarladan.
Kendi kendini arar, kendini temizler,
Ne yaptığını bilmez ezeli can adam.

Bu hayatın nerede gözü kafası,
Var mı onun kenarları, kıyısı?
Nereden gelip nereye gidiyoruz?
Yoksa aynı yaşayan boş vücutlarımız mı?
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Bu yüzden ki Hanefi oldu...”Hüda ne?
Tabiatı nasıldır ki? İnsana,
Nasıl bir iyilik getirir sonunda?”
Gibi bir fikre geldi kendisi de böylece.

“Tertemiz yaşayabilmek büyük iş,
Bundandır ki şık ve güzel giyinmiş,
Kendince koyar bir hesap çıkarıp,
En zoru da Allah ile birleşmekmiş.

Hangi insan ölümsüzlüğe yaklaşır,
Hangi canı temiz kılar, yüceltir?”
Düşünceleri Muhammed’in kalbine,
Sahip çıkar, yıldız olur yağılır.

Niyetlendi, söyleyecekti tüm doğruyu,
Kıyamadı bağrında tuttuklarına.
Allah yolu ölümsüzlüğe götürecek yol,
Başka düşünceleri attı, unuttu.

Çok derinden bir söz verdi kendine...
Sonsuz alem hayal oldu gözüne
Bir görünür bir görünmez. Çıtırdayıp
Gün ışığı oynar gibi ayna üstünde.

O zamanlar yanındaydı Kabe’nin,
Meysur kişi geldi: “Nereden bulacağım 
seni şimdi diye düşünmüştüm... Bir iş var”.
“Tabii, buyrun!” “Kurbanın olayım, 

Seni evine gelsin dedi Hatice”.
“İş var mı?” “İş var , hoşuna gitmezse
yapmazsın... Hadi, acele et!”, dedi.
Böyle bir iş rüyana girmez uyusan bile.
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Mekke’deki Hatice bir zengindi,
Bir devasa çiftliği de var idi.
Siyah giyer, dul olarak yaşardı,
Yaşıda yenice kırka gelmekte idi.

Hiçbir kimse sözünü iki etmemiş,
Çin’den ipek, Perslilerden sırma almış,
Hindistan’dan gelen kilimlerle dolmuş evi,
Perdeleri göz alıcı setendenmiş.

Kazan kaynar, ocağında ateş sönmez,
Kaşı kara gözleriyse üzüm gibi,
Kimse diyemez kırk yaşında dul, diye
Kadınların doğasını anlamaz.

Kocasının tüm dünya malı toplanmış,
Hepsi eksiksiz Hatice’ye kalmış.
Gündön güne göz koyanlar çoğaldı,
Ayrılıp da gitsek mi ki doğrudan.

Hayır, Hatice öyle gamsız can değil,
Sahipsiz, talan olacak hiç değil.
Çaresini bulamadan, tasarlayıp kendince,
Yaşıyordu... daha düşüncesini toplamış değil.

“Çağırmışsınız.” “Söyleyeceklerim var.”
“Söyleyin!” “Bilirim senin gözün var.
Kervan düzüp al, götür Basra’ya,
Ticari işlerin tümünü üstüne al”.

“Tamam, -dedi, -Ne zaman yola çıkayım?”
“Yarın yol al... Yolunu açık etsin Allah’ım.
Mansur’u al, eşkıyaya dikkat edin,
Yolluk olsun, azığını yapayım”,
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Dedi ve de yükü hesaplayıp geçirdi,
Tan atana dek develere yüklendi.
Sorumluluğu büyük bir iş alarak Muhammed
İstedi o da bir sınavdan geçmeyi.

Bana inandı ve tüm dünyasını verdi,
Hürmet de etti, tüm ziynetini de gösterdi.
Ben kim idim, gezmekte tüm zorluklar,
Can pahasına yaparız bu hizmeti.

Belki Allah yolumu açsa ticaretten,
Kurtulurum yoksulluktan, mücadeleden.
Bu düşünceler Muhammed’i bastırdı.
Hay kahretsin! Dengesi yok, hor zamandı.

İkincisi daha yirmi beş yaşında,
Yiğit çağda geçti kervan başına.
Yine o yol, yabani çöl, bayırlar,
Ulaşması zor olacak Basra’ya.

Bekleyen ak bulut gökte dönüştü,
Gelmekte olanın kaderine bağlandı.
Sezmedi o... Çıkar iken Mekke’den
Gezdiğinde daim ona tepeden.

Geri dönüp ara ara bakar uzaktan,
Bazen de sanki aynem uçan bir arslan.
Göstermeden gölgesini değdirir,
Ürkmüş gibi ecnebiden, yabancıdan.

Özel bir ipek gibi, kumaş gibi,
Muhammed ile kader ortağı, ikiz gibi.
Ucu bucağı olmayan alemi tek kendisi sahiplenip
Uçup gider dertsiz, tasasız gibi.
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Has pazara geldi, fakat acele etmedi,
Eşyaların ederini sormaya başladı.
İyice bildi ne ucuz, ne pahalı,
Fırsat gelmedikçe sırrını açmadı.

Bir ayda duyuldu pazar olayı,
Pahalıya sattı alıp geldiği tüm malı.
Can atarak sahiplenerek iş yaptı,
Pisletmeyeyim dedi ekmek yediği tabağı.

Maysur tüm bunları gördü gayri ihtiyari,
Muhammed hiç aldanmadı nefsine.
Fazladan tek kuruş da harcamadı,
Gömlek bile alıp giymedi üstüne.

Hangi eşya Mekke’de kıymetlidir,
Bakar durur, hangisi göz alır?
Neler neler geçer çarçabuk bir telaşla,
Zenginler bu talana şaşırır.

Pek yavaşça ürünleri aldı çokça,
Pazarın güzelliğini açan ne varsa.
Mercan, sedef, küpe ve de bilezik,
Atlas, kadife çeşit çeşit de yazma.

Yumak yumak her bir parça kumaşlar,
Parfümlü, hoş bir kokusu da var.
Kılıçları da aldı, ucu kıl keser,
Bakır kap kacak mübarek evlerde var.

Hançer gibi bıçakların türü çok,
Özellikle buralarda çok gider,
Sağ selamet yine dönse Mekke’ye,
Çay kaynayana kadar satıp bitirir.
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Acele etmeli. “Gidelim!”, dedi Maysur’a.
Hazır idi kervan yola çıkmaya.
Rumların, Yunanların o yabancı
Dünyaları kaldı şimdi ardında.

Sağlam geldi, eşkıyayla karşılaşmadan,
Yoldaş oldu apak bulut bırakmadan.
“Yol çilesi, kör çilesi.” Der gibi,
İyi misin Asil Mekke, gizli vatan?

İşini gönlü rahat ak eyledi,
Hesabı kitabı Hatice’ye tam verdi.
“Beklemiyordum böyle bir kazanç,
Bin teşekkür, Allah açsın kaderini”,-

Gönlünü koyar, Yaradan’a yalvarır
Etrafına açıp duran nur dağıtır.
Sükut eder gece bir bütün halde,
Yanar söner bitene dek meşaleler de.

Bazen iki üç gün gider  dönmeyecek gibi,
Yalnız gezer gelmez uçsuz tarladan.
Kendi kendini arar, kendini temizler,
Ne yaptığını bilmez ezeli can adam.

Bu hayatın nerede gözü kafası,
Var mı onun kenarları, kıyısı?
Nereden gelip nereye gidiyoruz?
Yoksa aynı yaşayan boş vücutlarımız mı?

Bu yüzden ki Hanefi oldu...”Hüda ne?
Tabiatı nasıldır ki? İnsana,
Nasıl bir iyilik getirir sonunda?”
Gibi bir fikre geldi kendisi de böylece.



62 

“Tertemiz yaşayabilmek büyük iş,
Bundandır ki şık ve güzel giyinmiş,
Kendince koyar bir hesap çıkarıp,
En zoru da Allah ile birleşmekmiş.

Hangi insan ölümsüzlüğe yaklaşır,
Hangi canı temiz kılar, yüceltir?”
Düşünceleri Muhammed’in kalbine,
Sahip çıkar, yıldız olur yağılır.

Niyetlendi, söyleyecekti tüm doğruyu,
Kıyamadı bağrında tuttuklarına.
Allah yolu ölümsüzlüğe götürecek yol,
Başka düşünceleri attı, unuttu.

Çok derinden bir söz verdi kendine...
Sonsuz alem hayal oldu gözüne
Bir görünür bir görünmez. Çıtırdayıp
Gün ışığı oynar gibi ayna üstünde.

O zamanlar yanındaydı Kabe’nin,
Meysur kişi geldi: “Nereden bulacağım 
seni şimdi diye düşünmüştüm... Bir iş var”.
“Tabii, buyrun!” “Kurbanın olayım, 

Seni evine gelsin dedi Hatice”.
“İş var mı?” “İş var , hoşuna gitmezse
yapmazsın... Hadi, acele et!”, dedi.
Böyle bir iş rüyana girmez uyusan bile.

Mekke’deki Hatice bir zengindi,
Bir devasa çiftliği de var idi.
Siyah giyer, dul olarak yaşardı,
Yaşıda yenice kırka gelmekte idi.
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Hiçbir kimse sözünü iki etmemiş,
Çin’den ipek, Perslilerden sırma almış,
Hindistan’dan gelen kilimlerle dolmuş evi,
Perdeleri göz alıcı setendenmiş.

Kazan kaynar, ocağında ateş sönmez,
Kaşı kara gözleriyse üzüm gibi,
Kimse diyemez kırk yaşında dul, diye
Kadınların doğasını anlamaz.

Kocasının tüm dünya malı toplanmış,
Hepsi eksiksiz Hatice’ye kalmış.
Gündön güne göz koyanlar çoğaldı,
Ayrılıp da gitsek mi ki doğrudan.

Hayır, Hatice öyle gamsız can değil,
Sahipsiz, talan olacak hiç değil.
Çaresini bulamadan, tasarlayıp kendince,
Yaşıyordu... daha düşüncesini toplamış değil.

“Çağırmışsınız.” “Söyleyeceklerim var.”
“Söyleyin!” “Bilirim senin gözün var.
Kervan düzüp al, götür Basra’ya,
Ticari işlerin tümünü üstüne al”.

“Tamam, -dedi, -Ne zaman yola çıkayım?”
“Yarın yol al... Yolunu açık etsin Allah’ım.
Mansur’u al, eşkıyaya dikkat edin,
Yolluk olsun, azığını yapayım”,

Dedi ve de yükü hesaplayıp geçirdi,
Tan atana dek develere yüklendi.
Sorumluluğu büyük bir iş alarak Muhammed
İstedi o da bir sınavdan geçmeyi.
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Bana inandı ve tüm dünyasını verdi,
Hürmet de etti, tüm ziynetini de gösterdi.
Ben kim idim, gezmekte tüm zorluklar,
Can pahasına yaparız bu hizmeti.

Belki Allah yolumu açsa ticaretten,
Kurtulurum yoksulluktan, mücadeleden.
Bu düşünceler Muhammed’i bastırdı.
Hay kahretsin! Dengesi yok, hor zamandı.

İkincisi daha yirmi beş yaşında,
Yiğit çağda geçti kervan başına.
Yine o yol, yabani çöl, bayırlar,
Ulaşması zor olacak Basra’ya.

Bekleyen ak bulut gökte dönüştü,
Gelmekte olanın kaderine bağlandı.
Sezmedi o... Çıkar iken Mekke’den
Gezdiğinde daim ona tepeden.

Geri dönüp ara ara bakar uzaktan,
Bazen de sanki aynem uçan bir arslan.
Göstermeden gölgesini değdirir,
Ürkmüş gibi ecnebiden, yabancıdan.

Özel bir ipek gibi, kumaş gibi,
Muhammed ile kader ortağı, ikiz gibi.
Ucu bucağı olmayan alemi tek kendisi sahiplenip
Uçup gider dertsiz, tasasız gibi.

Has pazara geldi, fakat acele etmedi,
Eşyaların ederini sormaya başladı.
İyice bildi ne ucuz, ne pahalı,
Fırsat gelmedikçe sırrını açmadı.
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Bir ayda duyuldu pazar olayı,
Pahalıya sattı alıp geldiği tüm malı.
Can atarak sahiplenerek iş yaptı,
Pisletmeyeyim dedi ekmek yediği tabağı.

Maysur tüm bunları gördü gayri ihtiyari,
Muhammed hiç aldanmadı nefsine.
Fazladan tek kuruş da harcamadı,
Gömlek bile alıp giymedi üstüne.

Hangi eşya Mekke’de kıymetlidir,
Bakar durur, hangisi göz alır?
Neler neler geçer çarçabuk bir telaşla,
Zenginler bu talana şaşırır.

Pek yavaşça ürünleri aldı çokça,
Pazarın güzelliğini açan ne varsa.
Mercan, sedef, küpe ve de bilezik,
Atlas, kadife çeşit çeşit de yazma.

Yumak yumak her bir parça kumaşlar,
Parfümlü, hoş bir kokusu da var.
Kılıçları da aldı, ucu kıl keser,
Bakır kap kacak mübarek evlerde var.

Hançer gibi bıçakların türü çok,
Özellikle buralarda çok gider,
Sağ selamet yine dönse Mekke’ye,
Çay kaynayana kadar satıp bitirir.

Acele etmeli. “Gidelim!”, dedi Maysur’a.
Hazır idi kervan yola çıkmaya.
Rumların, Yunanların o yabancı
Dünyaları kaldı şimdi ardında.
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Sağlam geldi, eşkıyayla karşılaşmadan,
Yoldaş oldu apak bulut bırakmadan.
“Yol çilesi, kör çilesi.” Der gibi,
İyi misin Asil Mekke, gizli vatan?

İşini gönlü rahat ak eyledi,
Hesabı kitabı Hatice’ye tam verdi.
“Beklemiyordum böyle bir kazanç,
Bin teşekkür, Allah açsın kaderini”,-

diye Hatice hizmetini yüceltti,
fazla geldi ölçtüğünden de kazancı.
“Bereketini gör!” gözlerinde bir ışık,
Hatice’nin çınlar durur küpesi.

Böyle bir para yıllar var ki kazanmadı,
Allah’ın izniyle çarçabuk düzelir, açılır yol.
Övünüp duran Kureyşlilerin içinde,
Adam olur, hedefleri de büyür gider böylece.

Maysur dedi ki ertesi gün: “Gönlü temiz
Adam imiş, verdiği sözü de tutar.
Böyle mizaçlı bir beden görmedim,
Bir tek iman, Yaradan’dan sözleri var”.

Bir çok şeyle ilgilendi ve çok sordu,
Her birine kayda değer cevap duydu.
O günle bir kaçtı gitti uykusu,
Bir fikir vardı aklında “ Bozgundu”.

Muhammed’in açık sözünden hoşlandı,
Seviverdi, yüreğinde yar kıldı.
Yaşadığı kaderine hayıflanmadan
Düşünür: “Yine bulur muyum bahtımı?”
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İşte bu düşünceyle oraya buraya gidemedi
Zorluk çekti... Bu dünya nasıl onu azdırmaz?
Kıpır kıpı genç kız yok ki o zamanki,
Ömür geçip gitti yaz şarkısı gibi.

Körpe iğde gibi sallandığım zaman yok,
Göğsümü yaran ot yok, ateş yok.
Bu hisler tekrar nereden çıktı geldi.
Uzun gecelerde gözlerinde uyku yok.

Sönmüş ateş niye yine tüttü?
Nereden geldi de şimdi tutuldu gitti?
Yirmi beş çağındaki geç yiğit,
Cezer mi ki kadının özlemini.

Ne yapsın şimdi, nasıl konuya girilir?
Sevdiğini nasıl söyler, bildirir?
Halsiz kalmış bir kadın der mi ki,
Böyle derse onundili nasıl kesilir?

“Yaratılmış dünya uçsuz bucaksızdır,
Niye yaşı bana denk değil ki?”
Der Hatice kirpiklerini kırpmadan,
Sabahlara dek uyuyamaz, düşünür durur.

“Koca kılsam bahtını açarım,
Tüm dünyamı saman eder yoluna saçarım.
Eğer sevse aşkımı da bölüşse,
Ak kuğu gibi gökyüzüne denk uçarım.

Böyle hisler göğsünde uyanır,
Ve git gide derin çöker de yer alır.
Kadınca tüm aseleti, nazlılığı,
İç dünyasını kaplar durur ve kalır.
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Yaşı başı ilerleyen kadının, 
Sevgisinde doğruluk var canının.
Cennet ise bu dünyanın cenneti,
Tamamına adam yetmez saf aşkının.

Yaşamın bu lezzetine alışmış,
Yüreği pek yaralanıp, ayılmış,
Kaderine nasıl bir kısmet düşerse,
Bilinmez.. Gaibden nikah buyruğu gelmiş.

Ömür boyu yaşayıp da sevmeyen,
Aşkın ateşinde yanmayan 
çiftler var... Sevi gelir Allah’tan,
O bir ganimetle birlikte, aydınlık dünyadan.

Ona kadar şüphelenen kul pek çok,
Aşk dediğin yerde büyüyen bir ot
Yüreğinden içten gelen bir amel,
Gün ışığını alır çeker indirir.

Hissetmemiş dünyaya ne geldiğini,
Pek tez geçer gider ömrü her kulun.
Ruhunu karanlık ve dar bir bahta,
Alıp giden düşüncelere yer vermeyin.

Göğsünü kabart şöyle, temizle!
Sevgi ile yaşayamaz az akıl...
Yüreğinde şayet ateşin yok ise,
Canlı yaşa, yüreğine matem kıl.

“Bahtınla savaş, çaba göster!”, diye,
Bir düşünce geldi Hatice’ye sıra sıra.
Pıt pıt eden yüreğinin sesi
Bir başka güç de katar nefes de.
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Çağırdı da Maysur’a anlattı durumu:
Gece gündüz zorlayıp duran duygusunu,
Muhammed’i yürekten sevdiğini,
Tereddüt edip çile veren yolunu.

Söyledi ne varsa, gizlemedi kulundan:
“Siz de bilin... Kuru bir ağaç gibi 
ömrümü  geçirmeyeyim vefasız...
Daha henüz vazgeçmedim nurumdan.

Rahatı seç! Söz ehli cansın sen...
Yaparım hep neyi arsu edersen.
Öğrenin Muhammed’in niyetini,
Sana yoldaş olsun yegane can ecem.”

Söyler durur, döner durur tekrar, yine.
“Kabul eder... Boş vermesin neredeyse...”
Hatice’nin her bir yanı ateş oldu,
Kanı fışkırdı, akıp giden nehir gibice..

Maysur buldu Muhammed’i pazarda,
Uzak durdu başka gözlere ve nazara.
O yan bu yan derken söz söze eklendi,
Dedi ki sonra: “Böyle yaratılmış dünya...

Yaşın da geldi, artık kaldı bir işin içinde,
Bekar bekar gezip dursan olmaz ki.
Bir eş bul, evleniver erkenden,
Gül yaşını  boşu boşuna heba etme!

“Doğru dersin... Ben de bunu düşündüm”.
“Ne karara vardın?” “ Ben birini beğendim,
Ne çare ki hihir ödeyecek durumum yok,
Eriyip tükendi elimdeki servetim...”
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Bekledi ve dedi ki Maysur: “Muhammed,
Eğer sana eş olurum diye
Mekke’deki en varlıklı kadın gelirse,
Ne derdin ki? Söyle bir bakalım hele!”

“O kim imiş?” Şaşkınlıkla bir baktı.
“Hatice...” Muhammed’in cemali
Alevlendi, yandı gitti bir anda,
Konuşamadı, kurudu dili damağı.

“Yook, Maysur latifeyi bırak!” – dedi.
“Şaka değil. Razı isen düğün!” – dedi.
Nereden bilecekti ki böyle bir kısmet gelecek
Beklememişti, yoktu bile düşüncesi.

Dile kolay, dünyaları mal etmiş hayattan
Bir kadın gelip: “Olurum derse kaburgan...”
Kendisi bizzat yüreğini sunmuşken,
Bir beklentisi de yok hazırlığından.

Hatice’nin bu teklifi bu durumda
Yağmur oldu Muhammed’e dökülen,
Boz çölü kaplayıp gelen bir sel,
Bir aydınlıklıktı geri getiren ölümden.

SONBAHARDA ÇİÇEK VEREN  
HURMALAR

“Kadın evin kutudur” diye söz var,
Kadın, alemin gül bahçesi, hatırla.
Aydınlık sevecen yar olmazsa,
İlerlemez yiğidin işi uzaklara.
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Nur kaplatır geceni gündüzünü,
Alevlendirip harlar da güçlü kılar sevgisini.
Barını yoğunu, aclığını tokluğunu belli etmez,
Bir saray gibi bekler küçük evini.

Kadın ile dünyan temizlik dolar
Sendelersen kadın tutar tutarsa.
Ölümsüzlüğe ulaşman şüpheli,
Sevip seni çocuklarına bakmazsa.

Yazdığın şiir kadının kıymetini bilmez,
Ömrünü verdiğin destan yayılmaz.
Yar olmazsa ruhundan senle bir,
Soy yürümez, pınarların fışkırmaz...

Günler hızla geçiverdi dizilip,
Birbirinden değerli ve de ilginç sezilip.
Koyu geceler aşka tanık oldu,
Beyaz şafaklarda temizlikle rastgelip.

Birbirine düşkünler hasrete düşmez,
Dargınlık için iğneli bir söz edilmez.
Günleg geçer... gittikçe de imrendirir,
Hatice’nin yüzü ak ceylan gibi.

Arasan da tüm dualarında etrafından,
Böyle bir yar bulamazsın yabandan.
Pek güzeldir gözlerinin sürmesi,
Gözleriyse sanki başka bir nurdan.

Bembeyaz dişi Oman’ın ak incisi,
Yaşadığı için bin razı yer yüzü.
Tesadüfen gülümsemesi,-
Pers Devleti’nin doksan yıllık şerbeti.
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Tutar ümit seni sona kadar,
Yarın gelen güne daha çok inan diyerek.
Hatrından bilip gitsen de üstüne,
Görevimizdir bizim ona “Yaşa!” demek.

Onsuz ömür kopkoyu bir karanlık,
Hiçbir kimse iyi edemez yaranı.
Yaşamında her gün aldığın günden,
Kanınla, canınla yaratıldı.

Bu hayatta söylesen de bitmeyen melodi gibi,
Yuva kurar, yaşar gider yok olmaz.
Gözlerinde yanıp duran meşale,
Meşalen yansa yolun zor olmaz.
***
Beş yüz doksan bir yılı, bu yıldır o,
Düşünüyor, ele bir iş gerektir.
Hayır niyetlerle her gün tan atar,
İyiliğin yüzü beri dönmektedir.

Gönlünü koyar, Yaradan’a yalvarır
Etrafına açıp duran nur dağıtır.
Sükut eder gece bir bütün halde,
Yanar söner bitene dek meşaleler de.

Bazen iki üç gün gider  dönmeyecek gibi,
Yalnız gezer gelmez uçsuz tarladan.
Kendi kendini arar, kendini temizler,
Ne yaptığını bilmez ezeli can adam.

Bu hayatın nerede gözü kafası,
Var mı onun kenarları, kıyısı?
Nereden gelip nereye gidiyoruz?
Yoksa aynı yaşayan boş vücutlarımız mı?
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Bu yüzden ki Hanefi oldu...”Hüda ne?
Tabiatı nasıldır ki? İnsana,
Nasıl bir iyilik getirir sonunda?”
Gibi bir fikre geldi kendisi de böylece.

“Tertemiz yaşayabilmek büyük iş,
Bundandır ki şık ve güzel giyinmiş,
Kendince koyar bir hesap çıkarıp,
En zoru da Allah ile birleşmekmiş.

Hangi insan ölümsüzlüğe yaklaşır,
Hangi canı temiz kılar, yüceltir?”
Düşünceleri Muhammed’in kalbine,
Sahip çıkar, yıldız olur yağılır.

Niyetlendi, söyleyecekti tüm doğruyu,
Kıyamadı bağrında tuttuklarına.
Allah yolu ölümsüzlüğe götürecek yol,
Başka düşünceleri attı, unuttu.

Çok derinden bir söz verdi kendine...
Sonsuz alem hayal oldu gözüne
Bir görünür bir görünmez. Çıtırdayıp
Gün ışığı oynar gibi ayna üstünde.

O zamanlar yanındaydı Kabe’nin,
Meysur kişi geldi: “Nereden bulacağım 
seni şimdi diye düşünmüştüm... Bir iş var”.
“Tabii, buyrun!” “Kurbanın olayım, 

Seni evine gelsin dedi Hatice”.
“İş var mı?” “İş var , hoşuna gitmezse
yapmazsın... Hadi, acele et!”, dedi.
Böyle bir iş rüyana girmez uyusan bile.
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Mekke’deki Hatice bir zengindi,
Bir devasa çiftliği de var idi.
Siyah giyer, dul olarak yaşardı,
Yaşıda yenice kırka gelmekte idi.

Hiçbir kimse sözünü iki etmemiş,
Çin’den ipek, Perslilerden sırma almış,
Hindistan’dan gelen kilimlerle dolmuş evi,
Perdeleri göz alıcı setendenmiş.

Kazan kaynar, ocağında ateş sönmez,
Kaşı kara gözleriyse üzüm gibi,
Kimse diyemez kırk yaşında dul, diye
Kadınların doğasını anlamaz.

Kara saçı sırtına dökülür,
Hey gün yıkanır ve her gün yine örülür.
Çin’den getirttiği mis kokular kokar,
Mest olunur o kokuya, ölünür.

Baş örtüsü Horasan’ın ipeği,
Kirpikleri anımsatır okları.
Nasıl korumuş bu güzelliğini,
Nevruz’daki lale gibi dudağı.

Muhammed’in aşkı artarak,
Gittikçe Hatice’ye yakınlaşarak,
Pır pır eder sanki erir yüreği,
Hoş güzel sözler çıkar durmayarak.

Hatice de gönül verdi,sevindi.
Hayatımız gider dediinandı.
Muhammed’i saydı, hürmet etti,
Hissetti dünyevi yüce vazifesini.
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Hissetti yüce ruhunu, devletini,
Aldığı güç ve enerjiyi.
Muhammed’in iredesiyle yaşadı,
Vazife etti,  hayat yükünü, emeğini.

Muhammed’e gönlünü verdi inandı,
Ondan akıl gördü, bilgelik öğrendi.
Peygamberlik özelliğini ilk önce,
Tam kıymetini bilip, yüceltti elden geldiğince.

O ruhu geliştirirken dikkatli,
Niyetlendi kendini hazırlayarak,
Muhammed’in sırlarını tam paylaştı,
Eteğini ziyaret ediyordu, hiç durmadı.

Hatice’ye söyler, fikir alırlar,
Hakikate giden yolu kaparlar.
Bazen tartışarak sabahlara girerler,
Aradıklarını bulamaz canları sıkılır.

Neyi arar dururlar bu aydınlıkta?
Düşünce deryasında yalnız kalarak kayıkta.
Beklediği ne? Dileği ne acaba?
Yol gösterip kollayıcısı ne tarafta?

Ucu nerede bu akan dünyanın?
Nerede başlar nerede biter ay ve günleri?
Yanına bir vefalı verir mi?
Ömür boyu topladığını, düşlediğini.

Yerdeki izin acaba kalır mı?
Ölsen de yıldızın yine yanar mı?
Sağ gezerken doğru düzgün olmalı,
Niye ak diye hesaplarız karayı?
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Kimiz? Nereden, nasıl geldik biz?
Dünyalık bu kaygıları neden çekeriz?
Ruhumuz nurdan ise o zaman niye
Toprağa tekrar dönüşüp gideriz?

Acı çekerek bir şeyler arıyor.
Aradığı ne zaman, nereden  gelir.
Ruhunun sınırsızlığını sezer,
Bazen o sınırsızlıktan ürperir.

Ruhu sonsuz, doğru insanın,
Nasıl böyle bir insan olarak yaratıldın?
Dayanağın var mı ona dayanan?
Yaşayacak var mı küçük bir barınağın?

Var ise şayet on sekiz bin alem,
O kadar alem ruh da da alem.
O kadar güneş vardır nur saçan,
O kadar sır çözülmemiş saklanan.

O’na giden yön nasıl bulunur?
Bulana dek binlerce adam yanılır.
Muhammed’in yüreğinde sadece,
“Ulaşırım!” – inancının sesi yankılanır.

İnancın gücü sınırsız, tükenmez,
İnançsız yüce düşünceler doğmaz.
Kibirli, kinci, inançsız bir insan
Mutlu bir ağaç gibi yeşermez.

İnanca verirsen heyecanını, canını,
Duru eder, temizler hatta kanını.
Başka dünya alemine götürür,
Yıkılmayan yeryüzünde yayılan damarın.
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Öyleyse sahipsin bir büyük güce,
Yükselirsin kör yaşamdan ölümsüzlüğe,
Ufak işlerin gözle görünmez,
Yol verirsin yüce sevgiye.

Nehir olsam ulaşırım diye denize,
Çöl rast gelirse bulut olur ikize.
Çıkarsın ve maksadına ulaşırsın,
Hiçbir şey hissetmiyormuş gibicesine.

İnancın kudreti şöyledir:
Ufak tefek sapkınlıklardan boşanmak,
Ruhunu kazıp dibini, içini,
Yaradan’a yakın olmak, dost olmak...

Bu inanç Muhammed’i itekler,
Bazen tenha çöle, bazen dağa götürür.
Bilmez ne arayarak gezdiğini,
Fakat bir sükunet, ılıklık bulur görür.

O huzuru içten sezer, ister de,
Uzunca tutar ve kalkamaz kendi de.
Hissedemez bunu Hatice’den başka bir can,
Yüreğindeki aydınlığın gitmez izi de.

... Hatice’nin bahçesinde uzunca,
Üç dört hurma büyüyordu mutluca.
Bu yıl güzün bir keramet çiçeklendi,
Bembeyaz çiçeği hoş kokular saçmakta.

Yetmiş yaşındaki ağaç şaşırdı,
“Hurmalara Allah ömür bağışladı.
İyiliğin nişanesi diyelim,
Uzaklara atalım çekirdeğini.”
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Aslında böyle zamansız çiçek veren
Hurmaları Mekke’de kimse görmemişti.
Görse bile anlamaz, fark etmeden,
Boş hayatta yaşayanlar ölmemişti.

Niye böyle geç çiçek açtı hurmalar?
Yoksa geç mi uyandı canlar?
Yürekteki ateşi hissettiler belki de,
Yahut son acısını mı bağırırlar.

Hatice’nin sürmeli gözleri,
Ömrünün keskin değişimi;
Gitti, gün geçtikçe gençleşti,
Sıcak şefkat, nurla doldu sözleri.

Kara saçı sırtına dökülür,
Hey gün yıkanır ve her gün yine örülür.
Çin’den getirttiği mis kokular kokar,
Mest olunur o kokuya, ölünür.

Baş örtüsü Horasan’ın ipeği,
Kirpikleri anımsatır okları.
Nasıl korumuş bu güzelliğini,
Nevruz’daki lale gibi dudağı.

Muhammed’in aşkı artarak,
Gittikçe Hatice’ye yakınlaşarak,
Pır pır eder sanki erir yüreği,
Hoş güzel sözler çıkar durmayarak.

Hatice de gönül verdi,sevindi.
Hayatımız gider dediinandı.
Muhammed’i saydı, hürmet etti,
Hissetti dünyevi yüce vazifesini.
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Hissetti yüce ruhunu, devletini,
Aldığı güç ve enerjiyi.
Muhammed’in iredesiyle yaşadı,
Vazife etti,  hayat yükünü, emeğini.

Muhammed’e gönlünü verdi inandı,
Ondan akıl gördü, bilgelik öğrendi.
Peygamberlik özelliğini ilk önce,
Tam kıymetini bilip, yüceltti elden geldiğince.

O ruhu geliştirirken dikkatli,
Niyetlendi kendini hazırlayarak,
Muhammed’in sırlarını tam paylaştı,
Eteğini ziyaret ediyordu, hiç durmadı.

Hatice’ye söyler, fikir alırlar,
Hakikate giden yolu kaparlar.
Bazen tartışarak sabahlara girerler,
Aradıklarını bulamaz canları sıkılır.

Neyi arar dururlar bu aydınlıkta?
Düşünce deryasında yalnız kalarak kayıkta.
Beklediği ne? Dileği ne acaba?
Yol gösterip kollayıcısı ne tarafta?

Ucu nerede bu akan dünyanın?
Nerede başlar nerede biter ay ve günleri?
Yanına bir vefalı verir mi?
Ömür boyu topladığını, düşlediğini.

Yerdeki izin acaba kalır mı?
Ölsen de yıldızın yine yanar mı?
Sağ gezerken doğru düzgün olmalı,
Niye ak diye hesaplarız karayı?



80 

Kimiz? Nereden, nasıl geldik biz?
Dünyalık bu kaygıları neden çekeriz?
Ruhumuz nurdan ise o zaman niye
Toprağa tekrar dönüşüp gideriz?

Acı çekerek bir şeyler arıyor.
Aradığı ne zaman, nereden  gelir.
Ruhunun sınırsızlığını sezer,
Bazen o sınırsızlıktan ürperir.

Ruhu sonsuz, doğru insanın,
Nasıl böyle bir insan olarak yaratıldın?
Dayanağın var mı ona dayanan?
Yaşayacak var mı küçük bir barınağın?

Var ise şayet on sekiz bin alem,
O kadar alem ruh da da alem.
O kadar güneş vardır nur saçan,
O kadar sır çözülmemiş saklanan.

O’na giden yön nasıl bulunur?
Bulana dek binlerce adam yanılır.
Muhammed’in yüreğinde sadece,
“Ulaşırım!” – inancının sesi yankılanır.

İnancın gücü sınırsız, tükenmez,
İnançsız yüce düşünceler doğmaz.
Kibirli, kinci, inançsız bir insan
Mutlu bir ağaç gibi yeşermez.

İnanca verirsen heyecanını, canını,
Duru eder, temizler hatta kanını.
Başka dünya alemine götürür,
Yıkılmayan yeryüzünde yayılan damarın.
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Öyleyse sahipsin bir büyük güce,
Yükselirsin kör yaşamdan ölümsüzlüğe,
Ufak işlerin gözle görünmez,
Yol verirsin yüce sevgiye.

Nehir olsam ulaşırım diye denize,
Çöl rast gelirse bulut olur ikize.
Çıkarsın ve maksadına ulaşırsın,
Hiçbir şey hissetmiyormuş gibicesine.

İnancın kudreti şöyledir:
Ufak tefek sapkınlıklardan boşanmak,
Ruhunu kazıp dibini, içini,
Yaradan’a yakın olmak, dost olmak...

Bu inanç Muhammed’i itekler,
Bazen tenha çöle, bazen dağa götürür.
Bilmez ne arayarak gezdiğini,
Fakat bir sükunet, ılıklık bulur görür.

O huzuru içten sezer, ister de,
Uzunca tutar ve kalkamaz kendi de.
Hissedemez bunu Hatice’den başka bir can,
Yüreğindeki aydınlığın gitmez izi de.

... Hatice’nin bahçesinde uzunca,
Üç dört hurma büyüyordu mutluca.
Bu yıl güzün bir keramet çiçeklendi,
Bembeyaz çiçeği hoş kokular saçmakta.

Yetmiş yaşındaki ağaç şaşırdı,
“Hurmalara Allah ömür bağışladı.
İyiliğin nişanesi diyelim,
Uzaklara atalım çekirdeğini.”
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Aslında böyle zamansız çiçek veren
Hurmaları Mekke’de kimse görmemişti.
Görse bile anlamaz, fark etmeden,
Boş hayatta yaşayanlar ölmemişti.

Niye böyle geç çiçek açtı hurmalar?
Yoksa geç mi uyandı canlar?
Yürekteki ateşi hissettiler belki de,
Yahut son acısını mı bağırırlar.

Hatice’nin sürmeli gözleri,
Ömrünün keskin değişimi;
Gitti, gün geçtikçe gençleşti,
Sıcak şefkat, nurla doldu sözleri.

...Sonraki yıl Zayid geldi. Oradaydı,
Çok geçmedi oldu evin armağanı.
Köle gibi ele geçmiş bir çocuktu,
Hatice O’nu Muhammed’e adadı.

İki yıl kadar yaşadığı zaman evinde,
Güneşle bir geldi babası beşiğine.
Zayid dedi: “Burada kalacağım,
Burada ulaştım şefkate, sevgiye.”

Üç kişiyi şahit kıldı kulluktan
Azad etti, evlat etti pir tutulan.
Ali ile bir tutarak hukuğunu
Otururken yer alırlar baş taraftan.

Bir aile kurmak büyük bir ganimet,
Aynı amaca hep birlikte çabalamak,
Birbirine hürmet ediyorlarsa gönülden,
Yaş fidanlar büyümeli baş eğerek.
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Birbirinin gönlünü kırmazlarsa,
Ateş yakılarak ocakta kazan kaynarsa.
Sönmese evin yanan çırası,
Bal sözlerini birbirine adarlarsa.

Bundan başka bir mutluluk var mı bilinesi,
Bin damarlı, bin dallı bu dünyada.
Huzurun ucu, tutkusu
Birliğe yöneldi ailelerin kimisi.

Muhammed’in geçti birçok yılı,
Zor hayatın besteye geldi durumları.
Zenginliği de aldı kendi eline,
Kum gibi aktı elinde tam durmadı.

Sezdi dünyanın boş fani olduğunu,
Yel gibi uçup elden gittiğini.
Azgınlığa doğru alıp insanı,
Maymun gibi maskara edip geçtiğini.

Her şeyi yaşadı: İlginç hayatı,
O hayatın getirdiğini baş ağrısı.
Tuzağına gitmez yanılarak,
Ne yapsa da lazım idi ondan ayrılması.

Zenginlik canı tutan hapis imiş,
Ruhunu kaplayan çöl gibiymiş.
Ruhunu temiz tutamazsın,
Tüm gönlünü Yaradan’a vermez isen.

Malı, parayı çok sevmeyi bıraktı,
Yalnızlaştı canını aramaya başladı.
“Ey Yaradan, zengin değil, fakir kıl,
Ölür iken istemem  başkasını”,-
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Vara yoğa ne olursa şükür der,
Kim olursa hoş, güzel söz eder.
Yapayalnız gider Hira Dağı’na,
Kim bilir, ne arar, ne eder?

“Bu hayatta yalnız Hüda sonsuz”,-
Diye saf düşünceler doğdu.
O düşünce arkasından tüm idrak
Düştü... Ne olacağı belirsiz...!

Bu düşünce ne neticeye götürür,
Yahut ara yollarda kalır bilinmez
Ya meyvesini verir en sonunda.
Alemde olmayan bir saltanat getirir.

Öyle basit ulaşılır şey değil, 
Orada var hayır, binlerce bereket.
Azap ile bin bir geçit geçersin,
Bu sınavda bir kul yok yardım edecek.

Kaç kere dağa taşa düşeceksin,
Açık gök, yıldız olacak döşediğin.
Yollarına demir diken dizilir,
Damarlarından kan fışkırarak biteceksin.

Hak yolunu seçti sonunda,
Yürek verdi gönül hissi ve aklıyla.
İnsanlığa göstereceğim diye doğru yolu,
Tevekküle gitti altın başıyla.

Gece gündüz coşkun olur da coşar,
Kendisi yalnız taşır, yükü dünyalar.
Sükut ile tan atarken. Hatice
Ev işleri ile meşgul yemek yapar.
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“Bu hayatta yalnız Hüda sonsuz”,-
Diye saf düşünceler doğdu.
O düşünce arkasından tüm idrak
Düştü... Ne olacağı belirsiz...!

Bu düşünce ne neticeye götürür,
Yahut ara yollarda kalır bilinmez
Ya meyvesini verir en sonunda.
Alemde olmayan bir saltanat getirir.

Öyle basit ulaşılır şey değil, 
Orada var hayır, binlerce bereket.
Azap ile bin bir geçit geçersin,
Bu sınavda bir kul yok yardım edecek.

Kaç kere dağa taşa düşeceksin,
Açık gök, yıldız olacak döşediğin.
Yollarına demir diken dizilir,
Damarlarından kan fışkırarak biteceksin.

Hak yolunu seçti sonunda,
Yürek verdi gönül hissi ve aklıyla.
İnsanlığa göstereceğim diye doğru yolu,
Tevekküle gitti altın başıyla.

Gece gündüz coşkun olur da coşar,
Kendisi yalnız taşır, yükü dünyalar.
Sükut ile tan atarken. Hatice
Ev işleri ile meşgul yemek yapar.
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PEYGAMBERLİĞİN BAŞLANGICI

Aniden gelen yüce düzen var,
Değişiyor baş döndüren durumlar,
Kendince bir hikmete sahiptir,
Gök ve yer, ağaçlar ve eşyalar.

Alem ile yoğrulursun kalırsın,
Adresi olmayan malumatlar alırsın.
Kendini sen nur gibi hissedersin,
Otlar ile bağlantını yakalarsın.

Titreyen bir besteye dönüşeceksin,
Tanımadığın bir yere geçeceksin.
Ateşten vücuduna yerleşen bir güç dolar,
Sen bir kez tapın, gidip söneceksin.

Bu keramet kayıp bir şeydir sana,
Gelmesi hep bağlı onun Allah’a.
Böyle bir his kaderinde var ise,
Ayıp değil yatsan da bir çuvalda.

Oruç Ayı... çıktı yavaşça şehirden,
Çıkmadı hiç karşısına yolda bir adam.
Başlığında üç dört günlük azık var,
Gitmektedir iman dileyerek Allah’tan.

Hira’daki mağara – gideceği yer belli.
Geride kaldı Mekke boz ve bulanık.
Düşüncesinde geçen her türden günler,
Olaylar birbirine ulanarak.
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Kus Sayit’in hutbesi akılda eser,
Deveye bindi söylemekte erken ler,
Herkesin ağzı açık şaşırır,
Dinlemişti, hatırlar bunu Muhammed.

Demiş idi Sayit o zaman: Ahali!
Söylediğim sözlerin var bir haberi.
Geleceği bilemez hiçbir can,
Babası ölse devam ettirir yolu çocuğu.

Geçer gider ömür durmaz bir yerde,
Olayların ardı durmaz söylemeyle.
Gökten bana haber geldi dinleyin,
Bir Peygamber geliyormuş bu millete.

Sema büyük, kendince bir gök çadır
Yıldız kayar, deniz durur ve nihayet,
Gelen kalmaz, giden gelmez biline,
Bir Allah’a secde eder, tapınır.

Yakın zamanda gelecek bize peygamber,
Gölgesi üstümüzde de gezer.
O’na iman edip tövbe edin,
Bunları yapanların kendine yarar eder.

Kutlu yola götürür halkın akışını,
Karanlıkta saçar ışığını.
O’na inamayıp giden münafık,
Aklın varken ayır akla karayı.

Ey insanlar! Hani, nerede ataların?
Güzel evlerin, dolup taşan malların?
“Ben – Allah’ım” diye göğüs kabartan paşa yok,
Cenazesi yok kemikleri nedere onların?
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Hani onların göğe değen evleri?
Yığılmış bir taş olarak kaldı.
Altından yaptıkları ilahı,
Yoksa onları hala korumakta mı?

Fravun ve Nemrut gibi siz de,
Gamsız kalmayın bir azapta.
Fani, gelip geçici bu dünya,
Ölümsüzlüğü alamazsın borca.

Sadece tek sonsuz Allah’ım,
Ondan ömür, rızık ve baht isterim.
Doğmamış, doğrulmamış, eşi yok,
Bana ne kader verirse versin dayanırım.”

Bu hutbeyi duyduğunda çocuk idi,
Sözler gönlünde yer almış idi.
Mağarasına geldi alışıldığı gibi,
Aynı sesle dua etti.

“Ey Yaradanım!” dedi. Sen bana,
İman ver! Getirme kötü düşünce.
Ben seni ateşten sıcak sevgiyle seviyorum,
Canım kurban olsun senin yoluna.

Güç kuvvet ver, tükenmez bir şefkat ver,
Hak yoluna girsin tüm  kullar.
Temiz kıl yüreğimi, düşüncemi,
Denk gelmesin bana haram olanlar.

Canım daima sen diye eğilsin,
Senin sonsuz varlığını düşünsün.
Sabırlı kıl, dürüst kıl. Hiçbir zaman,
Uzaklığından senden korkarım gönlümün.
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İman ederim, günahlarımı bağışla, temizle!
Unutursam seni beni cezalandır.
Güvenilir adamlarından olayım,
Bırakma beni yarı yolda, bırakma!

Kötülükten hayat boyu kaçayım,
Yüreğimi sana genişçe açayım.
Tek senin dediğinden çıkmayarak,
Çizdiğin çizgimde yol alayım.

Aniden gelen yüce düzen var,
Değişiyor baş döndüren durumlar,
Kendince bir hikmete sahiptir,
Gök ve yer, ağaçlar ve eşyalar.

Alem ile yoğrulursun kalırsın,
Adresi olmayan malumatlar alırsın.
Kendini sen nur gibi hissedersin,
Otlar ile bağlantını yakalarsın.

Titreyen bir besteye dönüşeceksin,
Tanımadığın bir yere geçeceksin.
Ateşten vücuduna yerleşen bir güç dolar,
Sen bir kez tapın, gidip söneceksin.

Bu keramet kayıp bir şeydir sana,
Gelmesi hep bağlı onun Allah’a.
Böyle bir his kaderinde var ise,
Ayıp değil yatsan da bir çuvalda.

Oruç Ayı... çıktı yavaşça şehirden,
Çıkmadı hiç karşısına yolda bir adam.
Başlığında üç dört günlük azık var,
Gitmektedir iman dileyerek Allah’tan.
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Hira’daki mağara – gideceği yer belli.
Geride kaldı Mekke boz ve bulanık.
Düşüncesinde geçen her türden günler,
Olaylar birbirine ulanarak.

Kus Sayit’in hutbesi akılda eser,
Deveye bindi söylemekte erken ler,
Herkesin ağzı açık şaşırır,
Dinlemişti, hatırlar bunu Muhammed.

Demiş idi Sayit o zaman: Ahali!
Söylediğim sözlerin var bir haberi.
Geleceği bilemez hiçbir can,
Babası ölse devam ettirir yolu çocuğu.

Geçer gider ömür durmaz bir yerde,
Olayların ardı durmaz söylemeyle.
Gökten bana haber geldi dinleyin,
Bir Peygamber geliyormuş bu millete.

Sema büyük, kendince bir gök çadır
Yıldız kayar, deniz durur ve nihayet,
Gelen kalmaz, giden gelmez biline,
Bir Allah’a secde eder, tapınır.

Yakın zamanda gelecek bize peygamber,
Gölgesi üstümüzde de gezer.
O’na iman edip tövbe edin,
Bunları yapanların kendine yarar eder.

Kutlu yola götürür halkın akışını,
Karanlıkta saçar ışığını.
O’na inamayıp giden münafık,
Aklın varken ayır akla karayı.
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Ey insanlar! Hani, nerede ataların?
Güzel evlerin, dolup taşan malların?
“Ben – Allah’ım” diye göğüs kabartan paşa yok,
Cenazesi yok kemikleri nedere onların?

Hani onların göğe değen evleri?
Yığılmış bir taş olarak kaldı.
Altından yaptıkları ilahı,
Yoksa onları hala korumakta mı?

Fravun ve Nemrut gibi siz de,
Gamsız kalmayın bir azapta.
Fani, gelip geçici bu dünya,
Ölümsüzlüğü alamazsın borca.

Sadece tek sonsuz Allah’ım,
Ondan ömür, rızık ve baht isterim.
Doğmamış, doğrulmamış, eşi yok,
Bana ne kader verirse versin dayanırım.”

Bu hutbeyi duyduğunda çocuk idi,
Sözler gönlünde yer almış idi.
Mağarasına geldi alışıldığı gibi,
Aynı sesle dua etti.

“Ey Yaradanım!” dedi. Sen bana,
İman ver! Getirme kötü düşünce.
Ben seni ateşten sıcak sevgiyle seviyorum,
Canım kurban olsun senin yoluna.

Güç kuvvet ver, tükenmez bir şefkat ver,
Hak yoluna girsin tüm  kullar.
Temiz kıl yüreğimi, düşüncemi,
Denk gelmesin bana haram olanlar.
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Canım daima sen diye eğilsin,
Senin sonsuz varlığını düşünsün.
Sabırlı kıl, dürüst kıl. Hiçbir zaman,
Uzaklığından senden korkarım gönlümün.

İman ederim, günahlarımı bağışla, temizle!
Unutursam seni beni cezalandır.
Güvenilir adamlarından olayım,
Bırakma beni yarı yolda, bırakma!

Kötülükten hayat boyu kaçayım,
Yüreğimi sana genişçe açayım.
Tek senin dediğinden çıkmayarak,
Çizdiğin çizgimde yol alayım.

Birlik yok, ulus olma esası yok,
Karanlık yarın ve gelecek.
Ne yapsın bu durgun ve şaşkın halk,
Birbirini hangi günde koruyacak?

Bu durumdan kurtulmak mümkün mü?
Putperestlik yıkılıp yok olur mu?
Ahir bir gün yarılır bir irin gibi,
Kan toplayıp şişip giden bu hağrı.

Bu düşünceler Muhammed’e yapıştı,
Canı sıkıldı, ileri geri düşündü.
Alnından şıpır şıpır ter akar,
Kahrı kiminde kendiyle karıştı.

... Uyuyakaldı. Mağaraya indi melek,
Muhammed’i görevlendirmek için bir işe.
Nurdan yaratılmış... Başı değer göğe,
İki ayağı durur iki başka yerde.
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Aleme sığmaz varlığı bedeni,
Min kat büyür gözümde hayali.
Bu canın yüreği ödü korkar, tövbe!
Yere dökülüz ağzındaki kelime – i.

Bu mucize bin yılda bir gelir,
Yüreği boş adam görse küt ölür.
Önce gelen Musa ile İsa’ya,
Muhammed’i aldı şimdi yeltenir.

Elinde bir kitap var nurdan,
Harfleri asil inci ve mercandan.
Sözleri gerdan gibi dizilmiş,
Her bir sözü şerbetten ve baldan.

“Oku!” – diye Muhammed’e buyurdu.
Bu buyruktan bir mucize hissetti mi?
“Ben okuma bilmem!” – diye cevapladı,
Meleğin çok çevikti hareketi.

Muhammed’in belini sımsıkı sıktı,
“Oku!” – dedi kitap koydu önüne.
“Ben okuma bilmem!” – diye tekrarladı,
Yüreği ölmüş idi, yüz karası.

Melek canını gözüne gösterdi,
Zorladı, sıktı iyice ses getirdi.
“Oku!” – diye haykırarak bağırdı.
Zorla başını yukarıya kaldırdı:

“Ne okuyayım?” – diye yalvardı.
(Yapmasa unutup tüm şenliği
Hira’nın mağarasında ölecekti,
Melek de ona sanki hiç acımazdı.)
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“Yaradan Rabbinin adıyla oku!,
Damladan insan yaratan, yarattı nefesi.
Oku! İnsanlığa öğretip sonra eline
Kalem verdi, Hüda’nın rahmeti genişti”.

Bu sözleri Muhammed tekrarladı,
Sesi çıksa da boğazı kıkırdadı, -
Boğazına takıldı canı geldi de,
Seksen bin damarı sızladı.

Melek O’nu orada bıraktı gitti,
Yüce nutkun yolu da böyle başlayıverdi.
Yüreğine baktırmaz saçı serperek,
Kök salarak yetiştirdi bu da geleceği.

Epey zaman geçip uyanır ki terlidir,
Dünkü getirdiği yemek de dibindedir.
Gördüğü bin türlü  meleğin,
Köz önünde hayali belirgindir.

Hatırlasa sözleri ezberlemiştir,
Beynine mühür basılmış gibidir.
Gerçek mi, rüya mı anlayamadı,
Gönlüne yanıp duran ateş girmiştir.

Ne oldu nereden gelen bir alamet bu?
İçini ürpertti, canını rüzgarda bıraktı.
Şeytan mı, melek mi, Allah mı?
Yahut büyük bir ruhi şart mı?

Aniden gelen yüce düzen var,
Değişiyor baş döndüren durumlar,
Kendince bir hikmete sahiptir,
Gök ve yer, ağaçlar ve eşyalar.
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Alem ile yoğrulursun kalırsın,
Adresi olmayan malumatlar alırsın.
Kendini sen nur gibi hissedersin,
Otlar ile bağlantını yakalarsın.

Titreyen bir besteye dönüşeceksin,
Tanımadığın bir yere geçeceksin.
Ateşten vücuduna yerleşen bir güç dolar,
Sen bir kez tapın, gidip söneceksin.

Bu keramet kayıp bir şeydir sana,
Gelmesi hep bağlı onun Allah’a.
Böyle bir his kaderinde var ise,
Ayıp değil yatsan da bir çuvalda.

Oruç Ayı... çıktı yavaşça şehirden,
Çıkmadı hiç karşısına yolda bir adam.
Başlığında üç dört günlük azık var,
Gitmektedir iman dileyerek Allah’tan.

Hira’daki mağara – gideceği yer belli.
Geride kaldı Mekke boz ve bulanık.
Düşüncesinde geçen her türden günler,
Olaylar birbirine ulanarak.

Kus Sayit’in hutbesi akılda eser,
Deveye bindi söylemekte erken ler,
Herkesin ağzı açık şaşırır,
Dinlemişti, hatırlar bunu Muhammed.

Demiş idi Sayit o zaman: Ahali!
Söylediğim sözlerin var bir haberi.
Geleceği bilemez hiçbir can,
Babası ölse devam ettirir yolu çocuğu.
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Geçer gider ömür durmaz bir yerde,
Olayların ardı durmaz söylemeyle.
Gökten bana haber geldi dinleyin,
Bir Peygamber geliyormuş bu millete.

Sema büyük, kendince bir gök çadır
Yıldız kayar, deniz durur ve nihayet,
Gelen kalmaz, giden gelmez biline,
Bir Allah’a secde eder, tapınır.

Yakın zamanda gelecek bize peygamber,
Gölgesi üstümüzde de gezer.
O’na iman edip tövbe edin,
Bunları yapanların kendine yarar eder.

Kutlu yola götürür halkın akışını,
Karanlıkta saçar ışığını.
O’na inamayıp giden münafık,
Aklın varken ayır akla karayı.

Ey insanlar! Hani, nerede ataların?
Güzel evlerin, dolup taşan malların?
“Ben – Allah’ım” diye göğüs kabartan paşa yok,
Cenazesi yok kemikleri nedere onların?

Hani onların göğe değen evleri?
Yığılmış bir taş olarak kaldı.
Altından yaptıkları ilahı,
Yoksa onları hala korumakta mı?

Fravun ve Nemrut gibi siz de,
Gamsız kalmayın bir azapta.
Fani, gelip geçici bu dünya,
Ölümsüzlüğü alamazsın borca.
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Sadece tek sonsuz Allah’ım,
Ondan ömür, rızık ve baht isterim.
Doğmamış, doğrulmamış, eşi yok,
Bana ne kader verirse versin dayanırım.”

Bu hutbeyi duyduğunda çocuk idi,
Sözler gönlünde yer almış idi.
Mağarasına geldi alışıldığı gibi,
Aynı sesle dua etti.

“Ey Yaradanım!” dedi. Sen bana,
İman ver! Getirme kötü düşünce.
Ben seni ateşten sıcak sevgiyle seviyorum,
Canım kurban olsun senin yoluna.

Güç kuvvet ver, tükenmez bir şefkat ver,
Hak yoluna girsin tüm  kullar.
Temiz kıl yüreğimi, düşüncemi,
Denk gelmesin bana haram olanlar.

Canım daima sen diye eğilsin,
Senin sonsuz varlığını düşünsün.
Sabırlı kıl, dürüst kıl. Hiçbir zaman,
Uzaklığından senden korkarım gönlümün.

İman ederim, günahlarımı bağışla, temizle!
Unutursam seni beni cezalandır.
Güvenilir adamlarından olayım,
Bırakma beni yarı yolda, bırakma!

Kötülükten hayat boyu kaçayım,
Yüreğimi sana genişçe açayım.
Tek senin dediğinden çıkmayarak,
Çizdiğin çizgimde yol alayım.
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Aniden gelen yüce düzen var,
Değişiyor baş döndüren durumlar,
Kendince bir hikmete sahiptir,
Gök ve yer, ağaçlar ve eşyalar.

Alem ile yoğrulursun kalırsın,
Adresi olmayan malumatlar alırsın.
Kendini sen nur gibi hissedersin,
Otlar ile bağlantını yakalarsın.

Titreyen bir besteye dönüşeceksin,
Tanımadığın bir yere geçeceksin.
Ateşten vücuduna yerleşen bir güç dolar,
Sen bir kez tapın, gidip söneceksin.

Bu keramet kayıp bir şeydir sana,
Gelmesi hep bağlı onun Allah’a.
Böyle bir his kaderinde var ise,
Ayıp değil yatsan da bir çuvalda.

Oruç Ayı... çıktı yavaşça şehirden,
Çıkmadı hiç karşısına yolda bir adam.
Başlığında üç dört günlük azık var,
Gitmektedir iman dileyerek Allah’tan.

Hira’daki mağara – gideceği yer belli.
Geride kaldı Mekke boz ve bulanık.
Düşüncesinde geçen her türden günler,
Olaylar birbirine ulanarak.

Kus Sayit’in hutbesi akılda eser,
Deveye bindi söylemekte erken ler,
Herkesin ağzı açık şaşırır,
Dinlemişti, hatırlar bunu Muhammed.



99 

Demiş idi Sayit o zaman: Ahali!
Söylediğim sözlerin var bir haberi.
Geleceği bilemez hiçbir can,
Babası ölse devam ettirir yolu çocuğu.

Geçer gider ömür durmaz bir yerde,
Olayların ardı durmaz söylemeyle.
Gökten bana haber geldi dinleyin,
Bir Peygamber geliyormuş bu millete.

Sema büyük, kendince bir gök çadır
Yıldız kayar, deniz durur ve nihayet,
Gelen kalmaz, giden gelmez biline,
Bir Allah’a secde eder, tapınır.

Yakın zamanda gelecek bize peygamber,
Gölgesi üstümüzde de gezer.
O’na iman edip tövbe edin,
Bunları yapanların kendine yarar eder.

Kutlu yola götürür halkın akışını,
Karanlıkta saçar ışığını.
O’na inamayıp giden münafık,
Aklın varken ayır akla karayı.

Ey insanlar! Hani, nerede ataların?
Güzel evlerin, dolup taşan malların?
“Ben – Allah’ım” diye göğüs kabartan paşa yok,
Cenazesi yok kemikleri nedere onların?

Hani onların göğe değen evleri?
Yığılmış bir taş olarak kaldı.
Altından yaptıkları ilahı,
Yoksa onları hala korumakta mı?
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Fravun ve Nemrut gibi siz de,
Gamsız kalmayın bir azapta.
Fani, gelip geçici bu dünya,
Ölümsüzlüğü alamazsın borca.

Sadece tek sonsuz Allah’ım,
Ondan ömür, rızık ve baht isterim.
Doğmamış, doğrulmamış, eşi yok,
Bana ne kader verirse versin dayanırım.”

Bu hutbeyi duyduğunda çocuk idi,
Sözler gönlünde yer almış idi.
Mağarasına geldi alışıldığı gibi,
Aynı sesle dua etti.

“Ey Yaradanım!” dedi. Sen bana,
İman ver! Getirme kötü düşünce.
Ben seni ateşten sıcak sevgiyle seviyorum,
Canım kurban olsun senin yoluna.

Güç kuvvet ver, tükenmez bir şefkat ver,
Hak yoluna girsin tüm  kullar.
Temiz kıl yüreğimi, düşüncemi,
Denk gelmesin bana haram olanlar.

Canım daima sen diye eğilsin,
Senin sonsuz varlığını düşünsün.
Sabırlı kıl, dürüst kıl. Hiçbir zaman,
Uzaklığından senden korkarım gönlümün.

İman ederim, günahlarımı bağışla, temizle!
Unutursam seni beni cezalandır.
Güvenilir adamlarından olayım,
Bırakma beni yarı yolda, bırakma!
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İLK ADIM

Kötülükten hayat boyu kaçayım,
Yüreğimi sana genişçe açayım.
Tek senin dediğinden çıkmayarak,
Çizdiğin çizgimde yol alayım.

Birlik yok, ulus olma esası yok,
Karanlık yarın ve gelecek.
Ne yapsın bu durgun ve şaşkın halk,
Birbirini hangi günde koruyacak?

Bu durumdan kurtulmak mümkün mü?
Putperestlik yıkılıp yok olur mu?
Ahir bir gün yarılır bir irin gibi,
Kan toplayıp şişip giden bu hağrı.

Bu düşünceler Muhammed’e yapıştı,
Canı sıkıldı, ileri geri düşündü.
Alnından şıpır şıpır ter akar,
Kahrı kiminde kendiyle karıştı.

... Uyuyakaldı. Mağaraya indi melek,
Muhammed’i görevlendirmek için bir işe.
Nurdan yaratılmış... Başı değer göğe,
İki ayağı durur iki başka yerde.

Aleme sığmaz varlığı bedeni,
Min kat büyür gözümde hayali.
Bu canın yüreği ödü korkar, tövbe!
Yere dökülüz ağzındaki kelime – i.
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Bu mucize bin yılda bir gelir,
Yüreği boş adam görse küt ölür.
Önce gelen Musa ile İsa’ya,
Muhammed’i aldı şimdi yeltenir.

Elinde bir kitap var nurdan,
Harfleri asil inci ve mercandan.
Sözleri gerdan gibi dizilmiş,
Her bir sözü şerbetten ve baldan.

“Oku!” – diye Muhammed’e buyurdu.
Bu buyruktan bir mucize hissetti mi?
“Ben okuma bilmem!” – diye cevapladı,
Meleğin çok çevikti hareketi.

Muhammed’in belini sımsıkı sıktı,
“Oku!” – dedi kitap koydu önüne.
“Ben okuma bilmem!” – diye tekrarladı,
Yüreği ölmüş idi, yüz karası.

Melek canını gözüne gösterdi,
Zorladı, sıktı iyice ses getirdi.
“Oku!” – diye haykırarak bağırdı.
Zorla başını yukarıya kaldırdı:

“Ne okuyayım?” – diye yalvardı.
(Yapmasa unutup tüm şenliği
Hira’nın mağarasında ölecekti,
Melek de ona sanki hiç acımazdı.)

“Yaradan Rabbinin adıyla oku!,
Damladan insan yaratan, yarattı nefesi.
Oku! İnsanlığa öğretip sonra eline
Kalem verdi, Hüda’nın rahmeti genişti”.
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Bugüne kadar biriktirdiğim, topladığım,
Gözbebeğim gibi sakladığım, baktığım,
Hakla, yurda gösterecek sözüm oldu,
Cöz – rızığım, görecek günüm, görecek günün,  
     gökyüzüm.

Canımı veririm canı gönülden ararım,
Söz ile ben pişen altın güz gibiyim.
Söz olmazsa kanadı yok, eteşi yok,
Sertleşmiş, kara bir bez gibiyim.

Sözlerim benim topladığım malım, ekinim,
Saygı ile ibadetteki kişim,
Ölümsüzlüğe giden yolum ve bahtım,
Uzanan közümdeki demirim.

Sözüm, ayna kendi kendine bakan,
Kim olduğumu da ne olur söyle.
Ecel gelir de geçersem sen ondan
Ölmeyen canımı ol arayarak bulan...

Muhakeme yaptığım günlerin hesabı yok,
İnsan... kahırlanırsa ayıbı yok.
Muhammed’in aydın yüzü kaşı,
Gözlerinden nur çıkar alevlenir.

Saçtığın rıskına şükür diyelim,
Kaderime mührünün damgası basılmış.
Bana da ver bereketini, şefkatini,
Bazen tutar da çekersin saçımı.

Her bir işin en başında durursun,
Gelecek düşüncemi önceden duyarsın.
Gafletten kalbim kirlenirse,
Belli eder temizlersin, yıkarsın.
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Yürüsem karşımdasın her vakit,
Rüyamı da düzenlersin ağartıp.
Külsem benim gülüşümle yankılanır,
Nuruna nur dolar, ışık saçılır.

Senden yanlış hiçbir şey  almam,
Senden bir emir varsa mutlulukla söylerim.
Söz ederim söz koyarsan gönlüme,
Gücünle hem huzurluyum hem dikende.

Birdenbire dünya mülküne kapılsam,
Seni unutup kullarına aldansam,
Gözüme getirip kaderimi pir tutarak,
Elli kollu padişahlara tapınsam.

O zaman fitne fesat yaparsın,
Damarımı parçalar, koparırsın.
Alametler getirip başıma,
Yollarımı engelsiz kılarsın.

Vadideki kara geceye kapılırım,
Atarım altın tacı takınmam.
Dün gülerken bugün ağlarım hey hat!
Ümidimi kurarım, saftır canım.

Ak bir saray olan evim bozulur,
Talep gelir çalıntıya, ilgi olur.
Hani nerede vefalı dünya malı,
Bunun tümü gösterdiğin doğrudur.

“Kulum bu kötü yoldan dönsün”, diye,
“Kör olmasın, bana tövbe etsin”, diye
“Ahireti düşünsün” en hafifi,
Verdiğim ceza budur, budur gücü de.
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Bir dakika çıkarsan gönlümden,
Günahkar, diye boynunda asılırım.
Bana bunca engel olurken… 
Benim uçtuğum yer burası, başka kim idim?

On sekiz bin alemi yaratarak,
Iktidarını sınırsızca dağıttı.
Bana önem vermesen ne olur,
Uçsuz bir boşluğa giderek.

Yok, yapamazsın! Tarladaki o tile,
Yıldız ile, börtü böcek, it ile
Beni de aynı görür, seversin,
Yaratılışında sınırlanan yok bir şey de.

Sana giden tek yol – inanç,
Bozar geçer cehennemi akıllılar.
Adem Baba yaratıldı yaratılalı,
Bilinmiyor engellerin sayısı.

Kapan kurup kendimize kendimiz,
Başımıza gelir bir kesir sözümüz.
Tümsek olan yollarımız birleşerek,
Parlamaya başlar kirli bezimiz.

Affet, düşüncesiz gezen bu kulunu,
Hiç düşünmeyen ruh durumunu
İçten inancını getirerek,
Pir olan fani dünyanın malını

Korkmadan yaşar idi, yanlıştan,
Haram yolda yutan ve yutkunan.
Müminlerin varlığına göz dikip
Ölmeyecekmiş gibi keyiften kuduran.
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Böyle yapsa da ümit ayrılmaz insandan,
Dayandın, sabrettin amaçsız yaratılan
Hastalığında beni hatırla hep, diye,
Dert verip sınavdan geçirdin sonradan.

Bilenlere bu kaynak hazineydi,
Yakıp ateşli tarafı gönlünde.
Iflas ve kir dolu ahir pisliklerden,
Temizlesin vücudunu da gönlünü de.

Ey Yaradan! Senin derdin hastalığın,
Illet değil, verdiğin bir şerbettir.
Canımı kendine çeken, ışığını saçışın,
Kaderimi süslediğin bir devlettir..

Doğru yola girsin diye ruhum, imanım,
Hastalık verdin bana, budur iyilik yaptığın.
Talihimi yüce yerden yaratıp
Sonunda kırılırken kıyamadın.

Hastalığını kutlu bir konuk gibi karşıladım,
Dünyada büyük bir zafer kazanmış gibi.
Geldim huzuruna boynumu eğip
Yaramazlık edip gelen oğlun gibi.

Sensin benim aklayıcım da mahkemem de
Yaptıklarım duruyor tüm hesabımda.
Razıyım götürsen de cennete,
Yaksan da cehennem ateşinde.

Çünkü sen bahtıma güneş verdin,
Mucizevi yeryüzünde yetiştim.
Dört ayaklı hayvan idim sonunda,
Bilgeler mertebesine ulaştım, eriştim.
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Yüreğime girdin nurlandırdın, ışık doldun,
Gafletten çıkardın. Şiir oldun.
Aynı anda on sekiz bin alemde,
Sen yaşarsın, hissetmez, gizli sır oldun.

Sana kimse ulaşamaz, tutamaz,
Karşına geçip de dik dik bakamaz.
Kainatın, sınırsızlığın başı sen,
Sensiz kimse doğamaz, yaratılamaz.

Sana giden sayısızca yol var.
Yol arayan ayaklar şaşırır.
Tüm yolların ucu aynı şeyin
Ulaşılmazdan, azgınlıktan uzaklaşır.

Seni hatırlasam uyanırım uykumdan,
Sessiz ve de sedasız bağırtımdan.
Aşağı düşen omzumdan hiddet,
Sana yakınlaşsan, hani, bir adımdan.

Yakınlaştıkça daha da uzağım,
Aydınlıklarla var durmadan yarışasım.
Ruhumda savaşlar bitmedi, geliyor.
Meydanımdan ve zor yarışlardan.

Er meydanı… İki tarafta zorlanırım…
Bu nedir ki cana, ciğere sığmaz.
Zafer ele geçer iken nedense
Toz duman olurum da ne diye serilip durmam.

Yere tam koyarken ensemden,
Adın ile Kelime-I Şahadet getiririm.
Boylar aşar artık o güç kuvvet,
O anda bird eve gibi serpilirim.
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Yarabbim! Senin kutsal adında,
Insanların bilmediği mucize bir sır var.
Digger dünyaya gitsem karşılarım,
Bu dünyadan geçen dostlarım yalandı hatta..

Ulaşamaz sana halsiz insanın aklı,
Ömür boyu soksa da kafasını.
Einsteinne: “Bundan sonar Allah’ın
Mucizesi var”, diye söyledi.

Kulkoca Ahmet, Celaleddin kabirde,
Senin derin sırlarını bulurken
Kayıp gitti hepsi akan yıldız gibi,
Eskiden bizden de kör bir halde.

İnsanlığa sen verdin miras olarak:
Bhgavat Gita ile Avesta
Ve hatta İncil, Tevrat, Zebur’u,
Kuran’ın var, kutlu gücü bambaşka.

Versen de ölçüsüzce bilimi,
Bahtlı, devletli, şefkatli sevgini.
Yine de seni bulamamaktayız,
Çözemiyoruz ezelini ve ebedini…

Doğanın ne olduğunu bilmiyoruz,
Yerde, gökte kendimizi ararız.
Aldığımız her nefes ciğerde, yürekte,
Göz açar kaparız da yaşadığımızı anlamayız

Bu sözleri Muhammed tekrarladı,
Sesi çıksa da boğazı kıkırdadı, -
Boğazına takıldı canı geldi de,
Seksen bin damarı sızladı.
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Melek O’nu orada bıraktı gitti,
Yüce nutkun yolu da böyle başlayıverdi.
Yüreğine baktırmaz saçı serperek,
Kök salarak yetiştirdi bu da geleceği.

Epey zaman geçip uyanır ki terlidir,
Dünkü getirdiği yemek de dibindedir.
Gördüğü bin türlü  meleğin,
Köz önünde hayali belirgindir.

Hatırlasa sözleri ezberlemiştir,
Beynine mühür basılmış gibidir.
Gerçek mi, rüya mı anlayamadı,
Gönlüne yanıp duran ateş girmiştir.

Ne oldu nereden gelen bir alamet bu?
İçini ürpertti, canını rüzgarda bıraktı.
Şeytan mı, melek mi, Allah mı?
Yahut büyük bir ruhi şart mı?

Niye Allah yeni bir baht vermez,
İyi günleri yaklaştırıp getirmez?
Ruhu yıldızsız karanlık bir gece,
Şule yayıp da iğne gibi bir aydınlık girmez.

Niye beni kollamadın da bıraktın?
Nereye gideyim, yolumu başa koydun?
Götürdün geniş boşluklara,
Ölüm gelmişçesine benzimi attırdın...”

Bu şekilde ahvali sıkıntılı olan,
Günler geçti kara bir hortum oldu.
Bir gün kendisi ölüme baş bağladı,
Bir düşünce gelir saptırır doğru yoldan.
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İçinden vedalaştı herkes ile:
Fatime, Hatice yari ile.
Çıktı gitti, tan ağarmadan dağa doğru,
Tükensem iyi olurdu yar derdiyle.

Düşünerek gider ölümü, ölüm ne?
Ölüm demek Ulaşma Sevgili’ye,
Sonsuz bir dünyaya geçip gitmek,
Künlük kör hayatta debelenme...

Yüce dağ başına çıkıp şimdi,
Kendini bırakırken: “Yeter, dur !”, dedi.
Cebrail duruyor karşısında,
Göğe, yere kutsayıp ateşten bedenini.

“Peygambersin sen!” – dedi yüksek sesli,
Alarak eline gökteki güneşi.
Dağıttı aklını Muhammed’in ve gitti,
Göğsünde dörde bölündü yüreği.

Yatar iken ses geldi başka alemden,
Yalın, gür binlerce sayıda.
Ruhunu gökyüzüne dek yükseltip,
Haykırışı var idi, nuru idi gelen.

“Başını bağlayıp döşekte yatan kul!
Dini halka yay, kalk ayağa!
Hüda’nı an, şan ile yad et!
Ak niyet ve temizlik olsun gönlünde.

“Bu hayatta yalnız Hüda sonsuz”,-
Diye saf düşünceler doğdu.
O düşünce arkasından tüm idrak
Düştü... Ne olacağı belirsiz...!
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Bu düşünce ne neticeye götürür,
Yahut ara yollarda kalır bilinmez
Ya meyvesini verir en sonunda.
Alemde olmayan bir saltanat getirir.

Öyle basit ulaşılır şey değil, 
Orada var hayır, binlerce bereket.
Azap ile bin bir geçit geçersin,
Bu sınavda bir kul yok yardım edecek.

Kaç kere dağa taşa düşeceksin,
Açık gök, yıldız olacak döşediğin.
Yollarına demir diken dizilir,
Damarlarından kan fışkırarak biteceksin.

Hak yolunu seçti sonunda,
Yürek verdi gönül hissi ve aklıyla.
İnsanlığa göstereceğim diye doğru yolu,
Tevekküle gitti altın başıyla.

Gece gündüz coşkun olur da coşar,
Kendisi yalnız taşır, yükü dünyalar.
Sükut ile tan atarken. Hatice
Ev işleri ile meşgul yemek yapar.

“Bu hayatta yalnız Hüda sonsuz”,-
Diye saf düşünceler doğdu.
O düşünce arkasından tüm idrak
Düştü... Ne olacağı belirsiz...!

Bu düşünce ne neticeye götürür,
Yahut ara yollarda kalır bilinmez
Ya meyvesini verir en sonunda.
Alemde olmayan bir saltanat getirir.



112 

Öyle basit ulaşılır şey değil, 
Orada var hayır, binlerce bereket.
Azap ile bin bir geçit geçersin,
Bu sınavda bir kul yok yardım edecek.

Kaç kere dağa taşa düşeceksin,
Açık gök, yıldız olacak döşediğin.
Yollarına demir diken dizilir,
Damarlarından kan fışkırarak biteceksin.

Hak yolunu seçti sonunda,
Yürek verdi gönül hissi ve aklıyla.
İnsanlığa göstereceğim diye doğru yolu,
Tevekküle gitti altın başıyla.

Gece gündüz coşkun olur da coşar,
Kendisi yalnız taşır, yükü dünyalar.
Sükut ile tan atarken. Hatice
Ev işleri ile meşgul yemek yapar.

Uzak dur ve kaç haramdan,
Fitnede, ziyandan ve yamanlıktan.
Müminlere merhamet, kollama göster,
Allah olsun gönlünde nerede olsan.”

Bu ayanlık yürekte yerleşti net,
“Unutmayarak Allah’ım korudu!”, diye,
Buyruk aldı açıkça çıkmak için,
Büyük sınavın zamanı geldi demek.
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AÇIĞA ÇIKMA

Bugüne kadar biriktirdiğim, topladığım,
Gözbebeğim gibi sakladığım, baktığım,
Hakla, yurda gösterecek sözüm oldu,
Cöz – rızığım, görecek günüm, görecek günün,  
     gökyüzüm.

Canımı veririm canı gönülden ararım,
Söz ile ben pişen altın güz gibiyim.
Söz olmazsa kanadı yok, eteşi yok,
Sertleşmiş, kara bir bez gibiyim.

Sözlerim benim topladığım malım, ekinim,
Saygı ile ibadetteki kişim,
Ölümsüzlüğe giden yolum ve bahtım,
Uzanan közümdeki demirim.

Sözüm, ayna kendi kendine bakan,
Kim olduğumu da ne olur söyle.
Ecel gelir de geçersem sen ondan
Ölmeyen canımı ol arayarak bulan...

Muhakeme yaptığım günlerin hesabı yok,
İnsan... kahırlanırsa ayıbı yok.
Muhammed’in aydın yüzü kaşı,
Gözlerinden nur çıkar alevlenir.

Saçtığın rıskına şükür diyelim,
Kaderime mührünün damgası basılmış.
Bana da ver bereketini, şefkatini,
Bazen tutar da çekersin saçımı.
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Her bir işin en başında durursun,
Gelecek düşüncemi önceden duyarsın.
Gafletten kalbim kirlenirse,
Belli eder temizlersin, yıkarsın.

Yürüsem karşımdasın her vakit,
Rüyamı da düzenlersin ağartıp.
Külsem benim gülüşümle yankılanır,
Nuruna nur dolar, ışık saçılır.

Senden yanlış hiçbir şey  almam,
Senden bir emir varsa mutlulukla söylerim.
Söz ederim söz koyarsan gönlüme,
Gücünle hem huzurluyum hem dikende.

Birdenbire dünya mülküne kapılsam,
Seni unutup kullarına aldansam,
Gözüme getirip kaderimi pir tutarak,
Elli kollu padişahlara tapınsam.

O zaman fitne fesat yaparsın,
Damarımı parçalar, koparırsın.
Alametler getirip başıma,
Yollarımı engelsiz kılarsın.

Vadideki kara geceye kapılırım,
Atarım altın tacı takınmam.
Dün gülerken bugün ağlarım hey hat!
Ümidimi kurarım, saftır canım.

Ak bir saray olan evim bozulur,
Talep gelir çalıntıya, ilgi olur.
Hani nerede vefalı dünya malı,
Bunun tümü gösterdiğin doğrudur.
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“Kulum bu kötü yoldan dönsün”, diye,
“Kör olmasın, bana tövbe etsin”, diye
“Ahireti düşünsün” en hafifi,
Verdiğim ceza budur, budur gücü de.

Bir dakika çıkarsan gönlümden,
Günahkar, diye boynunda asılırım.
Bana bunca engel olurken… 
Benim uçtuğum yer burası, başka kim idim?

On sekiz bin alemi yaratarak,
Iktidarını sınırsızca dağıttı.
Bana önem vermesen ne olur,
Uçsuz bir boşluğa giderek.

Yok, yapamazsın! Tarladaki o tile,
Yıldız ile, börtü böcek, it ile
Beni de aynı görür, seversin,
Yaratılışında sınırlanan yok bir şey de.

Sana giden tek yol – inanç,
Bozar geçer cehennemi akıllılar.
Adem Baba yaratıldı yaratılalı,
Bilinmiyor engellerin sayısı.

Kapan kurup kendimize kendimiz,
Başımıza gelir bir kesir sözümüz.
Tümsek olan yollarımız birleşerek,
Parlamaya başlar kirli bezimiz.

Affet, düşüncesiz gezen bu kulunu,
Hiç düşünmeyen ruh durumunu
İçten inancını getirerek,
Pir olan fani dünyanın malını
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Korkmadan yaşar idi, yanlıştan,
Haram yolda yutan ve yutkunan.
Müminlerin varlığına göz dikip
Ölmeyecekmiş gibi keyiften kuduran.

Böyle yapsa da ümit ayrılmaz insandan,
Dayandın, sabrettin amaçsız yaratılan
Hastalığında beni hatırla hep, diye,
Dert verip sınavdan geçirdin sonradan.

Bilenlere bu kaynak hazineydi,
Yakıp ateşli tarafı gönlünde.
Iflas ve kir dolu ahir pisliklerden,
Temizlesin vücudunu da gönlünü de.

Ey Yaradan! Senin derdin hastalığın,
Illet değil, verdiğin bir şerbettir.
Canımı kendine çeken, ışığını saçışın,
Kaderimi süslediğin bir devlettir..

Doğru yola girsin diye ruhum, imanım,
Hastalık verdin bana, budur iyilik yaptığın.
Talihimi yüce yerden yaratıp
Sonunda kırılırken kıyamadın.

Hastalığını kutlu bir konuk gibi karşıladım,
Dünyada büyük bir zafer kazanmış gibi.
Geldim huzuruna boynumu eğip
Yaramazlık edip gelen oğlun gibi.

Sensin benim aklayıcım da mahkemem de
Yaptıklarım duruyor tüm hesabımda.
Razıyım götürsen de cennete,
Yaksan da cehennem ateşinde.
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Çünkü sen bahtıma güneş verdin,
Mucizevi yeryüzünde yetiştim.
Dört ayaklı hayvan idim sonunda,
Bilgeler mertebesine ulaştım, eriştim.

Yüreğime girdin nurlandırdın, ışık doldun,
Gafletten çıkardın. Şiir oldun.
Aynı anda on sekiz bin alemde,
Sen yaşarsın, hissetmez, gizli sır oldun.

Sana kimse ulaşamaz, tutamaz,
Karşına geçip de dik dik bakamaz.
Kainatın, sınırsızlığın başı sen,
Sensiz kimse doğamaz, yaratılamaz.

Sana giden sayısızca yol var.
Yol arayan ayaklar şaşırır.
Tüm yolların ucu aynı şeyin
Ulaşılmazdan, azgınlıktan uzaklaşır.

Seni hatırlasam uyanırım uykumdan,
Sessiz ve de sedasız bağırtımdan.
Aşağı düşen omzumdan hiddet,
Sana yakınlaşsan, hani, bir adımdan.

Yakınlaştıkça daha da uzağım,
Aydınlıklarla var durmadan yarışasım.
Ruhumda savaşlar bitmedi, geliyor.
Meydanımdan ve zor yarışlardan.

Er meydanı… İki tarafta zorlanırım…
Bu nedir ki cana, ciğere sığmaz.
Zafer ele geçer iken nedense
Toz duman olurum da ne diye serilip durmam.



118 

Yere tam koyarken ensemden,
Adın ile Kelime-I Şahadet getiririm.
Boylar aşar artık o güç kuvvet,
O anda bird eve gibi serpilirim.

Yarabbim! Senin kutsal adında,
Insanların bilmediği mucize bir sır var.
Digger dünyaya gitsem karşılarım,
Bu dünyadan geçen dostlarım yalandı hatta..

Ulaşamaz sana halsiz insanın aklı,
Ömür boyu soksa da kafasını.
Einsteinne: “Bundan sonar Allah’ın
Mucizesi var”, diye söyledi.

Kulkoca Ahmet, Celaleddin kabirde,
Senin derin sırlarını bulurken
Kayıp gitti hepsi akan yıldız gibi,
Eskiden bizden de kör bir halde.

İnsanlığa sen verdin miras olarak:
Bhgavat Gita ile Avesta
Ve hatta İncil, Tevrat, Zebur’u,
Kuran’ın var, kutlu gücü bambaşka.

Versen de ölçüsüzce bilimi,
Bahtlı, devletli, şefkatli sevgini.
Yine de seni bulamamaktayız,
Çözemiyoruz ezelini ve ebedini…

Doğanın ne olduğunu bilmiyoruz,
Yerde, gökte kendimizi ararız.
Aldığımız her nefes ciğerde, yürekte,
Göz açar kaparız da yaşadığımızı anlamayız.
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Nifak dolu dünya bölündü,
Günahsız kullardan kan döküldü.
Dünyeviler halkı bozdu, ırkı bozdu,
Hatırlamadılar hiç gelecek ölümü.

Tek zenginlik biriktirdiği, topladığı,
İman ne? imanın yok vuranı.
“Güç atasını tanımaz”, diye bakınan,
Başkalarını da götürür rüzgarı.

Saçtığın rıskına şükür diyelim,
Kaderime mührünün damgası basılmış.
Bana da ver bereketini, şefkatini,
Bazen tutar da çekersin saçımı.

Her bir işin en başında durursun,
Gelecek düşüncemi önceden duyarsın.
Gafletten kalbim kirlenirse,
Belli eder temizlersin, yıkarsın.

Yürüsem karşımdasın her vakit,
Rüyamı da düzenlersin ağartıp.
Külsem benim gülüşümle yankılanır,
Nuruna nur dolar, ışık saçılır.

Senden yanlış hiçbir şey  almam,
Senden bir emir varsa mutlulukla söylerim.
Söz ederim söz koyarsan gönlüme,
Gücünle hem huzurluyum hem dikende.

Birdenbire dünya mülküne kapılsam,
Seni unutup kullarına aldansam,
Gözüme getirip kaderimi pir tutarak,
Elli kollu padişahlara tapınsam.
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O zaman fitne fesat yaparsın,
Damarımı parçalar, koparırsın.
Alametler getirip başıma,
Yollarımı engelsiz kılarsın.

Vadideki kara geceye kapılırım,
Atarım altın tacı takınmam.
Dün gülerken bugün ağlarım hey hat!
Ümidimi kurarım, saftır canım.

Ak bir saray olan evim bozulur,
Talep gelir çalıntıya, ilgi olur.
Hani nerede vefalı dünya malı,
Bunun tümü gösterdiğin doğrudur.

“Kulum bu kötü yoldan dönsün”, diye,
“Kör olmasın, bana tövbe etsin”, diye
“Ahireti düşünsün” en hafifi,
Verdiğim ceza budur, budur gücü de.

Bir dakika çıkarsan gönlümden,
Günahkar, diye boynunda asılırım.
Bana bunca engel olurken… 
Benim uçtuğum yer burası, başka kim idim?

On sekiz bin alemi yaratarak,
Iktidarını sınırsızca dağıttı.
Bana önem vermesen ne olur,
Uçsuz bir boşluğa giderek.

Yok, yapamazsın! Tarladaki o tile,
Yıldız ile, börtü böcek, it ile
Beni de aynı görür, seversin,
Yaratılışında sınırlanan yok bir şey de.
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Sana giden tek yol – inanç,
Bozar geçer cehennemi akıllılar.
Adem Baba yaratıldı yaratılalı,
Bilinmiyor engellerin sayısı.

Kapan kurup kendimize kendimiz,
Başımıza gelir bir kesir sözümüz.
Tümsek olan yollarımız birleşerek,
Parlamaya başlar kirli bezimiz.

Affet, düşüncesiz gezen bu kulunu,
Hiç düşünmeyen ruh durumunu
İçten inancını getirerek,
Pir olan fani dünyanın malını

Korkmadan yaşar idi, yanlıştan,
Haram yolda yutan ve yutkunan.
Müminlerin varlığına göz dikip
Ölmeyecekmiş gibi keyiften kuduran.

Böyle yapsa da ümit ayrılmaz insandan,
Dayandın, sabrettin amaçsız yaratılan
Hastalığında beni hatırla hep, diye,
Dert verip sınavdan geçirdin sonradan.

Bilenlere bu kaynak hazineydi,
Yakıp ateşli tarafı gönlünde.
Iflas ve kir dolu ahir pisliklerden,
Temizlesin vücudunu da gönlünü de.

Ey Yaradan! Senin derdin hastalığın,
Illet değil, verdiğin bir şerbettir.
Canımı kendine çeken, ışığını saçışın,
Kaderimi süslediğin bir devlettir..
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Doğru yola girsin diye ruhum, imanım,
Hastalık verdin bana, budur iyilik yaptığın.
Talihimi yüce yerden yaratıp
Sonunda kırılırken kıyamadın.

Hastalığını kutlu bir konuk gibi karşıladım,
Dünyada büyük bir zafer kazanmış gibi.
Geldim huzuruna boynumu eğip
Yaramazlık edip gelen oğlun gibi.

Sensin benim aklayıcım da mahkemem de
Yaptıklarım duruyor tüm hesabımda.
Razıyım götürsen de cennete,
Yaksan da cehennem ateşinde.

Çünkü sen bahtıma güneş verdin,
Mucizevi yeryüzünde yetiştim.
Dört ayaklı hayvan idim sonunda,
Bilgeler mertebesine ulaştım, eriştim.

Yüreğime girdin nurlandırdın, ışık doldun,
Gafletten çıkardın. Şiir oldun.
Aynı anda on sekiz bin alemde,
Sen yaşarsın, hissetmez, gizli sır oldun.

Sana kimse ulaşamaz, tutamaz,
Karşına geçip de dik dik bakamaz.
Kainatın, sınırsızlığın başı sen,
Sensiz kimse doğamaz, yaratılamaz.

Sana giden sayısızca yol var.
Yol arayan ayaklar şaşırır.
Tüm yolların ucu aynı şeyin
Ulaşılmazdan, azgınlıktan uzaklaşır.
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Seni hatırlasam uyanırım uykumdan,
Sessiz ve de sedasız bağırtımdan.
Aşağı düşen omzumdan hiddet,
Sana yakınlaşsan, hani, bir adımdan.

Yakınlaştıkça daha da uzağım,
Aydınlıklarla var durmadan yarışasım.
Ruhumda savaşlar bitmedi, geliyor.
Meydanımdan ve zor yarışlardan.

Er meydanı… İki tarafta zorlanırım…
Bu nedir ki cana, ciğere sığmaz.
Zafer ele geçer iken nedense
Toz duman olurum da ne diye serilip durmam.

Yere tam koyarken ensemden,
Adın ile Kelime-I Şahadet getiririm.
Boylar aşar artık o güç kuvvet,
O anda bird eve gibi serpilirim.

Yarabbim! Senin kutsal adında,
Insanların bilmediği mucize bir sır var.
Digger dünyaya gitsem karşılarım,
Bu dünyadan geçen dostlarım yalandı hatta..

Ulaşamaz sana halsiz insanın aklı,
Ömür boyu soksa da kafasını.
Einsteinne: “Bundan sonar Allah’ın
Mucizesi var”, diye söyledi.

Kulkoca Ahmet, Celaleddin kabirde,
Senin derin sırlarını bulurken
Kayıp gitti hepsi akan yıldız gibi,
Eskiden bizden de kör bir halde.
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İnsanlığa sen verdin miras olarak:
Bhgavat Gita ile Avesta
Ve hatta İncil, Tevrat, Zebur’u,
Kuran’ın var, kutlu gücü bambaşka.

Versen de ölçüsüzce bilimi,
Bahtlı, devletli, şefkatli sevgini.
Yine de seni bulamamaktayız,
Çözemiyoruz ezelini ve ebedini…

Doğanın ne olduğunu bilmiyoruz,
Yerde, gökte kendimizi ararız.
Aldığımız her nefes ciğerde, yürekte,
Göz açar kaparız da yaşadığımızı anlamayız.

Nifak dolu dünya bölündü,
Günahsız kullardan kan döküldü.
Dünyeviler halkı bozdu, ırkı bozdu,
Hatırlamadılar hiç gelecek ölümü.

Tek zenginlik biriktirdiği, topladığı,
İman ne? imanın yok vuranı.
“Güç atasını tanımaz”, diye bakınan,
Başkalarını da götürür rüzgarı.

Atminerler battılar günaha,
Hakikat ağladı hor görüldü arada.
Zavallı halkın günlerini düşünen
Biri çıksa kalır sokakta, tarlada.

Senin dağıttığın rıskına inanmayıp,
Aç gözünü doyurmadan kalkmayıp,
İnsanları kara vebalı gibi,
Illet yayılıyor, sakla Allah’ım.
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Farklı da olsa varmı ölmeyen bir adam?
Ölmeseydi ölmez idi Süleyman.
Yine toprak olup gideceğiz
Bulaşırız geldiğimiz için çamurdan.

Ben ben diye başı dikler çoğaldı,
Hatırlatırlar  tepeyi ve kuyuyu.
Senin yüce mertebenin altında,
Alırız diye düşünürler zaferi.

Kirlilerle temizler denk gelmezler,
Sonsuzluğa senin gibi hükmedemez.
İskender gibi, Cengiz Han gibi olsa da
Aklı kusursuz değil, az çalışır da

Gayretim, tüm gönlüm,hayallerim,
Ömrümce aldığım ilim, bilimim
Niyet ettim tek seni hissetmeye,
Ezeli ve Ebedi’m, yüceliğim.

Atminerler battılar günaha,
Hakikat ağladı hor görüldü arada.
Zavallı halkın günlerini düşünen
Biri çıksa kalır sokakta, tarlada.

Senin dağıttığın rıskına inanmayıp,
Aç gözünü doyurmadan kalkmayıp,
İnsanları kara vebalı gibi,
Illet yayılıyor, sakla Allah’ım.

Farklı da olsa varmı ölmeyen bir adam?
Ölmeseydi ölmez idi Süleyman.
Yine toprak olup gideceğiz
Bulaşırız geldiğimiz için çamurdan.
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Ben ben diye başı dikler çoğaldı,
Hatırlatırlar  tepeyi ve kuyuyu.
Senin yüce mertebenin altında,
Alırız diye düşünürler zaferi.

Kirlilerle temizler denk gelmezler,
Sonsuzluğa senin gibi hükmedemez.
İskender gibi, Cengiz Han gibi olsa da
Aklı kusursuz değil, az çalışır da

Gayretim, tüm gönlüm,hayallerim,
Ömrümce aldığım ilim, bilimim
Niyet ettim tek seni hissetmeye,
Ezeli ve Ebedi’m, yüceliğim.

Farklı da olsa varmı ölmeyen bir adam?
Ölmeseydi ölmez idi Süleyman.
Yine toprak olup gideceğiz
Bulaşırız geldiğimiz için çamurdan.

Ben ben diye başı dikler çoğaldı,
Hatırlatırlar  tepeyi ve kuyuyu.
Senin yüce mertebenin altında,
Alırız diye düşünürler zaferi.

Kirlilerle temizler denk gelmezler,
Sonsuzluğa senin gibi hükmedemez.
İskender gibi, Cengiz Han gibi olsa da
Aklı kusursuz değil, az çalışır da

Gayretim, tüm gönlüm,hayallerim,
Ömrümce aldığım ilim, bilimim
Niyet ettim tek seni hissetmeye,
Ezeli ve Ebedi’m, yüceliğim.
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Ateş alır gibi çat diye yanıverdi,
Sel gibi tüksekten akıp geldi.
Nasıl da telaşlıdır ruh dünyası,
Nasıl da yanmamış o gözleri?

Taşa damga basar gibi bir hayal bende,
Yerleşip kaldı bu da böyle içinde.
Her birinde bir başka özellik var,
Sırrını bilsen eğer ulaşılmaz kutlu yerde.

O sınırsız bir muhidin heyecanından,
Yalanını almış kaymağa doldurulan.
Var olan Allah’ın dinine inanıp
Ölümsüzlüğe giden yoldur kurulan.

Onda tüm alemlerin  anahtarı var,
Gönül veren alimler açar.
Bu Allah’ın bir başka duyguları,
Binlerce yıldız gibi durur ve saçılırlar.

Ölüm ile ömürün ne olduğunu,
Yaşamın nasıl kıpırdayıp dizildiğini
Bilmek istersen şayet O’na yönel,
Bir tek Hüda – en son yerdir gideceğin.

Ölüm ile ömürün ne olduğunu,
Yaşamın nasıl kıpırdayıp dizildiğini
Bilmek istersen şayet O’na yönel,
Bir tek Hüda – en son yerdir gideceğin.
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KUŞATMA

Kara güçler at koşup da isyan ederken
Ruhumuza birçok azap getirdiler.
Adım atarak engel olarak yoluna,
Gece gündüz diler isteğini zorla.

Oyu ile gönlü kara hep kara,
Düşüncesi seni kılmaktır maskara.
Kara alemin kara nurunu yayıp,
İntizar sererler yollara yolaklara.

Kara güçlere haraç vermez isen,
Niyeti kara bir kul olup da sonra sen
İyi meleklerin korunmasından geri kalırsın,
Yetişen meyvelerin kara olur sen kararır isen.

Kara dünya olmasa bu hayat yok,
Aydınlık alem ikisi ikiz, bir ortak.
Adam yeni yaratılmışak bir nurdur,
Kararırken bunları da gerek hatırlamak.

“bir öyle bir böyle olmanın haceti yok,
Basit yaşasak işimiz de düz olur,- 
Dedi Muhammed cemaatine,
Yarın yapacağın iş önünde durur.

Putperestlik iyileşilmez ağır bir illet,
Tamamen yok edip bitirmek gerek.
Ayırıp helal ile haramı,
Arasına sınırı da çizmek gerek.
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Ölüm ile ömürün ne olduğunu,
Yaşamın nasıl kıpırdayıp dizildiğini
Bilmek istersen şayet O’na yönel,
Bir tek Hüda – en son yerdir gideceğin.

Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”

Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.

Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.
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Kureyşilere mektup yazdı Muhammed:
“Ölenlerin fidyesini hemen öde, - diyerek.
Bekir ile antlaşmayı bozan olursa,
Bu şartı yapmaz isen bir tek,

O zaman sen bilirsin aramızda yapılmış
Antlaşma olmaz, bağlantılar ise kopmuş.”
Mektup elçisi gönderirken Mekke’ye,
Söz edilmedi ne aftan ne özürden.

Açık idi antlaşmanın bittiği,
Bu idi Medine’nin beklediği.
Fakat Kureş aklına sonra geldi
Süfyan’a ağır iş yükledi.

“Gidin, - dedi,- antlaşmanın mühletini,
Uzatıp gelin, yeter kadrin, ciddiyetin”.
Medineye geldiler maynap çıkmadı,
Yapamadan döndüler son vazifeyi.

Hiç kimse sözüne kulak asmadı,
Su topladı akşama kadar koşmaktan ayakları.
Sonunda Ali dedi gi: “Gidin!
Muhammed’den istemeyin başkalarını.”

... Mewdine’nin sınırı iki – üç fersah
Askerlerle dolup taştı yavaşça.
Büyük bir gaza olacağını halk hissetti,
Fakat nerede? Şimdilik saklansa...

Haber çıkıp gitmesin diye birden,
Tüm yolları sapasağlam kapatmışlar.
Eğer Kureyşliler bilse idi o zaman,
Kan dökülür Mekke’de diye dağılmışlardı.
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Hicret’in sekizinci yılında,
Oruç’un onuncu günü, yaz zamanında,
Eshab’ına dedi ki: “Allah Mekke’ye
Ayan etti bugün yola çıkmaya...”

On bin asker Medine’den yola çıktı.
Ak boz atta ak Peygamber ak yoldu
Diledi ve gitmişti göçün de başında...
Başladı artık İslam’ın kendi zamanı.

Kendince bir vazife bu gaza:
Mekke’nin içini putperestlerden temizler,
Cehaletin adımlarına dur der.
Adil hüküm ve ceza görürler.

Ömrü boyunca mu maksadı gütmüştü,
Allah O’na Peygamberlik vermiş idi.
Yaptığı tüm işler, inşallah,
Hiç boş yere gitmemişti şimdi.

Bu günü, bu saf ümidi
Tastamam yirmi bir yıl bekledi.
Bu mesele şimdi pişti yetişti,
Durmaksızın bunca yıllık öğüdü.

Geçen yıl Hac’ca vardığında,
Fakir halkın hepsi hatırdı
Kalmış idi... keşke kan dökülmese der,
Yarın gidip ben Mekke’yi aldığımda...

Askerlere dedi: “Bir kan dökmeyin!
Hacet de yok, yarışmayın, geçmeyin.
Dıştan kuşatarak tüm şehri,
Savaşmadan zafer almak beklediğim...”
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Dediği gibi yaparak Mekke sınırına
Karargah kurdular, inanarak kendi güçlerine.
Böylesi bir halkın kale kapısına gelmesi,
Kureyşlilerin girmemişti rüyasına bile.

Abbas geldi dini kabul etmeye,
Temelli Medine’ye gitmeye.
Haşimi’lerden geldi hatta bir kısmı
Peygamber’in eteğinden tutmaya.

Yurdun babası, eli hep oynayan
O anda Süfyan da geldi memnuniyetsiz.
Nereye gitti saflığı, gök rengi
Kalıcı, ölümsüz gibi dünyadan?

Diz çökerek Muhammed’in önüne
Oturup: “Tektir, - dedi,- bir Allah!
Sen ise O’nun Peygamber’i elçisi.
Müslümanım, beni dine kabul eyle!”.

Ashab’ı ondan nefret ederdi,
Halkı kırıldı eğilip bükülüp kıvrılarak
Halsizliğini sezdi o anda,
Saçları da çıktı galiba diplenerek.

Putperestlik iyileşilmez ağır bir illet,
Tamamen yok edip bitirmek gerek.
Ayırıp helal ile haramı,
Arasına sınırı da çizmek gerek.

Ölüm ile ömürün ne olduğunu,
Yaşamın nasıl kıpırdayıp dizildiğini
Bilmek istersen şayet O’na yönel,
Bir tek Hüda – en son yerdir gideceğin.
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Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”

Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.

Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.

Kureyşilere mektup yazdı Muhammed:
“Ölenlerin fidyesini hemen öde, - diyerek.
Bekir ile antlaşmayı bozan olursa,
Bu şartı yapmaz isen bir tek,
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O zaman sen bilirsin aramızda yapılmış
Antlaşma olmaz, bağlantılar ise kopmuş.”
Mektup elçisi gönderirken Mekke’ye,
Söz edilmedi ne aftan ne özürden.

Açık idi antlaşmanın bittiği,
Bu idi Medine’nin beklediği.
Fakat Kureş aklına sonra geldi
Süfyan’a ağır iş yükledi.

“Gidin, - dedi,- antlaşmanın mühletini,
Uzatıp gelin, yeter kadrin, ciddiyetin”.
Medineye geldiler maynap çıkmadı,
Yapamadan döndüler son vazifeyi.

Hiç kimse sözüne kulak asmadı,
Su topladı akşama kadar koşmaktan ayakları.
Sonunda Ali dedi gi: “Gidin!
Muhammed’den istemeyin başkalarını.”

... Mewdine’nin sınırı iki – üç fersah
Askerlerle dolup taştı yavaşça.
Büyük bir gaza olacağını halk hissetti,
Fakat nerede? Şimdilik saklansa...

Haber çıkıp gitmesin diye birden,
Tüm yolları sapasağlam kapatmışlar.
Eğer Kureyşliler bilse idi o zaman,
Kan dökülür Mekke’de diye dağılmışlardı.

Hicret’in sekizinci yılında,
Oruç’un onuncu günü, yaz zamanında,
Eshab’ına dedi ki: “Allah Mekke’ye
Ayan etti bugün yola çıkmaya...”



135 

On bin asker Medine’den yola çıktı.
Ak boz atta ak Peygamber ak yoldu
Diledi ve gitmişti göçün de başında...
Başladı artık İslam’ın kendi zamanı.

Kendince bir vazife bu gaza:
Mekke’nin içini putperestlerden temizler,
Cehaletin adımlarına dur der.
Adil hüküm ve ceza görürler.

Ömrü boyunca mu maksadı gütmüştü,
Allah O’na Peygamberlik vermiş idi.
Yaptığı tüm işler, inşallah,
Hiç boş yere gitmemişti şimdi.

Bu günü, bu saf ümidi
Tastamam yirmi bir yıl bekledi.
Bu mesele şimdi pişti yetişti,
Durmaksızın bunca yıllık öğüdü.

Geçen yıl Hac’ca vardığında,
Fakir halkın hepsi hatırdı
Kalmış idi... keşke kan dökülmese der,
Yarın gidip ben Mekke’yi aldığımda...

Askerlere dedi: “Bir kan dökmeyin!
Hacet de yok, yarışmayın, geçmeyin.
Dıştan kuşatarak tüm şehri,
Savaşmadan zafer almak beklediğim...”

Dediği gibi yaparak Mekke sınırına
Karargah kurdular, inanarak kendi güçlerine.
Böylesi bir halkın kale kapısına gelmesi,
Kureyşlilerin girmemişti rüyasına bile.



136 

Abbas geldi dini kabul etmeye,
Temelli Medine’ye gitmeye.
Haşimi’lerden geldi hatta bir kısmı
Peygamber’in eteğinden tutmaya.

Yurdun babası, eli hep oynayan
O anda Süfyan da geldi memnuniyetsiz.
Nereye gitti saflığı, gök rengi
Kalıcı, ölümsüz gibi dünyadan?

Diz çökerek Muhammed’in önüne
Oturup: “Tektir, - dedi,- bir Allah!
Sen ise O’nun Peygamber’i elçisi.
Müslümanım, beni dine kabul eyle!”.

Ashab’ı ondan nefret ederdi,
Halkı kırıldı eğilip bükülüp kıvrılarak
Halsizliğini sezdi o anda,
Saçları da çıktı galiba diplenerek.

“sahi, -dedi,- seninle savaştım,
Ömür boyu erlik yaptım, dikleştim.
Güçlü imiş esirgeyen Allah’ın,
Büyükmüş senin uluu danışmanın.

Şahitlik ederim, sen son Peygamber.
Yanılanı yola çıkar ve koru!
Yıkılanı koltuğundan kaldırıp,
sendelese dayanak olun dayanıp.

İnandığım ilahlarda güç olsa,
Senin gibi girerdim doğru yola.
Kollar idi o halde bizi de,
Biz de doyup yaşar idik ganimet içinde.
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Fakat senin Allah’ına inandım,
Ruhumda yoğruldu bu inancım.
Affet beni, yaptığım tüm günahlar için,
Yanılmışım, yetiştirdiğim hep kara çiçeğim.

Yamanlık etme Kureyşlilere hiçbir an,
Başkalarının çöktüğü gibi çökme.
Cömertlik yap, affedebil geçmişi,
Sen onlara cellat gibi görünme!

İslam’a girmeye onların hepsi hazır,
Girin dersen girerler şimdi secdeyle.
Her ne zaman Hak yolunda hizmet ederler,
Seninle bir bilek bükerler.”

“Hak Teala bağışlayıcı, merhametli,-
Dedi ona ak Peygamber. –gidebilirsin!
Kimse dokunmayacak Kureyşlilere evinde,
Olsa eğer Kabe’de ya da bahçesinde.

Dönerek Süfiyan kendi halkına,
Dedi vecizce: gördüm geldim şimdi daha.
Sayısız mücahit toplamış Muhammed,
Hazır bekliyorlar Mekke içini almaya.

Eğer ki kim kendi evinden çıkmazsa,
Kabe’ye yahut bana gelip hatırlatsa
Kimse dokunmayacak o kişiye bilin,
Kim Müslüman olursa ona yok bir ceza.

Dört bir yandan asker durmadan akıp
Girdiler... Mekke ayağa kalktı...
Caddelerde görülmedi bir kişi,
Felaket içinde kalmayayım diye gizlendi.
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Girdiler bir ok bile atmadan,
Talan olmadan, slogan atılmadan
Gösterişlik, biraz büyük, burnu havada,
Zafer ile geldiklerini saklamadan..

Donup durmuş gibi sanki hayat,
Şehir karşı çıkmaz, secde eder.
Ak boz at üstünde aslan Muhammed
Yüreğinde zafer denilen ümit yer eder.

Korunakların, barınakların kapısı kapalı,
Camlarında perdelesi asılı.
Köpekler ürmez, pir tek ses duyulmaz,
Allah’tan bu buyruk sanki bahtları.

Müslümanları peşinden sürükleyen
Bu şehrin ruh gücü zorlamıştı.
O zamanlar Muhammed’in bu kadar,
Mertebeye çıkacağını sezmemişti.

Dünya böyle altı üstüne değişti,
Dün doluysa bugün boşalıp eksildi.
Putperestler gibi nice Allahsızları
Devam eden köhne tarih çok gördü.

Hatice’nin kabrinin yanına,
Çatır dikti dinlenme hazırlığıyla.
Hatice’den kalan sıcak hatıralar,
Şimşek gibi çaktı onun kanında.

Ertesi gün Kabe’de O ibadet etti,
Orası halkla ahaliyle doldu.
Seslice hutbe okudu Muhammed,
Söz incisi hoş sedayla duyuldu.
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“Allah birdir, ortağı yok, dengi yok.
Kudreti sonsuz, sınırı yok
Vaadini yerine getirdi... Kuluna
Yardım etti... o düşmanların şimdi çoğu yok.

Kibir, böbürlenme yok oldu.
Bitti artık ayrımcılığın devri.
Hacca gelenlere su vermek,
Kabe’nin kapısını açmanın vazifeleri oldu.

Putperestlikle geçen tarihi unutun!
İnsan ata toprağında rahattır.
Hak yolunda yüreğini temiz tut,
Allah’ın verdiği ruh ile ulusun...

Biz hepimiz biriz Allah nezdinde.
Canımızı Allah Telala aldığında
Vücudumuzun tümü toprağa gömülür,
Padişah olsun, köle olsun yoktur bir farkı da.

Ulusun ne yahut hangi cinssin,
Hepiniz bir Allah’ın nurusunuz.
Rengin beyaz, sarı ya da siyah,
Yaradan’dan yaşayışın ve duruşun.

Kadrin değerin işinle ölçülür
Hünerini halkına veriver.
Kötülük yaparsan vurur ahı,
İyilikten binlerce kat sevap görür.

Temiz tutup koruyabilirsen içini
Allah verir sana ilim ve bilimi.
Bazılarının gönlünü kırmadan
Yaşar isen  tutarak dilini.
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Hiç gerek yok otu bile kışkırtma,
Tabiata ziyan verip, zorlama.
Sadece Allah bilir sınırı, ölçüyü,
Olmaz şeyi isteme, aç gözlü olma!”

Orada durdular Kureyş’in ileri gelenleri,
Sağır idi duyguları, düşünceleri.
Zamanında görmediklerini gösteren,
Dik dik bakıp duramadılardı şimdi.

Bir sağımlık durdu Muhammed
Hepsine baktı... “Nasıl söz olacak?”
Sinek uçmaz bir sessizlik hüküm sürdü,
Sanki dalgasız bir gölün üstü.

“Benden ne beklersiniz ey ahali?
Ne yapayım günahlarınıza layık?”-
Diye sorduğunda, endişeli halk dedi:
“Ey Muhammed! Sen cömertsin hem de çok!

Abdullah’ın büyük, asil oğlusun!
Arap olarak kaldığından ulusun
Mutluyuz...” geç söylendi bu sözler...
Kahırlı söz olmasın da kurusun!

“hepiniz özgürsünüz, gidin!
Hiç kimsenin günahı yok huzurumda.
Ayrım yapmam ötekinden, bundan diye,
Eve gidip birlikte keyfini çıkarıp dinlenin!”

Ondan sonra Kabe’deki putları
Temizledi, haramdan kurtardı,-
Parçalandı ağaç ilah, taş ilah,
Şaşkınlıkla baktı buna insanların tamamı.
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Kırıkları halkın önüne serildi,
Yer yarılıp altı üstüne gelmedi.
Nasıl da bunlara inanmışlardı,
Ezilmiş gibi dağılmıştı beyinleri.

Hak Peygamber çıktı Es-Sefa Tepesi’ne,
O önceki hutbe geldi gönlüne.
Orada ilk kez halka açılıp
Olay olmuş gitmişti herkese.

Putperestler şimdi dine girdiler,
Yavaş yavaş geliyorlar alışarak.
Yemin ediyorlar Peygamber’e bakarak
Gözleri alev alev yanarak.

Kimisi zor konuşur, zorlanır,
Kimisi düz bakamaz, utanır,
Ağır bir yükten kurtulmuş gibi kimisi,
Sevincinden iki yanağından nur saçılır.

Kureyşlilerin uluları ihanetlik
Bir felaket yapmaya yeltendiler,
Buluşup uzun gecelerce fikir edindiler,
Geceleri ise olabildiğince kazan astılar.

Muhammed’i ne şekilde  görürüz diye,
Her bir şeyi tek tek söyler bir yol izler.
Kapkara bir cehaletin geldiğini,
Mekke’deki bir insan bile ne sezer...

El – Akram denilen genç bir müslüman
Mekke’deki büyük bir evde yaşamakta.
Malı mülkü, zenginliği aşıp taşıp,
Kadrini başkasıyla kapatmamakta.
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Muhammed’i Müslümanların tüm
Korurum diye evinde tuttu nöbet.
O evde sureler nazil oldu,
O evde şimdi işler bitiyordu.

Düşmanlarının önüne geçmeyi koydu kafaya,
Azığını koydu, silahını hazırladı.
Bitti boş hayatın saltanatı,
Rahatlatan olay açıklandı.

SÜRGÜN

“Bütün alem tiyatro”,- diye Şekspir,
Demiş idi.  Bilgeymiş sınırsız bir.
Bu dünyayı sezebilmek oyun gibi
Bazen her bir adam için gerektir.

Tümüne baktığında sorunlu,
O zaman sana bir kaygı geldi oturdu.
Ömür denen fışkırarak akan su,
Bu akışı bir can durdurur mu?

Zorlandığın, oynadığın, güldüğün,
Aksine arzu etmez  bu dünyanın.
Bu hayata yanıp durup kül olup
Kendi kendini sıkıntıda gezdirme.

Yaşamda ulaşmak istersen mutluluğa,
Fani bu dünyaya göz koyma.
Hepsi yalan, hepsi oyun beş günlük,
Ömür gider, canı kalır tarih sınırında.
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Kureyşliler Müslüman’lara şaşırdı kaldı,
Çok temiz imiş iman kaynağı.
Birbirinizi sayıp, hürmet ederek
Diniyle bir içi de anlaşıldı.

İçlerinde sarhoş bir tek insan yok,
Birisine söz etmezler korkutup
Temiz gönül, iyi niyet, iyi yürek,
Gözlerinde şefkatli, alevli dilek.

İzzet, hürmet, saygı üstünde Muhammed,
Kümelenmiş yanında halk dolanır.
Büyük, küçük kimseyi ayırmadan,
Tümüyle ilgilenmeye hep hazır.

Bunun hepsini gördü Mekke’de,
Gözyaşımda bırakmadı hiçbir şeyi.
“Müslüman olsak!”, düşüncesi
Damarı attı yüreğinde, gönlünde.

Nur Muhammed Meymuna’yla evlendi,
Mutluluk doldu o günleri,
Yetim kalan baldızıydı Abbas’ın,
Hısımları Mekke’nin has gülleri.

“Yaşıyordum ben eskiden, - diye- zorluk içinde”
İslam’ı kabul etti Meymula.
Kureyşlilere bir ziyefet verme düşüncesi,
Çıkageldi Muhammed’in karşısına.

Dostlarına sordu: “Nasıl olur?,- diye-
Bu bahaneyle Kureyşliler yemek yese”.
Orada Süheyl de var idi,
Karşı çıktılar: “Olmaz dediler böyle kelime.
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Antlaşmanın hükmü bitti. Çabucak
Halkını al, Mekke’den çıkıp git.
Biz sizleri konuk edemeyiz,
İçinizdeki düşünceyi kim bilecek?”

“Peki!”- dediler. O gün geri döndüler.
Gözden yavaşça Mekke’den uzaklaştılar.
Yapıldı yüce görec – Hac,
Şimdi hiç gereği yoktu, tartışmadılar.

Halden güçten kesildi Mekke. O eski,
Kuvvetinden bir şey kalmadı.
Sağa sola savruldu durmadan,
Gittikçe genişliyordu çevresi.

Tanrıları yardım etmedi, döndü
Dünkü dostları da yok oldu.
“Allah Teala dini hak içiş”, diye
Halk içinde böyle sesler duyuldu.

Geleceği görebilen adamlar,
İslam’dan idi tüm haberler.
Putperestlik ölüp gider iken dahi
Gönülden daha yakın hissettiler.

Halid Bin Velid askerlerin başı idi,
Her bir hünere gençliğinden sahip idi,
Uhud’da atlıları yönetip
Zafer getirmişti Mekke’ye.

O Halid dedi, “Gördük hepimiz...
Muhammed’e ulaşmadı halimiz.
Çünkü O Allah sözünü düz söyler,
Boyun eğelim... ağarsın gönlümüz, canımız”.
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Bunu duyunca Ebu Halid’in oğlu
İrkeme çekti gitti: 
“Ataların dinini hor görebilir misin?”
Ne dediğini ölçüp biçip der misin.

“Ciddiyim, İslam’a girerim ben”,
Dediğimde Halid: Babanı onlar öldürdü...
Abilerinin kardeşlerinin intikamını gütsen ne olur,
Dedi, senden dileniyorum ben.”

“Bunların hepsi başka zamanlarda oldu,
İntikamla gezip dolanması dafena.
Buldum gibi nur saçan ak yolu...
İşte bu yol lazım her bir insana”.

Dedi ve Medine’ye yol aldı.
Günü ardına aldı gider gibi cemali.
Şan şerefi dinsizlerin içinde, 
Büyük idi, bunun hepsi kalır mı?

Yolda nasılsa Emir ona rast geldi,
Bu kendince esrarengiz iş idi.
Geliyor imiş Habeşistan’dan
İslam’a eklemek için kaderini.

Elçi olarak gitmişti yardım istemeye,
Denk geldi karanlık bir ine.
Ne yapacağını bilmeyen Emir sonunda
Medine’nin yoluna şimdi girmişti işte.

Halid dedi: “Muhammed’e gideceğim,
Kabul ederse orada kalacağım.”
Emir dedi: “ben de aynı düşüncedeyim,
İslam’dan, biliyorum, irade bulacağım.”
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İkisi böylece Muhammed’e geldiler,
Ukala tavırlarını yendiler.
İçindeki fesatlıkları yok ettiler,
Kendisiyle kendisi bir başına kaldılar.

“Peygamber’e bir iş için geldik.”, - diye
İki yiğit durdu kapıda yere bakarak.
Kureyşlilerin kaplanları bu ikisi...
Müslümanlar fısıldaşıyor: “Niye geldiler?” diye.

Onlar daha dün korku salıyorlardı,
Müslüman’lardan intikam alıyorlardı.
“Bir felaket getirmesin bunlar”. Diye
Arkalarından bekleyenler çoğaldı.

Arzusu ne, maksadı ne, işi ne?
Girerdi bunlar halkın düşüne.
Silahı yok, sessiz, sakin, huzurlu,
Bir büyük güç girmiş gibi içlerine.

Muhammed’e dedi ki Halid: “Kabul et!
Müslüman kıl, yüreğimi dine yönelt!”
Kulaklar duydu, inananlar inanmayanlar oldu,
Nasıl imiş!... akılları şimdi tastamam oldu.

Emir dedi: “Beni de affedin!
Kötülük ettim, karşı çıktım, esir ettim
Peygamberlik gücünün önüne
Deve yüküyle günahlarımı getirdim.”

Dine girdi böylece her ikisi,
Kureyşlilerde yoktu onlar gibisi.
Tutuşurum diye kim çıkarsa karşısına,
Beli kırıldı tamemen felç idi.
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Böyle körpe yiğitlerin tamamında,
Deli bir kan  akar durur damarda.
Bu ikisinin Medine’ye gelmesi,
Muhammed için büyük bir zaferdi.

Dine yeni girdiler diye onları
Küçümseyip hor görmedi.
Ashab derecesine yüceltti,
Gözyaşında tuttu, bırakmadı.

Bu ikisinin İslam’a geçmesi,
Putperestlerin içine tamamen ateşti.
Yürekleri pat diye düştü o an,
Canevleri yandı, hazırlandı çökmeleri.

Anlamış mıydı o zaman Muhammed
Gidecek diye Çin’e kadar bu Halid 
İslam sancağını yükseklere yüceltip
Sonra çolpon yıldızı gibi yanacaklar deyip.

Hissetmiş biydi bir bakışta Muhammed?
Eski Mısır’ı Amir’in alacağını.
İsmi sonsuza dek yok olmayıp
Egemberdi’nin destanında kalacağını.

Kuzeydeki boyların hepsine,
Ferman gitmişti: “İslam’ı kabul edin?”
Bazıları elçileri öldürdü,
Ağır bir muamele göstermişti kimisi.

... O tarafa üç bin asker yola çıktı,
Bayrağı Zahit eline aldı, yönetti.
İleride şimdi ne bekliyor, kim bilir,
Boz bir toz kaplıyordu gökleri.
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Suriye’nin hakimiydi Şurahbil,
Savaşı ilk önceden anlamıştır.
Yüz bin asker hazır etmiş savaşa,
Tümü zırhlı giysilerini giymiştir.

İki taraf Muta adlı vadide
Sıralandı başını koyarak ölüme.
Müslümanlar umursamaz canından geçmiş,
Tek Allah’tan gelir yardım da kudret de.

Zahit öldü... Sırada
Müslüman’ların bayrağı artık Cafer’de.
Ansızın şehit oldu o da,
Karşıdan gelen düşmanın vuruşuyla.

Bayrak inmedi, aldı elime Abdullah,
O da keskin nişancıydı, güçlü bir alamet.
“Bir derdim yok ölsem Allah yolunda.”,
Der dilerdi korkusuz bir yürek.

O da şehit oldu eşit olmayan savaşta,
Kim idi layık halka baş olmaya?
O anda Halid Bayrağı tuttu,
Vakit yoktu tartışıp durmaya.

Doğu taraf birden bire dağılmış,
Ne yapacağını bilemeyip ağzı açılmış.
Askerleri korumak lazım. Bağırdı:
“benim yanıma gelin çabuk, hızlı!”

Askerleri tek düzene getirdi,
Yine onlara irade ve güç girdi.
Kendilerini korudular kalabalıklardan,
Yanlarından geçen düşman geriye yöneldi.
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Bilmesinler diye kaç asker olduğunu,
Değiştirdi sağ ve sol kollarını.
Önündekini geçirdi ardına,
Gece boyunca gerçekleştirdi bu oyunu.

Ertesi gün düşman şaşakaldı,
Yeni güçler geldiği anlaşıldı.
Dünkü görülen askerler nerede? Bu da ne?
Bu durumda daha hür kalınamadı.

Geri döndü korkup bir anda düşman,
Uyur uyanık bir düşünceyle çatıştı.
Rahat bir zaman idi o an,
Bu kırgından gitmek gerekiyorsu sağ, aman.

Halid emir verdi: “Geri dönün?”, diye,
Böyle yapmasaydı askerlerinden olurdu.
Yüz bin düşman kılıcıyla tamamen,
Kanı yere su gibi dökülürdü.

Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”
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Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.

Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.

Kureyşilere mektup yazdı Muhammed:
“Ölenlerin fidyesini hemen öde, - diyerek.
Bekir ile antlaşmayı bozan olursa,
Bu şartı yapmaz isen bir tek,

O zaman sen bilirsin aramızda yapılmış
Antlaşma olmaz, bağlantılar ise kopmuş.”
Mektup elçisi gönderirken Mekke’ye,
Söz edilmedi ne aftan ne özürden.

Açık idi antlaşmanın bittiği,
Bu idi Medine’nin beklediği.
Fakat Kureş aklına sonra geldi
Süfyan’a ağır iş yükledi.

“Gidin, - dedi,- antlaşmanın mühletini,
Uzatıp gelin, yeter kadrin, ciddiyetin”.
Medineye geldiler maynap çıkmadı,
Yapamadan döndüler son vazifeyi.
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Hiç kimse sözüne kulak asmadı,
Su topladı akşama kadar koşmaktan ayakları.
Sonunda Ali dedi gi: “Gidin!
Muhammed’den istemeyin başkalarını.”

Bilmesinler diye kaç asker olduğunu,
Değiştirdi sağ ve sol kollarını.
Önündekini geçirdi ardına,
Gece boyunca gerçekleştirdi bu oyunu.

Ertesi gün düşman şaşakaldı,
Yeni güçler geldiği anlaşıldı.
Dünkü görülen askerler nerede? Bu da ne?
Bu durumda daha hür kalınamadı.

Geri döndü korkup bir anda düşman,
Uyur uyanık bir düşünceyle çatıştı.
Rahat bir zaman idi o an,
Bu kırgından gitmek gerekiyorsu sağ, aman.

Halid emir verdi: “Geri dönün?”, diye,
Böyle yapmasaydı askerlerinden olurdu.
Yüz bin düşman kılıcıyla tamamen,
Kanı yere su gibi dökülürdü.

Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.



152 

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”

Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.

Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.

... Medine’nin sınırı iki – üç fersah
Askerlerle dolup taştı yavaşça.
Büyük bir gaza olacağını halk hissetti,
Fakat nerede? Şimdilik saklansa...

Haber çıkıp gitmesin diye birden,
Tüm yolları sapasağlam kapatmışlar.
Eğer Kureyşliler bilse idi o zaman,
Kan dökülür Mekke’de diye dağılmışlardı.

Hicret’in sekizinci yılında,
Oruç’un onuncu günü, yaz zamanında,
Eshab’ına dedi ki: “Allah Mekke’ye
Ayan etti bugün yola çıkmaya...”
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On bin asker Medine’den yola çıktı.
Ak boz atta ak Peygamber ak yoldu
Diledi ve gitmişti göçün de başında...
Başladı artık İslam’ın kendi zamanı.

Kendince bir vazife bu gaza:
Mekke’nin içini putperestlerden temizler,
Cehaletin adımlarına dur der.
Adil hüküm ve ceza görürler.

Ömrü boyunca mu maksadı gütmüştü,
Allah O’na Peygamberlik vermiş idi.
Yaptığı tüm işler, inşallah,
Hiç boş yere gitmemişti şimdi.

Bu günü, bu saf ümidi
Tastamam yirmi bir yıl bekledi.
Bu mesele şimdi pişti yetişti,
Durmaksızın bunca yıllık öğüdü.

Geçen yıl Hac’ca vardığında,
Fakir halkın hepsi hatırdı
Kalmış idi... keşke kan dökülmese der,
Yarın gidip ben Mekke’yi aldığımda...

Askerlere dedi: “Bir kan dökmeyin!
Hacet de yok, yarışmayın, geçmeyin.
Dıştan kuşatarak tüm şehri,
Savaşmadan zafer almak beklediğim...”

Dediği gibi yaparak Mekke sınırına
Karargah kurdular, inanarak kendi güçlerine.
Böylesi bir halkın kale kapısına gelmesi,
Kureyşlilerin girmemişti rüyasına bile.
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Abbas geldi dini kabul etmeye,
Temelli Medine’ye gitmeye.
Haşimi’lerden geldi hatta bir kısmı
Peygamber’in eteğinden tutmaya.

Yurdun babası, eli hep oynayan
O anda Süfyan da geldi memnuniyetsiz.
Nereye gitti saflığı, gök rengi
Kalıcı, ölümsüz gibi dünyadan?

Diz çökerek Muhammed’in önüne
Oturup: “Tektir, - dedi,- bir Allah!
Sen ise O’nun Peygamber’i elçisi.
Müslümanım, beni dine kabul eyle!”.

Ashab’ı ondan nefret ederdi,
Halkı kırıldı eğilip bükülüp kıvrılarak
Halsizliğini sezdi o anda,
Saçları da çıktı galiba diplenerek.

“sahi, -dedi,- seninle savaştım,
Ömür boyu erlik yaptım, dikleştim.
Güçlü imiş esirgeyen Allah’ın,
Büyükmüş senin uluu danışmanın.

Şahitlik ederim, sen son Peygamber.
Yanılanı yola çıkar ve koru!
Yıkılanı koltuğundan kaldırıp,
sendelese dayanak olun dayanıp.

İnandığım ilahlarda güç olsa,
Senin gibi girerdim doğru yola.
Kollar idi o halde bizi de,
Biz de doyup yaşar idik ganimet içinde.
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Fakat senin Allah’ına inandım,
Ruhumda yoğruldu bu inancım.
Affet beni, yaptığım tüm günahlar için,
Yanılmışım, yetiştirdiğim hep kara çiçeğim.

Yamanlık etme Kureyşlilere hiçbir an,
Başkalarının çöktüğü gibi çökme.
Cömertlik yap, affedebil geçmişi,
Sen onlara cellat gibi görünme!

İslam’a girmeye onların hepsi hazır,
Girin dersen girerler şimdi secdeyle.
Her ne zaman Hak yolunda hizmet ederler,
Seninle bir bilek bükerler.”

“Hak Teala bağışlayıcı, merhametli,-
Dedi ona ak Peygamber. –gidebilirsin!
Kimse dokunmayacak Kureyşlilere evinde,
Olsa eğer Kabe’de ya da bahçesinde.

Dönerek Süfiyan kendi halkına,
Dedi vecizce: gördüm geldim şimdi daha.
Sayısız mücahit toplamış Muhammed,
Hazır bekliyorlar Mekke içini almaya.

Eğer ki kim kendi evinden çıkmazsa,
Kabe’ye yahut bana gelip hatırlatsa
Kimse dokunmayacak o kişiye bilin,
Kim Müslüman olursa ona yok bir ceza.

Dört bir yandan asker durmadan akıp
Girdiler... Mekke ayağa kalktı...
Caddelerde görülmedi bir kişi,
Felaket içinde kalmayayım diye gizlendi.
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Girdiler bir ok bile atmadan,
Talan olmadan, slogan atılmadan
Gösterişlik, biraz büyük, burnu havada,
Zafer ile geldiklerini saklamadan..

Donup durmuş gibi sanki hayat,
Şehir karşı çıkmaz, secde eder.
Ak boz at üstünde aslan Muhammed
Yüreğinde zafer denilen ümit yer eder.

Korunakların, barınakların kapısı kapalı,
Camlarında perdelesi asılı.
Köpekler ürmez, pir tek ses duyulmaz,
Allah’tan bu buyruk sanki bahtları.

Müslümanları peşinden sürükleyen
Bu şehrin ruh gücü zorlamıştı.
O zamanlar Muhammed’in bu kadar,
Mertebeye çıkacağını sezmemişti.

Dünya böyle altı üstüne değişti,
Dün doluysa bugün boşalıp eksildi.
Putperestler gibi nice Allahsızları
Devam eden köhne tarih çok gördü.

Uğuldayan bir söz gitti o zaman idi:
“Şaşkınlığa bak!” İnanmış Ömer de dine.
Tazim edip gitmiş Peygamber’e,
Öldürmek için gelmişti ilk seferinde.

Ömer dedi: “Burada kaç adamız!”
“Kırktan fazla”, - demiş idi: “Ne duruyoruz?
Gidelim o zaman Kabe’ye... orada
Korkmadan, çekinmeden Allah’a ibadet ederiz”, - 
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Dedi ve Can bildi Muhammed’i.
Solda Hamza, sağ tarafta Ömer gitti.
Geldiğini gören putperestler
“Eyvah!” – diye dağılıp da serpildi.

Şayet bir kişiye engel kılmak istersen,
Sağ kalmazsın bunu iyice düşün!
Bilmektesiniz benim kim olduğumu,
Hani var mı burada eceline susayan?”,-

Dediğinde Ömer tek kişi ses etmedi.
Ebu Halid geceden susmuştan mı?
Türm Müslümanlar Kabe’ye rahatça girdi,
Aman Rabbi’m onlara güneş mi açtı?

SÜRGÜNDE GEÇEN YILLAR

Mutlu bir ömür süreyim mi dedin?
Unutup bırak tüm nefretini.
Can dostuna günah kılma, kötü söyleme,
Bir kendi sınırını, haddini.

Kötüleme birini, dedikodusunu etme,
Sancımasın onun gönlünün yüreği.
Hükmetme bir insana yahut hayvana,
Er ya da geç büyür onun ekimi.

Bu dünyaya kara deme ak deme,
Kendini de başkasını da hor görme.
Her bir günün bayram olsun en yüce,
Ne olacağını kimse bilmez ertesi güne.
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Mutlu bir ömür sürmek mi istedin?
Balla karıştırarak söyle sözlerini.
Dünyaya bak öğren ve şaşır,
Alır gibi sanki son nefesini.

Muhammed’in yaşı geldi kırk beşe.
Ömür demek başlıca bir güldeste.
Rengarenk çiçekler orada dopdolu...
Beş yıl nasıl geçti derse,hatırla geceyi .

Kureyşliler Müslüman’lara şaşırdı kaldı,
Çok temiz imiş iman kaynağı.
Birbirinizi sayıp, hürmet ederek
Diniyle bir içi de anlaşıldı.

İçlerinde sarhoş bir tek insan yok,
Birisine söz etmezler korkutup
Temiz gönül, iyi niyet, iyi yürek,
Gözlerinde şefkatli, alevli dilek.

İzzet, hürmet, saygı üstünde Muhammed,
Kümelenmiş yanında halk dolanır.
Büyük, küçük kimseyi ayırmadan,
Tümüyle ilgilenmeye hep hazır.

Bunun hepsini gördü Mekke’de,
Gözyaşımda bırakmadı hiçbir şeyi.
“Müslüman olsak!”, düşüncesi
Damarı attı yüreğinde, gönlünde.

Nur Muhammed Meymuna’yla evlendi,
Mutluluk doldu o günleri,
Yetim kalan baldızıydı Abbas’ın,
Hısımları Mekke’nin has gülleri.
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“Yaşıyordum ben eskiden, - diye- zorluk içinde”
İslam’ı kabul etti Meymula.
Kureyşlilere bir ziyefet verme düşüncesi,
Çıkageldi Muhammed’in karşısına.

Dostlarına sordu: “Nasıl olur?,- diye-
Bu bahaneyle Kureyşliler yemek yese”.
Orada Süheyl de var idi,
Karşı çıktılar: “Olmaz dediler böyle kelime.

Antlaşmanın hükmü bitti. Çabucak
Halkını al, Mekke’den çıkıp git.
Biz sizleri konuk edemeyiz,
İçinizdeki düşünceyi kim bilecek?”

“Peki!”- dediler. O gün geri döndüler.
Gözden yavaşça Mekke’den uzaklaştılar.
Yapıldı yüce görec – Hac,
Şimdi hiç gereği yoktu, tartışmadılar.

Halden güçten kesildi Mekke. O eski,
Kuvvetinden bir şey kalmadı.
Sağa sola savruldu durmadan,
Gittikçe genişliyordu çevresi.

Tanrıları yardım etmedi, döndü
Dünkü dostları da yok oldu.
“Allah Teala dini hak içiş”, diye
Halk içinde böyle sesler duyuldu.

Geleceği görebilen adamlar,
İslam’dan idi tüm haberler.
Putperestlik ölüp gider iken dahi
Gönülden daha yakın hissettiler.
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Halid Bin Velid askerlerin başı idi,
Her bir hünere gençliğinden sahip idi,
Uhud’da atlıları yönetip
Zafer getirmişti Mekke’ye.

O Halid dedi, “Gördük hepimiz...
Muhammed’e ulaşmadı halimiz.
Çünkü O Allah sözünü düz söyler,
Boyun eğelim... ağarsın gönlümüz, canımız”.

Bunu duyunca Ebu Halid’in oğlu
İrkeme çekti gitti: 
“Ataların dinini hor görebilir misin?”
Ne dediğini ölçüp biçip der misin.

“Ciddiyim, İslam’a girerim ben”,
Dediğimde Halid: Babanı onlar öldürdü...
Abilerinin kardeşlerinin intikamını gütsen ne olur,
Dedi, senden dileniyorum ben.”

“Bunların hepsi başka zamanlarda oldu,
İntikamla gezip dolanması dafena.
Buldum gibi nur saçan ak yolu...
İşte bu yol lazım her bir insana”.

Dedi ve Medine’ye yol aldı.
Günü ardına aldı gider gibi cemali.
Şan şerefi dinsizlerin içinde, 
Büyük idi, bunun hepsi kalır mı?

Yolda nasılsa Emir ona rast geldi,
Bu kendince esrarengiz iş idi.
Geliyor imiş Habeşistan’dan
İslam’a eklemek için kaderini.
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Elçi olarak gitmişti yardım istemeye,
Denk geldi karanlık bir ine.
Ne yapacağını bilmeyen Emir sonunda
Medine’nin yoluna şimdi girmişti işte.

Halid dedi: “Muhammed’e gideceğim,
Kabul ederse orada kalacağım.”
Emir dedi: “ben de aynı düşüncedeyim,
İslam’dan, biliyorum, irade bulacağım.”

İkisi böylece Muhammed’e geldiler,
Ukala tavırlarını yendiler.
İçindeki fesatlıkları yok ettiler,
Kendisiyle kendisi bir başına kaldılar.

“Peygamber’e bir iş için geldik.”, - diye
İki yiğit durdu kapıda yere bakarak.
Kureyşlilerin kaplanları bu ikisi...
Müslümanlar fısıldaşıyor: “Niye geldiler?” diye.

Onlar daha dün korku salıyorlardı,
Müslüman’lardan intikam alıyorlardı.
“Bir felaket getirmesin bunlar”. Diye
Arkalarından bekleyenler çoğaldı.

Arzusu ne, maksadı ne, işi ne?
Girerdi bunlar halkın düşüne.
Silahı yok, sessiz, sakin, huzurlu,
Bir büyük güç girmiş gibi içlerine.

Muhammed’e dedi ki Halid: “Kabul et!
Müslüman kıl, yüreğimi dine yönelt!”
Kulaklar duydu, inananlar inanmayanlar oldu,
Nasıl imiş!... akılları şimdi tastamam oldu.
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Emir dedi: “Beni de affedin!
Kötülük ettim, karşı çıktım, esir ettim
Peygamberlik gücünün önüne
Deve yüküyle günahlarımı getirdim.”

Dine girdi böylece her ikisi,
Kureyşlilerde yoktu onlar gibisi.
Tutuşurum diye kim çıkarsa karşısına,
Beli kırıldı tamemen felç idi.

Böyle körpe yiğitlerin tamamında,
Deli bir kan  akar durur damarda.
Bu ikisinin Medine’ye gelmesi,
Muhammed için büyük bir zaferdi.

Dine yeni girdiler diye onları
Küçümseyip hor görmedi.
Ashab derecesine yüceltti,
Gözyaşında tuttu, bırakmadı.

Bu ikisinin İslam’a geçmesi,
Putperestlerin içine tamamen ateşti.
Yürekleri pat diye düştü o an,
Canevleri yandı, hazırlandı çökmeleri.

Anlamış mıydı o zaman Muhammed
Gidecek diye Çin’e kadar bu Halid 
İslam sancağını yükseklere yüceltip
Sonra çolpon yıldızı gibi yanacaklar deyip.

Hissetmiş biydi bir bakışta Muhammed?
Eski Mısır’ı Amir’in alacağını.
İsmi sonsuza dek yok olmayıp
Egemberdi’nin destanında kalacağını.
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Kuzeydeki boyların hepsine,
Ferman gitmişti: “İslam’ı kabul edin?”
Bazıları elçileri öldürdü,
Ağır bir muamele göstermişti kimisi.

... O tarafa üç bin asker yola çıktı,
Bayrağı Zahit eline aldı, yönetti.
İleride şimdi ne bekliyor, kim bilir,
Boz bir toz kaplıyordu gökleri.

Suriye’nin hakimiydi Şurahbil,
Savaşı ilk önceden anlamıştır.
Yüz bin asker hazır etmiş savaşa,
Tümü zırhlı giysilerini giymiştir.

İki taraf Muta adlı vadide
Sıralandı başını koyarak ölüme.
Müslümanlar umursamaz canından geçmiş,
Tek Allah’tan gelir yardım da kudret de.

Zahit öldü... Sırada
Müslüman’ların bayrağı artık Cafer’de.
Ansızın şehit oldu o da,
Karşıdan gelen düşmanın vuruşuyla.

Bayrak inmedi, aldı elime Abdullah,
O da keskin nişancıydı, güçlü bir alamet.
“Bir derdim yok ölsem Allah yolunda.”,
Der dilerdi korkusuz bir yürek.

O da şehit oldu eşit olmayan savaşta,
Kim idi layık halka baş olmaya?
O anda Halid Bayrağı tuttu,
Vakit yoktu tartışıp durmaya.
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Doğu taraf birden bire dağılmış,
Ne yapacağını bilemeyip ağzı açılmış.
Askerleri korumak lazım. Bağırdı:
“benim yanıma gelin çabuk, hızlı!”

Askerleri tek düzene getirdi,
Yine onlara irade ve güç girdi.
Kendilerini korudular kalabalıklardan,
Yanlarından geçen düşman geriye yöneldi.

Bilmesinler diye kaç asker olduğunu,
Değiştirdi sağ ve sol kollarını.
Önündekini geçirdi ardına,
Gece boyunca gerçekleştirdi bu oyunu.

Ertesi gün düşman şaşakaldı,
Yeni güçler geldiği anlaşıldı.
Dünkü görülen askerler nerede? Bu da ne?
Bu durumda daha hür kalınamadı.

Geri döndü korkup bir anda düşman,
Uyur uyanık bir düşünceyle çatıştı.
Rahat bir zaman idi o an,
Bu kırgından gitmek gerekiyorsu sağ, aman.

Halid emir verdi: “Geri dönün?”, diye,
Böyle yapmasaydı askerlerinden olurdu.
Yüz bin düşman kılıcıyla tamamen,
Kanı yere su gibi dökülürdü.

Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.



165 

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”

Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.

Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.

Kureyşilere mektup yazdı Muhammed:
“Ölenlerin fidyesini hemen öde, - diyerek.
Bekir ile antlaşmayı bozan olursa,
Bu şartı yapmaz isen bir tek,

O zaman sen bilirsin aramızda yapılmış
Antlaşma olmaz, bağlantılar ise kopmuş.”
Mektup elçisi gönderirken Mekke’ye,
Söz edilmedi ne aftan ne özürden.
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Açık idi antlaşmanın bittiği,
Bu idi Medine’nin beklediği.
Fakat Kureş aklına sonra geldi
Süfyan’a ağır iş yükledi.

“Gidin, - dedi,- antlaşmanın mühletini,
Uzatıp gelin, yeter kadrin, ciddiyetin”.
Medineye geldiler maynap çıkmadı,
Yapamadan döndüler son vazifeyi.

Hiç kimse sözüne kulak asmadı,
Su topladı akşama kadar koşmaktan ayakları.
Sonunda Ali dedi gi: “Gidin!
Muhammed’den istemeyin başkalarını.”

... Mewdine’nin sınırı iki – üç fersah
Askerlerle dolup taştı yavaşça.
Büyük bir gaza olacağını halk hissetti,
Fakat nerede? Şimdilik saklansa...

Haber çıkıp gitmesin diye birden,
Tüm yolları sapasağlam kapatmışlar.
Eğer Kureyşliler bilse idi o zaman,
Kan dökülür Mekke’de diye dağılmışlardı.

Hicret’in sekizinci yılında,
Oruç’un onuncu günü, yaz zamanında,
Eshab’ına dedi ki: “Allah Mekke’ye
Ayan etti bugün yola çıkmaya...”

On bin asker Medine’den yola çıktı.
Ak boz atta ak Peygamber ak yoldu
Diledi ve gitmişti göçün de başında...
Başladı artık İslam’ın kendi zamanı.
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Kendince bir vazife bu gaza:
Mekke’nin içini putperestlerden temizler,
Cehaletin adımlarına dur der.
Adil hüküm ve ceza görürler.

Ömrü boyunca mu maksadı gütmüştü,
Allah O’na Peygamberlik vermiş idi.
Yaptığı tüm işler, inşallah,
Hiç boş yere gitmemişti şimdi.

Bu günü, bu saf ümidi
Tastamam yirmi bir yıl bekledi.
Bu mesele şimdi pişti yetişti,
Durmaksızın bunca yıllık öğüdü.

Geçen yıl Hac’ca vardığında,
Fakir halkın hepsi hatırdı
Kalmış idi... keşke kan dökülmese der,
Yarın gidip ben Mekke’yi aldığımda...

Askerlere dedi: “Bir kan dökmeyin!
Hacet de yok, yarışmayın, geçmeyin.
Dıştan kuşatarak tüm şehri,
Savaşmadan zafer almak beklediğim...”

Dediği gibi yaparak Mekke sınırına
Karargah kurdular, inanarak kendi güçlerine.
Böylesi bir halkın kale kapısına gelmesi,
Kureyşlilerin girmemişti rüyasına bile.

Abbas geldi dini kabul etmeye,
Temelli Medine’ye gitmeye.
Haşimi’lerden geldi hatta bir kısmı
Peygamber’in eteğinden tutmaya.
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Yurdun babası, eli hep oynayan
O anda Süfyan da geldi memnuniyetsiz.
Nereye gitti saflığı, gök rengi
Kalıcı, ölümsüz gibi dünyadan?

Diz çökerek Muhammed’in önüne
Oturup: “Tektir, - dedi,- bir Allah!
Sen ise O’nun Peygamber’i elçisi.
Müslümanım, beni dine kabul eyle!”.

Ashab’ı ondan nefret ederdi,
Halkı kırıldı eğilip bükülüp kıvrılarak
Halsizliğini sezdi o anda,
Saçları da çıktı galiba diplenerek.

“sahi, -dedi,- seninle savaştım,
Ömür boyu erlik yaptım, dikleştim.
Güçlü imiş esirgeyen Allah’ın,
Büyükmüş senin uluu danışmanın.

Şahitlik ederim, sen son Peygamber.
Yanılanı yola çıkar ve koru!
Yıkılanı koltuğundan kaldırıp,
sendelese dayanak olun dayanıp.

İnandığım ilahlarda güç olsa,
Senin gibi girerdim doğru yola.
Kollar idi o halde bizi de,
Biz de doyup yaşar idik ganimet içinde.

Fakat senin Allah’ına inandım,
Ruhumda yoğruldu bu inancım.
Affet beni, yaptığım tüm günahlar için,
Yanılmışım, yetiştirdiğim hep kara çiçeğim.
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Yamanlık etme Kureyşlilere hiçbir an,
Başkalarının çöktüğü gibi çökme.
Cömertlik yap, affedebil geçmişi,
Sen onlara cellat gibi görünme!

İslam’a girmeye onların hepsi hazır,
Girin dersen girerler şimdi secdeyle.
Her ne zaman Hak yolunda hizmet ederler,
Seninle bir bilek bükerler.”

“Hak Teala bağışlayıcı, merhametli,-
Dedi ona ak Peygamber. –gidebilirsin!
Kimse dokunmayacak Kureyşlilere evinde,
Olsa eğer Kabe’de ya da bahçesinde.

Dönerek Süfiyan kendi halkına,
Dedi vecizce: gördüm geldim şimdi daha.
Sayısız mücahit toplamış Muhammed,
Hazır bekliyorlar Mekke içini almaya.

Eğer ki kim kendi evinden çıkmazsa,
Kabe’ye yahut bana gelip hatırlatsa
Kimse dokunmayacak o kişiye bilin,
Kim Müslüman olursa ona yok bir ceza.

Dört bir yandan asker durmadan akıp
Girdiler... Mekke ayağa kalktı...
Caddelerde görülmedi bir kişi,
Felaket içinde kalmayayım diye gizlendi.

Girdiler bir ok bile atmadan,
Talan olmadan, slogan atılmadan
Gösterişlik, biraz büyük, burnu havada,
Zafer ile geldiklerini saklamadan..
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Donup durmuş gibi sanki hayat,
Şehir karşı çıkmaz, secde eder.
Ak boz at üstünde aslan Muhammed
Yüreğinde zafer denilen ümit yer eder.

Korunakların, barınakların kapısı kapalı,
Camlarında perdelesi asılı.
Köpekler ürmez, pir tek ses duyulmaz,
Allah’tan bu buyruk sanki bahtları.

Müslümanları peşinden sürükleyen
Bu şehrin ruh gücü zorlamıştı.
O zamanlar Muhammed’in bu kadar,
Mertebeye çıkacağını sezmemişti.

Dünya böyle altı üstüne değişti,
Dün doluysa bugün boşalıp eksildi.
Putperestler gibi nice Allahsızları
Devam eden köhne tarih çok gördü.

Kureyşliler Müslüman’lara şaşırdı kaldı,
Çok temiz imiş iman kaynağı.
Birbirinizi sayıp, hürmet ederek
Diniyle bir içi de anlaşıldı.

İçlerinde sarhoş bir tek insan yok,
Birisine söz etmezler korkutup
Temiz gönül, iyi niyet, iyi yürek,
Gözlerinde şefkatli, alevli dilek.

İzzet, hürmet, saygı üstünde Muhammed,
Kümelenmiş yanında halk dolanır.
Büyük, küçük kimseyi ayırmadan,
Tümüyle ilgilenmeye hep hazır.



171 

Bunun hepsini gördü Mekke’de,
Gözyaşımda bırakmadı hiçbir şeyi.
“Müslüman olsak!”, düşüncesi
Damarı attı yüreğinde, gönlünde.

Nur Muhammed Meymuna’yla evlendi,
Mutluluk doldu o günleri,
Yetim kalan baldızıydı Abbas’ın,
Hısımları Mekke’nin has gülleri.

“Yaşıyordum ben eskiden, - diye- zorluk içinde”
İslam’ı kabul etti Meymula.
Kureyşlilere bir ziyefet verme düşüncesi,
Çıkageldi Muhammed’in karşısına.

Dostlarına sordu: “Nasıl olur?,- diye-
Bu bahaneyle Kureyşliler yemek yese”.
Orada Süheyl de var idi,
Karşı çıktılar: “Olmaz dediler böyle kelime.

Antlaşmanın hükmü bitti. Çabucak
Halkını al, Mekke’den çıkıp git.
Biz sizleri konuk edemeyiz,
İçinizdeki düşünceyi kim bilecek?”

“Peki!”- dediler. O gün geri döndüler.
Gözden yavaşça Mekke’den uzaklaştılar.
Yapıldı yüce görec – Hac,
Şimdi hiç gereği yoktu, tartışmadılar.

Halden güçten kesildi Mekke. O eski,
Kuvvetinden bir şey kalmadı.
Sağa sola savruldu durmadan,
Gittikçe genişliyordu çevresi.
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Tanrıları yardım etmedi, döndü
Dünkü dostları da yok oldu.
“Allah Teala dini hak içiş”, diye
Halk içinde böyle sesler duyuldu.

Geleceği görebilen adamlar,
İslam’dan idi tüm haberler.
Putperestlik ölüp gider iken dahi
Gönülden daha yakın hissettiler.

Halid Bin Velid askerlerin başı idi,
Her bir hünere gençliğinden sahip idi,
Uhud’da atlıları yönetip
Zafer getirmişti Mekke’ye.

O Halid dedi, “Gördük hepimiz...
Muhammed’e ulaşmadı halimiz.
Çünkü O Allah sözünü düz söyler,
Boyun eğelim... ağarsın gönlümüz, canımız”.

HATİCE’NİN ÖLÜMÜ

Kaç kere mutluluğa kavuştum,
Etrafıma dağıldı gülüşüm, aydınlığım.
Dünyam doldu, aştı, aştı çalkalandı,
Yangına döndü özdeki kıvılcım.

Sevdi aşk ile yüreğimde gözümde,
Nur oynadı başımda hem yüzümde.
Ömür sınırsız bir rahatlık olarak sezildi
Gürüldeyen ırmak gibi öz gözesinde.
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Bugün anladım mutluluktan sonra,
Kaygı girer, sancı saplanır halkıma.
Ruhunu yere döksen doğrayıp,
Rağbet etmez paraya pula ve altına.

Hak cennette Adem Baba, Havva Ana
Rahatlığı uçsuz bucaksız  yaşadılar idi.
Azgınlıkların padişahı – şeytanın,
İnanıp da kanmışlardı diline.

Hatice’nin kabrinin yanına,
Çatır dikti dinlenme hazırlığıyla.
Hatice’den kalan sıcak hatıralar,
Şimşek gibi çaktı onun kanında.

Ertesi gün Kabe’de O ibadet etti,
Orası halkla ahaliyle doldu.
Seslice hutbe okudu Muhammed,
Söz incisi hoş sedayla duyuldu.

“Allah birdir, ortağı yok, dengi yok.
Kudreti sonsuz, sınırı yok
Vaadini yerine getirdi... Kuluna
Yardım etti... o düşmanların şimdi çoğu yok.

Kibir, böbürlenme yok oldu.
Bitti artık ayrımcılığın devri.
Hacca gelenlere su vermek,
Kabe’nin kapısını açmanın vazifeleri oldu.

Putperestlikle geçen tarihi unutun!
İnsan ata toprağında rahattır.
Hak yolunda yüreğini temiz tut,
Allah’ın verdiği ruh ile ulusun...
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Biz hepimiz biriz Allah nezdinde.
Canımızı Allah Telala aldığında
Vücudumuzun tümü toprağa gömülür,
Padişah olsun, köle olsun yoktur bir farkı da.

Ulusun ne yahut hangi cinssin,
Hepiniz bir Allah’ın nurusunuz.
Rengin beyaz, sarı ya da siyah,
Yaradan’dan yaşayışın ve duruşun.

Kadrin değerin işinle ölçülür
Hünerini halkına veriver.
Kötülük yaparsan vurur ahı,
İyilikten binlerce kat sevap görür.

Temiz tutup koruyabilirsen içini
Allah verir sana ilim ve bilimi.
Bazılarının gönlünü kırmadan
Yaşar isen  tutarak dilini.

Hiç gerek yok otu bile kışkırtma,
Tabiata ziyan verip, zorlama.
Sadece Allah bilir sınırı, ölçüyü,
Olmaz şeyi isteme, aç gözlü olma!”

Orada durdular Kureyş’in ileri gelenleri,
Sağır idi duyguları, düşünceleri.
Zamanında görmediklerini gösteren,
Dik dik bakıp duramadılardı şimdi.

Bir sağımlık durdu Muhammed
Hepsine baktı... “Nasıl söz olacak?”
Sinek uçmaz bir sessizlik hüküm sürdü,
Sanki dalgasız bir gölün üstü.
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“Benden ne beklersiniz ey ahali?
Ne yapayım günahlarınıza layık?”-
Diye sorduğunda, endişeli halk dedi:
“Ey Muhammed! Sen cömertsin hem de çok!

Abdullah’ın büyük, asil oğlusun!
Arap olarak kaldığından ulusun
Mutluyuz...” geç söylendi bu sözler...
Kahırlı söz olmasın da kurusun!

“hepiniz özgürsünüz, gidin!
Hiç kimsenin günahı yok huzurumda.
Ayrım yapmam ötekinden, bundan diye,
Eve gidip birlikte keyfini çıkarıp dinlenin!”

Ondan sonra Kabe’deki putları
Temizledi, haramdan kurtardı,-
Parçalandı ağaç ilah, taş ilah,
Şaşkınlıkla baktı buna insanların tamamı.

Kırıkları halkın önüne serildi,
Yer yarılıp altı üstüne gelmedi.
Nasıl da bunlara inanmışlardı,
Ezilmiş gibi dağılmıştı beyinleri.

Hak Peygamber çıktı Es-Sefa Tepesi’ne,
O önceki hutbe geldi gönlüne.
Orada ilk kez halka açılıp
Olay olmuş gitmişti herkese.

Putperestler şimdi dine girdiler,
Yavaş yavaş geliyorlar alışarak.
Yemin ediyorlar Peygamber’e bakarak
Gözleri alev alev yanarak.
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Kimisi zor konuşur, zorlanır,
Kimisi düz bakamaz, utanır,
Ağır bir yükten kurtulmuş gibi kimisi,
Sevincinden iki yanağından nur saçılır.

Ağır suçlar yapanların içinden
Üç kişiye ölüm cezası verildi.
Kalanları ölümden aflarını yalvardı
Yalvarınca günahları affedildi.

Muhammed’in cömertliğini, gönlünün genişliğini,
Hoşgörüsünü, yüce gönüllülüğünü
Gördü bugün o tedirgin halk,
Tam olarak bildi, iyi öğrendi kim olduğunu.

On beş gün kadar Bilal Ezan okudu,
Onun baskın sesi açıldıkça açıldı.
İslam nuru Mekke içinde
Işıldayan şule gibi dağıldı.

Asil şehir Mekke hoyran olması,
Hazreti İbrahim kolladı.
İşte böylece putperestlik yayılarak
Allah’ın hak dini daha da sağlamlaştı.

İnsanlık tarihinde sonsuz
Sönmeyen büyük bir olaya şahit
Olduk gibi okuyucularım ikimiz,
Bu aydınlığa nail olduk doğarak hepimiz...

Hatice’nin kabrinin yanına,
Çatır dikti dinlenme hazırlığıyla.
Hatice’den kalan sıcak hatıralar,
Şimşek gibi çaktı onun kanında.
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Ertesi gün Kabe’de O ibadet etti,
Orası halkla ahaliyle doldu.
Seslice hutbe okudu Muhammed,
Söz incisi hoş sedayla duyuldu.

“Allah birdir, ortağı yok, dengi yok.
Kudreti sonsuz, sınırı yok
Vaadini yerine getirdi... Kuluna
Yardım etti... o düşmanların şimdi çoğu yok.

Kibir, böbürlenme yok oldu.
Bitti artık ayrımcılığın devri.
Hacca gelenlere su vermek,
Kabe’nin kapısını açmanın vazifeleri oldu.

Putperestlikle geçen tarihi unutun!
İnsan ata toprağında rahattır.
Hak yolunda yüreğini temiz tut,
Allah’ın verdiği ruh ile ulusun...

Biz hepimiz biriz Allah nezdinde.
Canımızı Allah Telala aldığında
Vücudumuzun tümü toprağa gömülür,
Padişah olsun, köle olsun yoktur bir farkı da.

Ulusun ne yahut hangi cinssin,
Hepiniz bir Allah’ın nurusunuz.
Rengin beyaz, sarı ya da siyah,
Yaradan’dan yaşayışın ve duruşun.

Kadrin değerin işinle ölçülür
Hünerini halkına veriver.
Kötülük yaparsan vurur ahı,
İyilikten binlerce kat sevap görür.
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Temiz tutup koruyabilirsen içini
Allah verir sana ilim ve bilimi.
Bazılarının gönlünü kırmadan
Yaşar isen  tutarak dilini.

Hiç gerek yok otu bile kışkırtma,
Tabiata ziyan verip, zorlama.
Sadece Allah bilir sınırı, ölçüyü,
Olmaz şeyi isteme, aç gözlü olma!”

Orada durdular Kureyş’in ileri gelenleri,
Sağır idi duyguları, düşünceleri.
Zamanında görmediklerini gösteren,
Dik dik bakıp duramadılardı şimdi.

Bir sağımlık durdu Muhammed
Hepsine baktı... “Nasıl söz olacak?”
Sinek uçmaz bir sessizlik hüküm sürdü,
Sanki dalgasız bir gölün üstü.

“Benden ne beklersiniz ey ahali?
Ne yapayım günahlarınıza layık?”-
Diye sorduğunda, endişeli halk dedi:
“Ey Muhammed! Sen cömertsin hem de çok!

Abdullah’ın büyük, asil oğlusun!
Arap olarak kaldığından ulusun
Mutluyuz...” geç söylendi bu sözler...
Kahırlı söz olmasın da kurusun!

“hepiniz özgürsünüz, gidin!
Hiç kimsenin günahı yok huzurumda.
Ayrım yapmam ötekinden, bundan diye,
Eve gidip birlikte keyfini çıkarıp dinlenin!”
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Ondan sonra Kabe’deki putları
Temizledi, haramdan kurtardı,-
Parçalandı ağaç ilah, taş ilah,
Şaşkınlıkla baktı buna insanların tamamı.

Kırıkları halkın önüne serildi,
Yer yarılıp altı üstüne gelmedi.
Nasıl da bunlara inanmışlardı,
Ezilmiş gibi dağılmıştı beyinleri.

Hak Peygamber çıktı Es-Sefa Tepesi’ne,
O önceki hutbe geldi gönlüne.
Orada ilk kez halka açılıp
Olay olmuş gitmişti herkese.

Putperestler şimdi dine girdiler,
Yavaş yavaş geliyorlar alışarak.
Yemin ediyorlar Peygamber’e bakarak
Gözleri alev alev yanarak.

Kimisi zor konuşur, zorlanır,
Kimisi düz bakamaz, utanır,
Ağır bir yükten kurtulmuş gibi kimisi,
Sevincinden iki yanağından nur saçılır.

Ağır suçlar yapanların içinden
Üç kişiye ölüm cezası verildi.
Kalanları ölümden aflarını yalvardı
Yalvarınca günahları affedildi.

Muhammed’in cömertliğini, gönlünün genişliğini,
Hoşgörüsünü, yüce gönüllülüğünü
Gördü bugün o tedirgin halk,
Tam olarak bildi, iyi öğrendi kim olduğunu.
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On beş gün kadar Bilal Ezan okudu,
Onun baskın sesi açıldıkça açıldı.
İslam nuru Mekke içinde
Işıldayan şule gibi dağıldı.

Asil şehir Mekke hoyran olması,
Hazreti İbrahim kolladı.
İşte böylece putperestlik yayılarak
Allah’ın hak dini daha da sağlamlaştı.

İnsanlık tarihinde sonsuz
Sönmeyen büyük bir olaya şahit
Olduk gibi okuyucularım ikimiz,
Bu aydınlığa nail olduk doğarak hepimiz...

Sır olarak sakladı Aişa’yı, sahibi oldu,
Dört yıl geçince düğün yaptı elçilerle 
Getirir... o güne dek evine,
Eğitim alır, oynar güler sevinçle.

Fatima’sı boyuna dek ulaşmıştı,
Görenler derdi ki: “Yüzü nurlu mu?”
Ali ile yıldızları gelerek birden,
İyi geçinirdi bu iki genç eskiden.

Sağ olursa bu Fatima Ali Şir,
Kaderin kutlu yolunda giderler.
Yeni bir aile, yeni bir yurt kurarak,
Dünyayı değiştirmeye girerler.

Bak nice mevsim de geçmiş,
Dolmak üzere kırmızı deftermiş
Altı ayda “Hamsa”yı tüm bitirmiş,
Her nedense Nevai’yi hatırlamışım.
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Bu eseri yazıp da daha sonra ben,
Zaman zor, nasıl halka ulaştırırım?
Kitap değil, ekmeğe param yok diye,
Gezenlerin sözünü hep işitirim.

Paraları saman gibi sokağa saçarlar,
Halk deyince bir şey vermez kaçarlar.
Zenginler var... onlar bu kitabın,
Korkarlar sayfalarını açamazlar.

“Pazar vakti” nerelerden de çıktı,
Kitap çıkmaz, basmalar tüm kapandı.
Çocuklarım ne eder yarın bir anda,
Kiraya girsem satsam eğer yuvamı?

Belimizden batar isek balçığa,
Büyüklerin serveti hep yalan yolunda.
Eğer korur ise bu kitabı,
Yanar idi han gibi han yanında.

Tüm Kırgız’ların dirayeti, hürmeti,
Yükselirdi... aydın olurdu içi...
İnsanlık tarihinde bu destan,
Hatırlatır yalnız yüzdüğün gemiyi.

Peygamber’i yazıp da yüceltilmiş,
Destan yazan kim var idi? Belirsiz,
Hiçkimse şimdi bunu diyemez,
Bulamadım yazarlardan dğnyaya gelmiş.

Ne diyeyeim, kitabın da insan gibi
Kaderi var, sırları var bulunmaz.
Ne zaman, nereden, kimden çıksa da,
Bilirim tesir eder faal yanardağ gibi.
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Bunu duyunca Ebu Halid’in oğlu
İrkeme çekti gitti: 
“Ataların dinini hor görebilir misin?”
Ne dediğini ölçüp biçip der misin.

“Ciddiyim, İslam’a girerim ben”,
Dediğimde Halid: Babanı onlar öldürdü...
Abilerinin kardeşlerinin intikamını gütsen ne olur,
Dedi, senden dileniyorum ben.”

“Bunların hepsi başka zamanlarda oldu,
İntikamla gezip dolanması dafena.
Buldum gibi nur saçan ak yolu...
İşte bu yol lazım her bir insana”.

Dedi ve Medine’ye yol aldı.
Günü ardına aldı gider gibi cemali.
Şan şerefi dinsizlerin içinde, 
Büyük idi, bunun hepsi kalır mı?

Yolda nasılsa Emir ona rast geldi,
Bu kendince esrarengiz iş idi.
Geliyor imiş Habeşistan’dan
İslam’a eklemek için kaderini.

Elçi olarak gitmişti yardım istemeye,
Denk geldi karanlık bir ine.
Ne yapacağını bilmeyen Emir sonunda
Medine’nin yoluna şimdi girmişti işte.

Halid dedi: “Muhammed’e gideceğim,
Kabul ederse orada kalacağım.”
Emir dedi: “ben de aynı düşüncedeyim,
İslam’dan, biliyorum, irade bulacağım.”
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İkisi böylece Muhammed’e geldiler,
Ukala tavırlarını yendiler.
İçindeki fesatlıkları yok ettiler,
Kendisiyle kendisi bir başına kaldılar.

“Peygamber’e bir iş için geldik.”, - diye
İki yiğit durdu kapıda yere bakarak.
Kureyşlilerin kaplanları bu ikisi...
Müslümanlar fısıldaşıyor: “Niye geldiler?” diye.

Onlar daha dün korku salıyorlardı,
Müslüman’lardan intikam alıyorlardı.
“Bir felaket getirmesin bunlar”. Diye
Arkalarından bekleyenler çoğaldı.

Arzusu ne, maksadı ne, işi ne?
Girerdi bunlar halkın düşüne.
Silahı yok, sessiz, sakin, huzurlu,
Bir büyük güç girmiş gibi içlerine.

Muhammed’e dedi ki Halid: “Kabul et!
Müslüman kıl, yüreğimi dine yönelt!”
Kulaklar duydu, inananlar inanmayanlar oldu,
Nasıl imiş!... akılları şimdi tastamam oldu.

Emir dedi: “Beni de affedin!
Kötülük ettim, karşı çıktım, esir ettim
Peygamberlik gücünün önüne
Deve yüküyle günahlarımı getirdim.”

Dine girdi böylece her ikisi,
Kureyşlilerde yoktu onlar gibisi.
Tutuşurum diye kim çıkarsa karşısına,
Beli kırıldı tamemen felç idi.
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Böyle körpe yiğitlerin tamamında,
Deli bir kan  akar durur damarda.
Bu ikisinin Medine’ye gelmesi,
Muhammed için büyük bir zaferdi.

Dine yeni girdiler diye onları
Küçümseyip hor görmedi.
Ashab derecesine yüceltti,
Gözyaşında tuttu, bırakmadı.

Bu ikisinin İslam’a geçmesi,
Putperestlerin içine tamamen ateşti.
Yürekleri pat diye düştü o an,
Canevleri yandı, hazırlandı çökmeleri.

Anlamış mıydı o zaman Muhammed
Gidecek diye Çin’e kadar bu Halid 
İslam sancağını yükseklere yüceltip
Sonra çolpon yıldızı gibi yanacaklar deyip.

Hissetmiş biydi bir bakışta Muhammed?
Eski Mısır’ı Amir’in alacağını.
İsmi sonsuza dek yok olmayıp
Egemberdi’nin destanında kalacağını.

Kuzeydeki boyların hepsine,
Ferman gitmişti: “İslam’ı kabul edin?”
Bazıları elçileri öldürdü,
Ağır bir muamele göstermişti kimisi.

... O tarafa üç bin asker yola çıktı,
Bayrağı Zahit eline aldı, yönetti.
İleride şimdi ne bekliyor, kim bilir,
Boz bir toz kaplıyordu gökleri.
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Suriye’nin hakimiydi Şurahbil,
Savaşı ilk önceden anlamıştır.
Yüz bin asker hazır etmiş savaşa,
Tümü zırhlı giysilerini giymiştir.

İki taraf Muta adlı vadide
Sıralandı başını koyarak ölüme.
Müslümanlar umursamaz canından geçmiş,
Tek Allah’tan gelir yardım da kudret de.

Zahit öldü... Sırada
Müslüman’ların bayrağı artık Cafer’de.
Ansızın şehit oldu o da,
Karşıdan gelen düşmanın vuruşuyla.

Bayrak inmedi, aldı elime Abdullah,
O da keskin nişancıydı, güçlü bir alamet.
“Bir derdim yok ölsem Allah yolunda.”,
Der dilerdi korkusuz bir yürek.

O da şehit oldu eşit olmayan savaşta,
Kim idi layık halka baş olmaya?
O anda Halid Bayrağı tuttu,
Vakit yoktu tartışıp durmaya.

Doğu taraf birden bire dağılmış,
Ne yapacağını bilemeyip ağzı açılmış.
Askerleri korumak lazım. Bağırdı:
“benim yanıma gelin çabuk, hızlı!”

Askerleri tek düzene getirdi,
Yine onlara irade ve güç girdi.
Kendilerini korudular kalabalıklardan,
Yanlarından geçen düşman geriye yöneldi.



186 

Bilmesinler diye kaç asker olduğunu,
Değiştirdi sağ ve sol kollarını.
Önündekini geçirdi ardına,
Gece boyunca gerçekleştirdi bu oyunu.

Ertesi gün düşman şaşakaldı,
Yeni güçler geldiği anlaşıldı.
Dünkü görülen askerler nerede? Bu da ne?
Bu durumda daha hür kalınamadı.

Geri döndü korkup bir anda düşman,
Uyur uyanık bir düşünceyle çatıştı.
Rahat bir zaman idi o an,
Bu kırgından gitmek gerekiyorsu sağ, aman.

Halid emir verdi: “Geri dönün?”, diye,
Böyle yapmasaydı askerlerinden olurdu.
Yüz bin düşman kılıcıyla tamamen,
Kanı yere su gibi dökülürdü.

Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”
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Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.

Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.

Kureyşilere mektup yazdı Muhammed:
“Ölenlerin fidyesini hemen öde, - diyerek.
Bekir ile antlaşmayı bozan olursa,
Bu şartı yapmaz isen bir tek,

O zaman sen bilirsin aramızda yapılmış
Antlaşma olmaz, bağlantılar ise kopmuş.”
Mektup elçisi gönderirken Mekke’ye,
Söz edilmedi ne aftan ne özürden.

Açık idi antlaşmanın bittiği,
Bu idi Medine’nin beklediği.
Fakat Kureş aklına sonra geldi
Süfyan’a ağır iş yükledi.

“Gidin, - dedi,- antlaşmanın mühletini,
Uzatıp gelin, yeter kadrin, ciddiyetin”.
Medineye geldiler maynap çıkmadı,
Yapamadan döndüler son vazifeyi.
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Hiç kimse sözüne kulak asmadı,
Su topladı akşama kadar koşmaktan ayakları.
Sonunda Ali dedi gi: “Gidin!
Muhammed’den istemeyin başkalarını.”

... Mewdine’nin sınırı iki – üç fersah
Askerlerle dolup taştı yavaşça.
Büyük bir gaza olacağını halk hissetti,
Fakat nerede? Şimdilik saklansa...

Haber çıkıp gitmesin diye birden,
Tüm yolları sapasağlam kapatmışlar.
Eğer Kureyşliler bilse idi o zaman,
Kan dökülür Mekke’de diye dağılmışlardı.

Hicret’in sekizinci yılında,
Oruç’un onuncu günü, yaz zamanında,
Eshab’ına dedi ki: “Allah Mekke’ye
Ayan etti bugün yola çıkmaya...”

On bin asker Medine’den yola çıktı.
Ak boz atta ak Peygamber ak yoldu
Diledi ve gitmişti göçün de başında...
Başladı artık İslam’ın kendi zamanı.

Kendince bir vazife bu gaza:
Mekke’nin içini putperestlerden temizler,
Cehaletin adımlarına dur der.
Adil hüküm ve ceza görürler.

Ömrü boyunca mu maksadı gütmüştü,
Allah O’na Peygamberlik vermiş idi.
Yaptığı tüm işler, inşallah,
Hiç boş yere gitmemişti şimdi.
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Bu günü, bu saf ümidi
Tastamam yirmi bir yıl bekledi.
Bu mesele şimdi pişti yetişti,
Durmaksızın bunca yıllık öğüdü.

Geçen yıl Hac’ca vardığında,
Fakir halkın hepsi hatırdı
Kalmış idi... keşke kan dökülmese der,
Yarın gidip ben Mekke’yi aldığımda...

Askerlere dedi: “Bir kan dökmeyin!
Hacet de yok, yarışmayın, geçmeyin.
Dıştan kuşatarak tüm şehri,
Savaşmadan zafer almak beklediğim...”

Dediği gibi yaparak Mekke sınırına
Karargah kurdular, inanarak kendi güçlerine.
Böylesi bir halkın kale kapısına gelmesi,
Kureyşlilerin girmemişti rüyasına bile.

Abbas geldi dini kabul etmeye,
Temelli Medine’ye gitmeye.
Haşimi’lerden geldi hatta bir kısmı
Peygamber’in eteğinden tutmaya.

Yurdun babası, eli hep oynayan
O anda Süfyan da geldi memnuniyetsiz.
Nereye gitti saflığı, gök rengi
Kalıcı, ölümsüz gibi dünyadan?
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MUHAMMED’İN MİRACI

Nerelerden bana bu hissiyat gelir,
Yanardağ gibi yüreğimi teptirir.
Kapalı olan üçüncü bir göz açılıyor,
Ruhumdan uzaklaşıyor tüm genişlik.

Her bir işin en başında durursun,
Gelecek düşüncemi önceden duyarsın.
Gafletten kalbim kirlenirse,
Belli eder temizlersin, yıkarsın.

Yürüsem karşımdasın her vakit,
Rüyamı da düzenlersin ağartıp.
Külsem benim gülüşümle yankılanır,
Nuruna nur dolar, ışık saçılır.

Senden yanlış hiçbir şey  almam,
Senden bir emir varsa mutlulukla söylerim.
Söz ederim söz koyarsan gönlüme,
Gücünle hem huzurluyum hem dikende.

Birdenbire dünya mülküne kapılsam,
Seni unutup kullarına aldansam,
Gözüme getirip kaderimi pir tutarak,
Elli kollu padişahlara tapınsam.

O zaman fitne fesat yaparsın,
Damarımı parçalar, koparırsın.
Alametler getirip başıma,
Yollarımı engelsiz kılarsın.
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Vadideki kara geceye kapılırım,
Atarım altın tacı takınmam.
Dün gülerken bugün ağlarım hey hat!
Ümidimi kurarım, saftır canım.

Ak bir saray olan evim bozulur,
Talep gelir çalıntıya, ilgi olur.
Hani nerede vefalı dünya malı,
Bunun tümü gösterdiğin doğrudur.

“Kulum bu kötü yoldan dönsün”, diye,
“Kör olmasın, bana tövbe etsin”, diye
“Ahireti düşünsün” en hafifi,
Verdiğim ceza budur, budur gücü de.

Bir dakika çıkarsan gönlümden,
Günahkar, diye boynunda asılırım.
Bana bunca engel olurken… 
Benim uçtuğum yer burası, başka kim idim?

On sekiz bin alemi yaratarak,
Iktidarını sınırsızca dağıttı.
Bana önem vermesen ne olur,
Uçsuz bir boşluğa giderek.

Yok, yapamazsın! Tarladaki o tile,
Yıldız ile, börtü böcek, it ile
Beni de aynı görür, seversin,
Yaratılışında sınırlanan yok bir şey de.

Sana giden tek yol – inanç,
Bozar geçer cehennemi akıllılar.
Adem Baba yaratıldı yaratılalı,
Bilinmiyor engellerin sayısı.
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Kapan kurup kendimize kendimiz,
Başımıza gelir bir kesir sözümüz.
Tümsek olan yollarımız birleşerek,
Parlamaya başlar kirli bezimiz.

Affet, düşüncesiz gezen bu kulunu,
Hiç düşünmeyen ruh durumunu
İçten inancını getirerek,
Pir olan fani dünyanın malını

Korkmadan yaşar idi, yanlıştan,
Haram yolda yutan ve yutkunan.
Müminlerin varlığına göz dikip
Ölmeyecekmiş gibi keyiften kuduran.

Böyle yapsa da ümit ayrılmaz insandan,
Dayandın, sabrettin amaçsız yaratılan
Hastalığında beni hatırla hep, diye,
Dert verip sınavdan geçirdin sonradan.

Bilenlere bu kaynak hazineydi,
Yakıp ateşli tarafı gönlünde.
Iflas ve kir dolu ahir pisliklerden,
Temizlesin vücudunu da gönlünü de.

Ey Yaradan! Senin derdin hastalığın,
Illet değil, verdiğin bir şerbettir.
Canımı kendine çeken, ışığını saçışın,
Kaderimi süslediğin bir devlettir..

Doğru yola girsin diye ruhum, imanım,
Hastalık verdin bana, budur iyilik yaptığın.
Talihimi yüce yerden yaratıp
Sonunda kırılırken kıyamadın.
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Hastalığını kutlu bir konuk gibi karşıladım,
Dünyada büyük bir zafer kazanmış gibi.
Geldim huzuruna boynumu eğip
Yaramazlık edip gelen oğlun gibi.

Sensin benim aklayıcım da mahkemem de
Yaptıklarım duruyor tüm hesabımda.
Razıyım götürsen de cennete,
Yaksan da cehennem ateşinde.

Çünkü sen bahtıma güneş verdin,
Mucizevi yeryüzünde yetiştim.
Dört ayaklı hayvan idim sonunda,
Bilgeler mertebesine ulaştım, eriştim.

Yüreğime girdin nurlandırdın, ışık doldun,
Gafletten çıkardın. Şiir oldun.
Aynı anda on sekiz bin alemde,
Sen yaşarsın, hissetmez, gizli sır oldun.

Sana kimse ulaşamaz, tutamaz,
Karşına geçip de dik dik bakamaz.
Kainatın, sınırsızlığın başı sen,
Sensiz kimse doğamaz, yaratılamaz.

Sana giden sayısızca yol var.
Yol arayan ayaklar şaşırır.
Tüm yolların ucu aynı şeyin
Ulaşılmazdan, azgınlıktan uzaklaşır.

Seni hatırlasam uyanırım uykumdan,
Sessiz ve de sedasız bağırtımdan.
Aşağı düşen omzumdan hiddet,
Sana yakınlaşsan, hani, bir adımdan.
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Yakınlaştıkça daha da uzağım,
Aydınlıklarla var durmadan yarışasım.
Ruhumda savaşlar bitmedi, geliyor.
Meydanımdan ve zor yarışlardan.

Er meydanı… İki tarafta zorlanırım…
Bu nedir ki cana, ciğere sığmaz.
Zafer ele geçer iken nedense
Toz duman olurum da ne diye serilip durmam.

Yere tam koyarken ensemden,
Adın ile Kelime-I Şahadet getiririm.
Boylar aşar artık o güç kuvvet,
O anda bird eve gibi serpilirim.

Yarabbim! Senin kutsal adında,
Insanların bilmediği mucize bir sır var.
Digger dünyaya gitsem karşılarım,
Bu dünyadan geçen dostlarım yalandı hatta..

Ulaşamaz sana halsiz insanın aklı,
Ömür boyu soksa da kafasını.
Einsteinne: “Bundan sonar Allah’ın
Mucizesi var”, diye söyledi.

Kulkoca Ahmet, Celaleddin kabirde,
Senin derin sırlarını bulurken
Kayıp gitti hepsi akan yıldız gibi,
Eskiden bizden de kör bir halde.

İnsanlığa sen verdin miras olarak:
Bhgavat Gita ile Avesta
Ve hatta İncil, Tevrat, Zebur’u,
Kuran’ın var, kutlu gücü bambaşka.
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Versen de ölçüsüzce bilimi,
Bahtlı, devletli, şefkatli sevgini.
Yine de seni bulamamaktayız,
Çözemiyoruz ezelini ve ebedini…

Doğanın ne olduğunu bilmiyoruz,
Yerde, gökte kendimizi ararız.
Aldığımız her nefes ciğerde, yürekte,
Göz açar kaparız da yaşadığımızı anlamayız.

Nifak dolu dünya bölündü,
Günahsız kullardan kan döküldü.
Dünyeviler halkı bozdu, ırkı bozdu,
Hatırlamadılar hiç gelecek ölümü.

Tek zenginlik biriktirdiği, topladığı,
İman ne? imanın yok vuranı.
“Güç atasını tanımaz”, diye bakınan,
Başkalarını da götürür rüzgarı.

Atminerler battılar günaha,
Hakikat ağladı hor görüldü arada.
Zavallı halkın günlerini düşünen
Biri çıksa kalır sokakta, tarlada.

Senin dağıttığın rıskına inanmayıp,
Aç gözünü doyurmadan kalkmayıp,
İnsanları kara vebalı gibi,
Illet yayılıyor, sakla Allah’ım.

Farklı da olsa varmı ölmeyen bir adam?
Ölmeseydi ölmez idi Süleyman.
Yine toprak olup gideceğiz
Bulaşırız geldiğimiz için çamurdan.
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Ben ben diye başı dikler çoğaldı,
Hatırlatırlar  tepeyi ve kuyuyu.
Senin yüce mertebenin altında,
Alırız diye düşünürler zaferi.

Kirlilerle temizler denk gelmezler,
Sonsuzluğa senin gibi hükmedemez.
İskender gibi, Cengiz Han gibi olsa da
Aklı kusursuz değil, az çalışır da

Gayretim, tüm gönlüm,hayallerim,
Ömrümce aldığım ilim, bilimim
Niyet ettim tek seni hissetmeye,
Ezeli ve Ebedi’m, yüceliğim.

Senin ateşten gömleğini giyip
Gidiyorum, nutkun yolunda, ağarıp,
Başladığım bu eserin sonları
Neler olur? Ver, veriver bir saflık…

Her bir işin en başında durursun,
Gelecek düşüncemi önceden duyarsın.
Gafletten kalbim kirlenirse,
Belli eder temizlersin, yıkarsın.

Yürüsem karşımdasın her vakit,
Rüyamı da düzenlersin ağartıp.
Külsem benim gülüşümle yankılanır,
Nuruna nur dolar, ışık saçılır.

Senden yanlış hiçbir şey  almam,
Senden bir emir varsa mutlulukla söylerim.
Söz ederim söz koyarsan gönlüme,
Gücünle hem huzurluyum hem dikende.
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Birdenbire dünya mülküne kapılsam,
Seni unutup kullarına aldansam,
Gözüme getirip kaderimi pir tutarak,
Elli kollu padişahlara tapınsam.

O zaman fitne fesat yaparsın,
Damarımı parçalar, koparırsın.
Alametler getirip başıma,
Yollarımı engelsiz kılarsın.

Vadideki kara geceye kapılırım,
Atarım altın tacı takınmam.
Dün gülerken bugün ağlarım hey hat!
Ümidimi kurarım, saftır canım.

Ak bir saray olan evim bozulur,
Talep gelir çalıntıya, ilgi olur.
Hani nerede vefalı dünya malı,
Bunun tümü gösterdiğin doğrudur.

“Kulum bu kötü yoldan dönsün”, diye,
“Kör olmasın, bana tövbe etsin”, diye
“Ahireti düşünsün” en hafifi,
Verdiğim ceza budur, budur gücü de.

Bir dakika çıkarsan gönlümden,
Günahkar, diye boynunda asılırım.
Bana bunca engel olurken… 
Benim uçtuğum yer burası, başka kim idim?

On sekiz bin alemi yaratarak,
Iktidarını sınırsızca dağıttı.
Bana önem vermesen ne olur,
Uçsuz bir boşluğa giderek.
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Yok, yapamazsın! Tarladaki o tile,
Yıldız ile, börtü böcek, it ile
Beni de aynı görür, seversin,
Yaratılışında sınırlanan yok bir şey de.

Sana giden tek yol – inanç,
Bozar geçer cehennemi akıllılar.
Adem Baba yaratıldı yaratılalı,
Bilinmiyor engellerin sayısı.

Kapan kurup kendimize kendimiz,
Başımıza gelir bir kesir sözümüz.
Tümsek olan yollarımız birleşerek,
Parlamaya başlar kirli bezimiz.

Affet, düşüncesiz gezen bu kulunu,
Hiç düşünmeyen ruh durumunu
İçten inancını getirerek,
Pir olan fani dünyanın malını

Korkmadan yaşar idi, yanlıştan,
Haram yolda yutan ve yutkunan.
Müminlerin varlığına göz dikip
Ölmeyecekmiş gibi keyiften kuduran.

Böyle yapsa da ümit ayrılmaz insandan,
Dayandın, sabrettin amaçsız yaratılan
Hastalığında beni hatırla hep, diye,
Dert verip sınavdan geçirdin sonradan.

Bilenlere bu kaynak hazineydi,
Yakıp ateşli tarafı gönlünde.
Iflas ve kir dolu ahir pisliklerden,
Temizlesin vücudunu da gönlünü de.
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Ey Yaradan! Senin derdin hastalığın,
Illet değil, verdiğin bir şerbettir.
Canımı kendine çeken, ışığını saçışın,
Kaderimi süslediğin bir devlettir..

Doğru yola girsin diye ruhum, imanım,
Hastalık verdin bana, budur iyilik yaptığın.
Talihimi yüce yerden yaratıp
Sonunda kırılırken kıyamadın.

Hastalığını kutlu bir konuk gibi karşıladım,
Dünyada büyük bir zafer kazanmış gibi.
Geldim huzuruna boynumu eğip
Yaramazlık edip gelen oğlun gibi.

Sensin benim aklayıcım da mahkemem de
Yaptıklarım duruyor tüm hesabımda.
Razıyım götürsen de cennete,
Yaksan da cehennem ateşinde.

Çünkü sen bahtıma güneş verdin,
Mucizevi yeryüzünde yetiştim.
Dört ayaklı hayvan idim sonunda,
Bilgeler mertebesine ulaştım, eriştim.

Yüreğime girdin nurlandırdın, ışık doldun,
Gafletten çıkardın. Şiir oldun.
Aynı anda on sekiz bin alemde,
Sen yaşarsın, hissetmez, gizli sır oldun.

Sana kimse ulaşamaz, tutamaz,
Karşına geçip de dik dik bakamaz.
Kainatın, sınırsızlığın başı sen,
Sensiz kimse doğamaz, yaratılamaz.
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Sana giden sayısızca yol var.
Yol arayan ayaklar şaşırır.
Tüm yolların ucu aynı şeyin
Ulaşılmazdan, azgınlıktan uzaklaşır.

Seni hatırlasam uyanırım uykumdan,
Sessiz ve de sedasız bağırtımdan.
Aşağı düşen omzumdan hiddet,
Sana yakınlaşsan, hani, bir adımdan.

Yakınlaştıkça daha da uzağım,
Aydınlıklarla var durmadan yarışasım.
Ruhumda savaşlar bitmedi, geliyor.
Meydanımdan ve zor yarışlardan.

Er meydanı… İki tarafta zorlanırım…
Bu nedir ki cana, ciğere sığmaz.
Zafer ele geçer iken nedense
Toz duman olurum da ne diye serilip durmam.

Yere tam koyarken ensemden,
Adın ile Kelime-I Şahadet getiririm.
Boylar aşar artık o güç kuvvet,
O anda bird eve gibi serpilirim.

Yarabbim! Senin kutsal adında,
Insanların bilmediği mucize bir sır var.
Digger dünyaya gitsem karşılarım,
Bu dünyadan geçen dostlarım yalandı hatta..

Ulaşamaz sana halsiz insanın aklı,
Ömür boyu soksa da kafasını.
Einsteinne: “Bundan sonar Allah’ın
Mucizesi var”, diye söyledi.
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Kulkoca Ahmet, Celaleddin kabirde,
Senin derin sırlarını bulurken
Kayıp gitti hepsi akan yıldız gibi,
Eskiden bizden de kör bir halde.

İnsanlığa sen verdin miras olarak:
Bhgavat Gita ile Avesta
Ve hatta İncil, Tevrat, Zebur’u,
Kuran’ın var, kutlu gücü bambaşka.

Versen de ölçüsüzce bilimi,
Bahtlı, devletli, şefkatli sevgini.
Yine de seni bulamamaktayız,
Çözemiyoruz ezelini ve ebedini…

Doğanın ne olduğunu bilmiyoruz,
Yerde, gökte kendimizi ararız.
Aldığımız her nefes ciğerde, yürekte,
Göz açar kaparız da yaşadığımızı anlamayız.

Nifak dolu dünya bölündü,
Günahsız kullardan kan döküldü.
Dünyeviler halkı bozdu, ırkı bozdu,
Hatırlamadılar hiç gelecek ölümü.

Tek zenginlik biriktirdiği, topladığı,
İman ne? imanın yok vuranı.
“Güç atasını tanımaz”, diye bakınan,
Başkalarını da götürür rüzgarı.

Atminerler battılar günaha,
Hakikat ağladı hor görüldü arada.
Zavallı halkın günlerini düşünen
Biri çıksa kalır sokakta, tarlada.
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Senin dağıttığın rıskına inanmayıp,
Aç gözünü doyurmadan kalkmayıp,
İnsanları kara vebalı gibi,
Illet yayılıyor, sakla Allah’ım.

Farklı da olsa varmı ölmeyen bir adam?
Ölmeseydi ölmez idi Süleyman.
Yine toprak olup gideceğiz
Bulaşırız geldiğimiz için çamurdan.

Ben ben diye başı dikler çoğaldı,
Hatırlatırlar  tepeyi ve kuyuyu.
Senin yüce mertebenin altında,
Alırız diye düşünürler zaferi.

Diz çökerek Muhammed’in önüne
Oturup: “Tektir, - dedi,- bir Allah!
Sen ise O’nun Peygamber’i elçisi.
Müslümanım, beni dine kabul eyle!”.

Ashab’ı ondan nefret ederdi,
Halkı kırıldı eğilip bükülüp kıvrılarak
Halsizliğini sezdi o anda,
Saçları da çıktı galiba diplenerek.

“sahi, -dedi,- seninle savaştım,
Ömür boyu erlik yaptım, dikleştim.
Güçlü imiş esirgeyen Allah’ın,
Büyükmüş senin uluu danışmanın.

Şahitlik ederim, sen son Peygamber.
Yanılanı yola çıkar ve koru!
Yıkılanı koltuğundan kaldırıp,
sendelese dayanak olun dayanıp.
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İnandığım ilahlarda güç olsa,
Senin gibi girerdim doğru yola.
Kollar idi o halde bizi de,
Biz de doyup yaşar idik ganimet içinde.

Fakat senin Allah’ına inandım,
Ruhumda yoğruldu bu inancım.
Affet beni, yaptığım tüm günahlar için,
Yanılmışım, yetiştirdiğim hep kara çiçeğim.

Yamanlık etme Kureyşlilere hiçbir an,
Başkalarının çöktüğü gibi çökme.
Cömertlik yap, affedebil geçmişi,
Sen onlara cellat gibi görünme!

İslam’a girmeye onların hepsi hazır,
Girin dersen girerler şimdi secdeyle.
Her ne zaman Hak yolunda hizmet ederler,
Seninle bir bilek bükerler.”

“Hak Teala bağışlayıcı, merhametli,-
Dedi ona ak Peygamber. –gidebilirsin!
Kimse dokunmayacak Kureyşlilere evinde,
Olsa eğer Kabe’de ya da bahçesinde.

Dönerek Süfiyan kendi halkına,
Dedi vecizce: gördüm geldim şimdi daha.
Sayısız mücahit toplamış Muhammed,
Hazır bekliyorlar Mekke içini almaya.

Eğer ki kim kendi evinden çıkmazsa,
Kabe’ye yahut bana gelip hatırlatsa
Kimse dokunmayacak o kişiye bilin,
Kim Müslüman olursa ona yok bir ceza.
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Dört bir yandan asker durmadan akıp
Girdiler... Mekke ayağa kalktı...
Caddelerde görülmedi bir kişi,
Felaket içinde kalmayayım diye gizlendi.

Girdiler bir ok bile atmadan,
Talan olmadan, slogan atılmadan
Gösterişlik, biraz büyük, burnu havada,
Zafer ile geldiklerini saklamadan..

Donup durmuş gibi sanki hayat,
Şehir karşı çıkmaz, secde eder.
Ak boz at üstünde aslan Muhammed
Yüreğinde zafer denilen ümit yer eder.

Korunakların, barınakların kapısı kapalı,
Camlarında perdelesi asılı.
Köpekler ürmez, pir tek ses duyulmaz,
Allah’tan bu buyruk sanki bahtları.

Müslümanları peşinden sürükleyen
Bu şehrin ruh gücü zorlamıştı.
O zamanlar Muhammed’in bu kadar,
Mertebeye çıkacağını sezmemişti.

Dünya böyle altı üstüne değişti,
Dün doluysa bugün boşalıp eksildi.
Putperestler gibi nice Allahsızları
Devam eden köhne tarih çok gördü.

Kureyşliler Müslüman’lara şaşırdı kaldı,
Çok temiz imiş iman kaynağı.
Birbirinizi sayıp, hürmet ederek
Diniyle bir içi de anlaşıldı.
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İçlerinde sarhoş bir tek insan yok,
Birisine söz etmezler korkutup
Temiz gönül, iyi niyet, iyi yürek,
Gözlerinde şefkatli, alevli dilek.

İzzet, hürmet, saygı üstünde Muhammed,
Kümelenmiş yanında halk dolanır.
Büyük, küçük kimseyi ayırmadan,
Tümüyle ilgilenmeye hep hazır.

Bunun hepsini gördü Mekke’de,
Gözyaşımda bırakmadı hiçbir şeyi.
“Müslüman olsak!”, düşüncesi
Damarı attı yüreğinde, gönlünde.

Nur Muhammed Meymuna’yla evlendi,
Mutluluk doldu o günleri,
Yetim kalan baldızıydı Abbas’ın,
Hısımları Mekke’nin has gülleri.

“Yaşıyordum ben eskiden, - diye- zorluk içinde”
İslam’ı kabul etti Meymula.
Kureyşlilere bir ziyefet verme düşüncesi,
Çıkageldi Muhammed’in karşısına.

YASRİB’E GÖÇ

Yer yüzünde Pum diye bir köy var,
Içindeyse yetişir koca kayınlar
Kün göstermez cevizleri beyhude,
Ağaçları sanki birer nazlı hanımlar.
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Oranın toprağından yaratıldım,
Boy atıp büyüdüm ve açıldım.
Dağlarından gürül gürül çıkan nehrimin,
Alemler gezip uçup giden rüzgarım.

Nicedir köklerime doğru şöyle,
Yüreğime sığmayan bir yangın var.
Dışarıdan gelerek Pum’a bazen özellikle,
Tandırların taşlarına yükünürler.

Onun yoluna çık karşıla, yoldaş ol.
Rıskına, kaderine yazılmış bir ikbal,
Cemaline doyamayan koca dünya,
Sinmiş kokusu mis gibi durur kucağında.

Gençlik kendince albenili gül bahçesi,
Yaşanılan her bir gün bir başka ibret.
Mizacı şarıldayan dağ suyu gibi gürler,
Sonsuzluğa sürür tüm hayalleri.

Kavurur bazen insanı sıcağı,
Ferhat gibi delerim der dağları.
Onun nefesi, kudreti ve ömrü,
Zamandan ve mesafeden dışarı.

* * *

Ben de bilirim yetiliğin halini,
Anamdan babamdan erken ayrıldım.
Bir sözden ötürü büsbütün yandı gönlüm,
Dağa, taşa, sulara söylenesi dertlerim.

Taşlar beni dinlerdi gönül verip düşünceli,
Ağaçlar da bazen susar usluca dinler.
Ruhuma hoş gelirdi huzur, yalnızlık,
Yalnızlık içinde hislerine yanar fener.
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Bayağı, basit bir iş kılmış,
Cız ettirmiş, değene dek etine, vücuduna.
Dost etmiş rüzgar ile ırmağı,
Yaşıyordu kendince bir dünyada.

Yalnızlıkta olgunlaşır, pişersin,
Kanat çırpar, heyecanla uçarsın.
Kendi kendinle olursun ve azdıran
Felaketten, fırtınadan kaçarsın.

Güç bela on ikiye gelmişti Muhammed,
Çöllerde deve güder, yaşar gider.
Girerdi, dalardı bilinmemiş katlara,
Nefsini yönetmeyi öğrenir.

Birden bire bir kargaşa içinde,
Amel buldu kendisine yol açtı.
Tam o anda iç dünyası huzur bulur,
Buyrulan düşüncelerle baş başa kaldı.

Gönlü temiz güzel bir göl idi,
Yaklaşmadı kirli, paslı dünyaya.
Siyahı beyazı bildi, tanıdı yararı ve zararı,
Ayırarak, dikkat eder gezerdi.

Çocuklara benzer iyi mizaç, koca baş,
Boş gereksiz tek söz bile söylemez.
Dediğini sonuna dek yapardı,
Tamamlardı tüm bunları aklı ve becerisi.

Gitti her şey, birlikte gelen ak bulut
Gölgesini Muhammed’e yönelterek
Durdu... Ağaçların bile hışırtısı
Eğilip O’na rüzgar oldu, birleşerek.
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Ebutalip konuk odasına geçerken:
“Çocuk nerede? Onu yalnız kendiyle
Bıraktınız... Buraya alıp gelin,
Onsuz olmaz... Çocuk lazım dervişe.”

Dedi Bekir, çocuğu hemen getirtti.
Konukları yedirdi ve de içirdi.
Sofraya koymuş idi dünyaları,
Hurmasını, nar, elma, inciri.

Ticaretinize şahsen yardım ederim,
Tüm şehre ayandır benim adresim.
Bekleyin, hele görün sizi niye ağırladım,
Henüz daha bilmiyorsunuz sebebin.

Muhammed’i kenara alıp dedi ki:
Uzun uzun sohbet etti, söz söyledi.
İncil’deki ayan beyan işaretler,
Tekrar tekrar kanıtlandı, değil mi?

Yeni gelen peygamber bu değil mi?
Kendisi gücünü hissetmez mi?
Gepegençmiş heder olup gitmesin,
Yer yüzünü kaplamasın acısı, kederi.

Daha da erginleşsin, pişsin, yetişsin,
O vakte kadar her beladan sakınsın...
Bin şükür olsun Allah’a.... Ey Bekir!
Peygamberin geldiğine şahitsin.

Kaderine sevinip böyle düşündü.
Konuklara canıtez izzet etti ikram etti,
Muhammed de şaştı kaldıbu işe,
İhtiyar birisinin hizmet etmesine, hürmetine.
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“Ömürlü ol, kurban olduğum, Sultanım!
Alemlere ulaşsın adın, şanın, namın...
Allah’ın verdiği bir büyük vazifen var senin,
Sağlıklı kal, bir gün bizzat anlarsın.

Diyerek çocuğa yalvardı ta içten,
O anda Muhammed’in cemali
Ona kuyudaki Yusuf gibi sezildi,
Ay döküldü, güneş döküldü yüzü sevindi.

Soğuk, kuyu suyu gibi tertemizdi
Karesinde alev saçan güneş var.
O alev gibi yanan yürek çarpıntısı,
Gencecik bir deve yüreği gibi titredi.

Bekir düşündü: “Bu nasıl keramet,
Gelse bile bin yılda bir gelir.
Tepesinde onunla gezen ak bulut,
Ruhunun yüceliğini bildirir.”

Sonra dedi ki lafını kesip Ebutalip’e:
“Şimdi bu sözlerimi iyi dinle.
Muhammed’i çabuk alıp git buradan,
İyi büyüt, yalnız koyma, terk etme.

Kimse ona dokunmasın, üzmesin,
Kendini yetiştirsin, ruhunugeliştirsin.
Allah yolu hakikat, ak ve kutsal yol,
Azgınlıklar gelmesin, haksızlık yapmasın!”

Kardeşine yakın olduğundan mıdır ne,
Ebutalip tüm sözleri anladı,
Bekir’e minnetini belirtti,
Uzatmadan, işini gücünü tez bitirdi.
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Ticaret şehri Şam’daki şehir o zamanlar,
Dokuz yola bağlı idi, zengin idi.
Birçoğu İsa’nın yolunu tutsa da,
Daha pek çok putperestler var idi.

İskender zamanından beri olan o tarafa,
Yunanlının gelenekleri her yanda.
Gitmemişti... Böyle bir dünyaya,
Yoğrulmuştu her bir yandan her alaka.

Biraz gezdi, çok şey gördü şehirde,
Homer’in şiirini dinledi gerçekte.
Bunca çok tanrılara şaşırdı,
Denk bile geldi Truva’nın dengine.

İskender’in yiğitliğini çok duymuştu,
Patlamış bir yanardağ gibi sırlıydı,
Birleştirdi batıyı ve doğuyu,
Fethetmiş binlerce ulusu.

Aristo’nun ve Sokrat’ın danışmanı,
Sözlerinin tümünü gönlüne alan.
İnsanlarla pazarda karşılaştı,
Aklın yoludur dünyada binlere yayılan.

Birbiri üstüne hep birlikte birikip
Yer yüzünden gelmiş geçmiş sayısız canlı.
Muhammed’in o tertemizyüreğine
Bu etkiler deldi, acıttı bin yara açtı.

Altı ay geçirdi, Mekke’ye zor attı kendini,
Kervancıların verdiğini yiyip içti.
Ebutalip sermayesini artırınca,
Eşe dosta hediyeler getirdi.
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En mühimi batmadılar borca,
Morali yükseldi az da olsa.
Kureyşlilerin dertlerini dinleyecek
Güce kuvvete erişti, sahipti de onura.

Muhammed’e dedi ki: “Şimdi sen kendin
Kendine bakabilecek gibisin!”
O günden dolamaca denk geldi,
Savaşmazsan işte o zaman ölürsün.

Hakikaten anladı hayatın güreş olduğunu,
Boşta kalırsan un ufak olup gideceğini,
Kendine güvenmezsen başkalarının
Daha ne kadar tutacaksın elini eteğini?

Daha nice bakacaksın kaygıyla,
Ayağına serilse ne dünya, yayılsa ne?
Hani senin Allah vergisi gücün,
Seni şımartan baban mı var darılırsın?

Hayır, korkmadı hüküm süren akımdan,
Kaderinden yetimliğe bulaşan
Her gün gezip dolaşıp Mekke sokaklarını,
Çalışacak nasıl olursa olsun bir iş olsun bulunan.

Ağır demez, hafif demez, ayırmaz,
Verilen işi sonuna dek aşkla yapar.
Gece yatınca gözünün önünden geçirir,
Geçen günün iyisine kötüsüne bakar.

Şükreder, kazandığına az demez,
Yarın olur, yine pazarda iş arar.
Biraz büyük iş yapsam der, parası yok,
Durumu yok... Zenginlik onu istemez.
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Her şeyi gördü: aldım yuttum tüm olanı,
Müşterilerin gözünü boyadıklarını,
Birilerine borç verip bir de üstüne,
Sordu tefecilik yapanları, faiz alanları

Kazandığı parayı saçıp şarap içeni,
Borcunu vermeyeni, ateşi fark etmeden.
Baktığında iyi sırtı pek görünür ama,
Birilerinin bir şeylerini keseni.

Her gün cıvıl cıvıl Pazar işi,
Karışıktır helal işi haramı.
Ölüm ömür, kötü iyi bir gezer,
Bu hayatın budur nizamı budur sırrı.

Böylece o da kaynadı, pişti kazanda,
Yokluğun lezzetini de tattı pazarda.
Sözü bir, güvenilir çocuk diye
Güven kazandı, asılı kaldı her nazarda.

Bir kişinin bile kırmadı gönlünü,
Kirletmedi gençliğinin ateşiyle hiç.
Haram işe adım atıp gitmedi,
Belirsiz bir güç yönetti ömrünü.

İhtiyar güçlükle yolda nefes alır,
Boyun eğdi gençliğine inanır,
Boyunca olmuş kızı görünce yolda,
Gözü kamaşır, güzelliğine sevinir.

Fakat kıza söyleyemez sözlerini,
Kendini hep uzak tutar, kaçırır.
Elde avuçta yok, yetimliği ayandır,
Başa dert almayayım der, kapatır.
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Kureyşlilerde boyuna yetmiş peri çok,
Her gün başka entari giyerler çeşit çeşit.
Fakat hepsi ulaşılmaz bir yerde,
Tek varlık ulaşmaya tek sebep.

Sadece zenginlik konuşur burada,
Zenginlik var ise göl mavidir, ağaç yeşil.
İçi dolu bülbül,  türlü oynak kuş...
Oynak kuş gibi oynar o zaman kızburak.

Deven çok mu... O zaman sözün geçerlidir,
Bey de sensin, çıkarıver hükmünü.
Herkes sana saygı duyar, el uzatır,
Her kim olsa da hep alırsın öcünü.

Neyi hedef koysan ulaşırsın, 
Katar katar engelleri aşarsın,
Zorlanmazsın birisine minnet etmez,
Her dem ayrıcalıklı, gizli kalırsın.

Pir oldu, dönüştü, aldı varlığı Mekke,
Bu durum meyilleri de değiştirdi.
Başlık parası bulamayan yiğitler,
Başını kaldırıp konuşmaya utanırdı.

Yiğit dolu fakat geçer boş beleş,
Duramazsın bu yaşamda beğenilesi hiç değil,
Az buyuran yaşama hiç razı olmayıp
Önüne çıkan fırtınalara da karşı değil.

Kırbaç etti yıldırımın kuyruğunu,
Tutmayarak yazılanın buyruğunu,
Yüreğinde kaynayıp duran yanardağ,
O dağların ölümsüzlüğünü duyduğunu.
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Gençliğin alp zamanında Muhammed,
akıp gelir... Ne olur? Kim bilir?
Yer yüzünde dağılır ve hep dönüşür,
Binlerce yıldız seyreyler, dişileşir.

Allah Teala’nın dediğinden uzaklaşma,
Azma, şeytana da yanaşma!
Kuran sözü kutsal ve güzel söz,
İnsanlığa verildi bu mirasa.

Yüreğiniz alsın ondan ılıklık,
Ondan hep çıkar nurlu bir sıcaklık.
Günlerini boşa geçirme hiç Allah’ın,
Allah’ın kendisi ölümsüzlük ve güzellik.

Bu hutbe o gün yayıldı,
Duyanlar saflığı kabul etti.
Nerden çıktı bu sözler kanatlı,
Peygamber bunları nereden anladı?

Onun her bir konuşması, davranışı,
Örnek olur, olur halkın gururu.
Solmaz, saf altına dönüşür,
O gücü bizzat bugün mü duydu?

Yüreğine şevk dolarak söyleyen
Böyle bir can kimse önce görmedi.
Kus Sait’in hutbesini dinleyenler,
İlk olarak dünyadan gitmişlerdi.

Dostlarına sordu: “Nasıl olur?,- diye-
Bu bahaneyle Kureyşliler yemek yese”.
Orada Süheyl de var idi,
Karşı çıktılar: “Olmaz dediler böyle kelime.
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Antlaşmanın hükmü bitti. Çabucak
Halkını al, Mekke’den çıkıp git.
Biz sizleri konuk edemeyiz,
İçinizdeki düşünceyi kim bilecek?”

“Peki!”- dediler. O gün geri döndüler.
Gözden yavaşça Mekke’den uzaklaştılar.
Yapıldı yüce görec – Hac,
Şimdi hiç gereği yoktu, tartışmadılar.

Halden güçten kesildi Mekke. O eski,
Kuvvetinden bir şey kalmadı.
Sağa sola savruldu durmadan,
Gittikçe genişliyordu çevresi.

Tanrıları yardım etmedi, döndü
Dünkü dostları da yok oldu.
“Allah Teala dini hak içiş”, diye
Halk içinde böyle sesler duyuldu.

Geleceği görebilen adamlar,
İslam’dan idi tüm haberler.
Putperestlik ölüp gider iken dahi
Gönülden daha yakın hissettiler.

Halid Bin Velid askerlerin başı idi,
Her bir hünere gençliğinden sahip idi,
Uhud’da atlıları yönetip
Zafer getirmişti Mekke’ye.

O Halid dedi, “Gördük hepimiz...
Muhammed’e ulaşmadı halimiz.
Çünkü O Allah sözünü düz söyler,
Boyun eğelim... ağarsın gönlümüz, canımız”.



216 

Bunu duyunca Ebu Halid’in oğlu
İrkeme çekti gitti: 
“Ataların dinini hor görebilir misin?”
Ne dediğini ölçüp biçip der misin.

“Ciddiyim, İslam’a girerim ben”,
Dediğimde Halid: Babanı onlar öldürdü...
Abilerinin kardeşlerinin intikamını gütsen ne olur,
Dedi, senden dileniyorum ben.”

“Bunların hepsi başka zamanlarda oldu,
İntikamla gezip dolanması dafena.
Buldum gibi nur saçan ak yolu...
İşte bu yol lazım her bir insana”.

Dedi ve Medine’ye yol aldı.
Günü ardına aldı gider gibi cemali.
Şan şerefi dinsizlerin içinde, 
Büyük idi, bunun hepsi kalır mı?

Yolda nasılsa Emir ona rast geldi,
Bu kendince esrarengiz iş idi.
Geliyor imiş Habeşistan’dan
İslam’a eklemek için kaderini.

Elçi olarak gitmişti yardım istemeye,
Denk geldi karanlık bir ine.
Ne yapacağını bilmeyen Emir sonunda
Medine’nin yoluna şimdi girmişti işte.

Halid dedi: “Muhammed’e gideceğim,
Kabul ederse orada kalacağım.”
Emir dedi: “ben de aynı düşüncedeyim,
İslam’dan, biliyorum, irade bulacağım.”
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İkisi böylece Muhammed’e geldiler,
Ukala tavırlarını yendiler.
İçindeki fesatlıkları yok ettiler,
Kendisiyle kendisi bir başına kaldılar.

“Peygamber’e bir iş için geldik.”, - diye
İki yiğit durdu kapıda yere bakarak.
Kureyşlilerin kaplanları bu ikisi...
Müslümanlar fısıldaşıyor: “Niye geldiler?” diye.

Onlar daha dün korku salıyorlardı,
Müslüman’lardan intikam alıyorlardı.
“Bir felaket getirmesin bunlar”. Diye
Arkalarından bekleyenler çoğaldı.

Arzusu ne, maksadı ne, işi ne?
Girerdi bunlar halkın düşüne.
Silahı yok, sessiz, sakin, huzurlu,
Bir büyük güç girmiş gibi içlerine.

Muhammed’e dedi ki Halid: “Kabul et!
Müslüman kıl, yüreğimi dine yönelt!”
Kulaklar duydu, inananlar inanmayanlar oldu,
Nasıl imiş!... akılları şimdi tastamam oldu.

Emir dedi: “Beni de affedin!
Kötülük ettim, karşı çıktım, esir ettim
Peygamberlik gücünün önüne
Deve yüküyle günahlarımı getirdim.”

Dine girdi böylece her ikisi,
Kureyşlilerde yoktu onlar gibisi.
Tutuşurum diye kim çıkarsa karşısına,
Beli kırıldı tamemen felç idi.
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Böyle körpe yiğitlerin tamamında,
Deli bir kan  akar durur damarda.
Bu ikisinin Medine’ye gelmesi,
Muhammed için büyük bir zaferdi.

Dine yeni girdiler diye onları
Küçümseyip hor görmedi.
Ashab derecesine yüceltti,
Gözyaşında tuttu, bırakmadı.

Bu ikisinin İslam’a geçmesi,
Putperestlerin içine tamamen ateşti.
Yürekleri pat diye düştü o an,
Canevleri yandı, hazırlandı çökmeleri.

Anlamış mıydı o zaman Muhammed
Gidecek diye Çin’e kadar bu Halid 
İslam sancağını yükseklere yüceltip
Sonra çolpon yıldızı gibi yanacaklar deyip.

Hissetmiş biydi bir bakışta Muhammed?
Eski Mısır’ı Amir’in alacağını.
İsmi sonsuza dek yok olmayıp
Egemberdi’nin destanında kalacağını.

Kuzeydeki boyların hepsine,
Ferman gitmişti: “İslam’ı kabul edin?”
Bazıları elçileri öldürdü,
Ağır bir muamele göstermişti kimisi.

... O tarafa üç bin asker yola çıktı,
Bayrağı Zahit eline aldı, yönetti.
İleride şimdi ne bekliyor, kim bilir,
Boz bir toz kaplıyordu gökleri.
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Suriye’nin hakimiydi Şurahbil,
Savaşı ilk önceden anlamıştır.
Yüz bin asker hazır etmiş savaşa,
Tümü zırhlı giysilerini giymiştir.

İki taraf Muta adlı vadide
Sıralandı başını koyarak ölüme.
Müslümanlar umursamaz canından geçmiş,
Tek Allah’tan gelir yardım da kudret de.

Zahit öldü... Sırada
Müslüman’ların bayrağı artık Cafer’de.
Ansızın şehit oldu o da,
Karşıdan gelen düşmanın vuruşuyla.

Bayrak inmedi, aldı elime Abdullah,
O da keskin nişancıydı, güçlü bir alamet.
“Bir derdim yok ölsem Allah yolunda.”,
Der dilerdi korkusuz bir yürek.

O da şehit oldu eşit olmayan savaşta,
Kim idi layık halka baş olmaya?
O anda Halid Bayrağı tuttu,
Vakit yoktu tartışıp durmaya.

Doğu taraf birden bire dağılmış,
Ne yapacağını bilemeyip ağzı açılmış.
Askerleri korumak lazım. Bağırdı:
“benim yanıma gelin çabuk, hızlı!”

Askerleri tek düzene getirdi,
Yine onlara irade ve güç girdi.
Kendilerini korudular kalabalıklardan,
Yanlarından geçen düşman geriye yöneldi.
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Bilmesinler diye kaç asker olduğunu,
Değiştirdi sağ ve sol kollarını.
Önündekini geçirdi ardına,
Gece boyunca gerçekleştirdi bu oyunu.

Ertesi gün düşman şaşakaldı,
Yeni güçler geldiği anlaşıldı.
Dünkü görülen askerler nerede? Bu da ne?
Bu durumda daha hür kalınamadı.

Geri döndü korkup bir anda düşman,
Uyur uyanık bir düşünceyle çatıştı.
Rahat bir zaman idi o an,
Bu kırgından gitmek gerekiyorsu sağ, aman.

Halid emir verdi: “Geri dönün?”, diye,
Böyle yapmasaydı askerlerinden olurdu.
Yüz bin düşman kılıcıyla tamamen,
Kanı yere su gibi dökülürdü.

Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”
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Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.

Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.

Kureyşilere mektup yazdı Muhammed:
“Ölenlerin fidyesini hemen öde, - diyerek.
Bekir ile antlaşmayı bozan olursa,
Bu şartı yapmaz isen bir tek,

O zaman sen bilirsin aramızda yapılmış
Antlaşma olmaz, bağlantılar ise kopmuş.”
Mektup elçisi gönderirken Mekke’ye,
Söz edilmedi ne aftan ne özürden.

Açık idi antlaşmanın bittiği,
Bu idi Medine’nin beklediği.
Fakat Kureş aklına sonra geldi
Süfyan’a ağır iş yükledi.

“Gidin, - dedi,- antlaşmanın mühletini,
Uzatıp gelin, yeter kadrin, ciddiyetin”.
Medineye geldiler maynap çıkmadı,
Yapamadan döndüler son vazifeyi.
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MEDİNE – PEYGAMBER’İN ŞEHRİ

Şaşırmayan insan yoktur aydınlıkta,
Çok yanıldım kaldım nice ayıpla.
Kendi yolumu bulurum denilen niyete,
Düşesim yok eskisi gibi bir kalıba.

Dostlarım gibi günahkar olarak gitmedim,
Zorlansamda hayatımı düzenledim.
Sakin sükun yalan ve riyaya,
Tam bir eser oldu benim mektebim.

Yanılmasam, alışsam zamane hayata,
Başkaları gibi onure oluy her yılda
Yalan hevesleri, yalan dünyayı pir tutup kendime
Yaşar idim ulaşmadan ömrün sırrına.

Yanılmanın da demek iyi bir sırrı var,
Arar isen sonunda tam bulunur.
Tuti kuş gibi ötenlerden fayda yok,
O yerin bir yanında damarlar.

Bilirim, ümidin söndüğü gün ölürsün,
O zamana kadar ışık arar, büyürsün.
Son nefesin çıkarken bile,
El eden ümit ateşini görürsün.

Tutar ümit seni sona kadar,
Yarın gelen güne daha çok inan diyerek.
Hatrından bilip gitsen de üstüne,
Görevimizdir bizim ona “Yaşa!” demek.
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Onsuz ömür kopkoyu bir karanlık,
Hiçbir kimse iyi edemez yaranı.
Yaşamında her gün aldığın günden,
Kanınla, canınla yaratıldı.

Bu hayatta söylesen de bitmeyen melodi gibi,
Yuva kurar, yaşar gider yok olmaz.
Gözlerinde yanıp duran meşale,
Meşalen yansa yolun zor olmaz.

* * *

Beş yüz doksan bir yılı, bu yıldır o,
Düşünüyor, ele bir iş gerektir.
Hayır niyetlerle her gün tan atar,
İyiliğin yüzü beri dönmektedir.

Gönlünü koyar, Yaradan’a yalvarır
Etrafına açıp duran nur dağıtır.
Sükut eder gece bir bütün halde,
Yanar söner bitene dek meşaleler de.

Bazen iki üç gün gider  dönmeyecek gibi,
Yalnız gezer gelmez uçsuz tarladan.
Kendi kendini arar, kendini temizler,
Ne yaptığını bilmez ezeli can adam.

Bu hayatın nerede gözü kafası,
Var mı onun kenarları, kıyısı?
Nereden gelip nereye gidiyoruz?
Yoksa aynı yaşayan boş vücutlarımız mı?

Bu yüzden ki Hanefi oldu...”Hüda ne?
Tabiatı nasıldır ki? İnsana,
Nasıl bir iyilik getirir sonunda?”
Gibi bir fikre geldi kendisi de böylece.
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“Tertemiz yaşayabilmek büyük iş,
Bundandır ki şık ve güzel giyinmiş,
Kendince koyar bir hesap çıkarıp,
En zoru da Allah ile birleşmekmiş.

Hangi insan ölümsüzlüğe yaklaşır,
Hangi canı temiz kılar, yüceltir?”
Düşünceleri Muhammed’in kalbine,
Sahip çıkar, yıldız olur yağılır.

Niyetlendi, söyleyecekti tüm doğruyu,
Kıyamadı bağrında tuttuklarına.
Allah yolu ölümsüzlüğe götürecek yol,
Başka düşünceleri attı, unuttu.

Çok derinden bir söz verdi kendine...
Sonsuz alem hayal oldu gözüne
Bir görünür bir görünmez. Çıtırdayıp
Gün ışığı oynar gibi ayna üstünde.

O zamanlar yanındaydı Kabe’nin,
Meysur kişi geldi: “Nereden bulacağım 
seni şimdi diye düşünmüştüm... Bir iş var”.
“Tabii, buyrun!” “Kurbanın olayım, 

Seni evine gelsin dedi Hatice”.
“İş var mı?” “İş var , hoşuna gitmezse
yapmazsın... Hadi, acele et!”, dedi.
Böyle bir iş rüyana girmez uyusan bile.

Mekke’deki Hatice bir zengindi,
Bir devasa çiftliği de var idi.
Siyah giyer, dul olarak yaşardı,
Yaşıda yenice kırka gelmekte idi.
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Hiçbir kimse sözünü iki etmemiş,
Çin’den ipek, Perslilerden sırma almış,
Hindistan’dan gelen kilimlerle dolmuş evi,
Perdeleri göz alıcı setendenmiş.

Kazan kaynar, ocağında ateş sönmez,
Kaşı kara gözleriyse üzüm gibi,
Kimse diyemez kırk yaşında dul, diye
Kadınların doğasını anlamaz.

Kocasının tüm dünya malı toplanmış,
Hepsi eksiksiz Hatice’ye kalmış.
Gündön güne göz koyanlar çoğaldı,
Ayrılıp da gitsek mi ki doğrudan.

Hayır, Hatice öyle gamsız can değil,
Sahipsiz, talan olacak hiç değil.
Çaresini bulamadan, tasarlayıp kendince,
Yaşıyordu... daha düşüncesini toplamış değil.

“Çağırmışsınız.” “Söyleyeceklerim var.”
“Söyleyin!” “Bilirim senin gözün var.
Kervan düzüp al, götür Basra’ya,
Ticari işlerin tümünü üstüne al”.

“Tamam, -dedi, -Ne zaman yola çıkayım?”
“Yarın yol al... Yolunu açık etsin Allah’ım.
Mansur’u al, eşkıyaya dikkat edin,
Yolluk olsun, azığını yapayım”,

Dedi ve de yükü hesaplayıp geçirdi,
Tan atana dek develere yüklendi.
Sorumluluğu büyük bir iş alarak Muhammed
İstedi o da bir sınavdan geçmeyi.
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Bana inandı ve tüm dünyasını verdi,
Hürmet de etti, tüm ziynetini de gösterdi.
Ben kim idim, gezmekte tüm zorluklar,
Can pahasına yaparız bu hizmeti.

Belki Allah yolumu açsa ticaretten,
Kurtulurum yoksulluktan, mücadeleden.
Bu düşünceler Muhammed’i bastırdı.
Hay kahretsin! Dengesi yok, hor zamandı.

İkincisi daha yirmi beş yaşında,
Yiğit çağda geçti kervan başına.
Yine o yol, yabani çöl, bayırlar,
Ulaşması zor olacak Basra’ya.

Bekleyen ak bulut gökte dönüştü,
Gelmekte olanın kaderine bağlandı.
Sezmedi o... Çıkar iken Mekke’den
Gezdiğinde daim ona tepeden.

Geri dönüp ara ara bakar uzaktan,
Bazen de sanki aynem uçan bir arslan.
Göstermeden gölgesini değdirir,
Ürkmüş gibi ecnebiden, yabancıdan.

Özel bir ipek gibi, kumaş gibi,
Muhammed ile kader ortağı, ikiz gibi.
Ucu bucağı olmayan alemi tek kendisi sahiplenip
Uçup gider dertsiz, tasasız gibi.

Has pazara geldi, fakat acele etmedi,
Eşyaların ederini sormaya başladı.
İyice bildi ne ucuz, ne pahalı,
Fırsat gelmedikçe sırrını açmadı.
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Bir ayda duyuldu pazar olayı,
Pahalıya sattı alıp geldiği tüm malı.
Can atarak sahiplenerek iş yaptı,
Pisletmeyeyim dedi ekmek yediği tabağı.

Maysur tüm bunları gördü gayri ihtiyari,
Muhammed hiç aldanmadı nefsine.
Fazladan tek kuruş da harcamadı,
Gömlek bile alıp giymedi üstüne.

Hangi eşya Mekke’de kıymetlidir,
Bakar durur, hangisi göz alır?
Neler neler geçer çarçabuk bir telaşla,
Zenginler bu talana şaşırır.

Pek yavaşça ürünleri aldı çokça,
Pazarın güzelliğini açan ne varsa.
Mercan, sedef, küpe ve de bilezik,
Atlas, kadife çeşit çeşit de yazma.

Yumak yumak her bir parça kumaşlar,
Parfümlü, hoş bir kokusu da var.
Kılıçları da aldı, ucu kıl keser,
Bakır kap kacak mübarek evlerde var.

Hançer gibi bıçakların türü çok,
Özellikle buralarda çok gider,
Sağ selamet yine dönse Mekke’ye,
Çay kaynayana kadar satıp bitirir.

Acele etmeli. “Gidelim!”, dedi Maysur’a.
Hazır idi kervan yola çıkmaya.
Rumların, Yunanların o yabancı
Dünyaları kaldı şimdi ardında.
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Sağlam geldi, eşkıyayla karşılaşmadan,
Yoldaş oldu apak bulut bırakmadan.
“Yol çilesi, kör çilesi.” Der gibi,
İyi misin Asil Mekke, gizli vatan?

İşini gönlü rahat ak eyledi,
Hesabı kitabı Hatice’ye tam verdi.
“Beklemiyordum böyle bir kazanç,
Bin teşekkür, Allah açsın kaderini”,-

diye Hatice hizmetini yüceltti,
fazla geldi ölçtüğünden de kazancı.
“Bereketini gör!” gözlerinde bir ışık,
Hatice’nin çınlar durur küpesi.

Böyle bir para yıllar var ki kazanmadı,
Allah’ın izniyle çarçabuk düzelir, açılır yol.
Övünüp duran Kureyşlilerin içinde,
Adam olur, hedefleri de büyür gider böylece.

Maysur dedi ki ertesi gün: “Gönlü temiz
Adam imiş, verdiği sözü de tutar.
Böyle mizaçlı bir beden görmedim,
Bir tek iman, Yaradan’dan sözleri var”.

Bir çok şeyle ilgilendi ve çok sordu,
Her birine kayda değer cevap duydu.
O günle bir kaçtı gitti uykusu,
Bir fikir vardı aklında “ Bozgundu”.

Muhammed’in açık sözünden hoşlandı,
Seviverdi, yüreğinde yar kıldı.
Yaşadığı kaderine hayıflanmadan
Düşünür: “Yine bulur muyum bahtımı?”
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İşte bu düşünceyle oraya buraya gidemedi
Zorluk çekti... Bu dünya nasıl onu azdırmaz?
Kıpır kıpı genç kız yok ki o zamanki,
Ömür geçip gitti yaz şarkısı gibi.

Körpe iğde gibi sallandığım zaman yok,
Göğsümü yaran ot yok, ateş yok.
Bu hisler tekrar nereden çıktı geldi.
Uzun gecelerde gözlerinde uyku yok.

Sönmüş ateş niye yine tüttü?
Nereden geldi de şimdi tutuldu gitti?
Yirmi beş çağındaki geç yiğit,
Cezer mi ki kadının özlemini.

Ne yapsın şimdi, nasıl konuya girilir?
Sevdiğini nasıl söyler, bildirir?
Halsiz kalmış bir kadın der mi ki,
Böyle derse onundili nasıl kesilir?

“Yaratılmış dünya uçsuz bucaksızdır,
Niye yaşı bana denk değil ki?”
Der Hatice kirpiklerini kırpmadan,
Sabahlara dek uyuyamaz, düşünür durur.

“Koca kılsam bahtını açarım,
Tüm dünyamı saman eder yoluna saçarım.
Eğer sevse aşkımı da bölüşse,
Ak kuğu gibi gökyüzüne denk uçarım.

Böyle hisler göğsünde uyanır,
Ve git gide derin çöker de yer alır.
Kadınca tüm aseleti, nazlılığı,
İç dünyasını kaplar durur ve kalır.
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Yaşı başı ilerleyen kadının, 
Sevgisinde doğruluk var canının.
Cennet ise bu dünyanın cenneti,
Tamamına adam yetmez saf aşkının.

Yaşamın bu lezzetine alışmış,
Yüreği pek yaralanıp, ayılmış,
Kaderine nasıl bir kısmet düşerse,
Bilinmez.. Gaibden nikah buyruğu gelmiş.

Ömür boyu yaşayıp da sevmeyen,
Aşkın ateşinde yanmayan 
çiftler var... Sevi gelir Allah’tan,
O bir ganimetle birlikte, aydınlık dünyadan.

Ona kadar şüphelenen kul pek çok,
Aşk dediğin yerde büyüyen bir ot
Yüreğinden içten gelen bir amel,
Gün ışığını alır çeker indirir.

Hissetmemiş dünyaya ne geldiğini,
Pek tez geçer gider ömrü her kulun.
Ruhunu karanlık ve dar bir bahta,
Alıp giden düşüncelere yer vermeyin.

Göğsünü kabart şöyle, temizle!
Sevgi ile yaşayamaz az akıl...
Yüreğinde şayet ateşin yok ise,
Canlı yaşa, yüreğine matem kıl.

“Bahtınla savaş, çaba göster!”, diye,
Bir düşünce geldi Hatice’ye sıra sıra.
Pıt pıt eden yüreğinin sesi
Bir başka güç de katar nefes de.
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Çağırdı da Maysur’a anlattı durumu:
Gece gündüz zorlayıp duran duygusunu,
Muhammed’i yürekten sevdiğini,
Tereddüt edip çile veren yolunu.

Söyledi ne varsa, gizlemedi kulundan:
“Siz de bilin... Kuru bir ağaç gibi 
ömrümü  geçirmeyeyim vefasız...
Daha henüz vazgeçmedim nurumdan.

Rahatı seç! Söz ehli cansın sen...
Yaparım hep neyi arsu edersen.
Öğrenin Muhammed’in niyetini,
Sana yoldaş olsun yegane can ecem.”

Söyler durur, döner durur tekrar, yine.
“Kabul eder... Boş vermesin neredeyse...”
Hatice’nin her bir yanı ateş oldu,
Kanı fışkırdı, akıp giden nehir gibice..

Maysur buldu Muhammed’i pazarda,
Uzak durdu başka gözlere ve nazara.
O yan bu yan derken söz söze eklendi,
Dedi ki sonra: “Böyle yaratılmış dünya...

Yaşın da geldi, artık kaldı bir işin içinde,
Bekar bekar gezip dursan olmaz ki.
Bir eş bul, evleniver erkenden,
Gül yaşını  boşu boşuna heba etme!

“Doğru dersin... Ben de bunu düşündüm”.
“Ne karara vardın?” “ Ben birini beğendim,
Ne çare ki hihir ödeyecek durumum yok,
Eriyip tükendi elimdeki servetim...”
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Bekledi ve dedi ki Maysur: “Muhammed,
Eğer sana eş olurum diye
Mekke’deki en varlıklı kadın gelirse,
Ne derdin ki? Söyle bir bakalım hele!”

“O kim imiş?” Şaşkınlıkla bir baktı.
“Hatice...” Muhammed’in cemali
Alevlendi, yandı gitti bir anda,
Konuşamadı, kurudu dili damağı.

“Yook, Maysur latifeyi bırak!” – dedi.
“Şaka değil. Razı isen düğün!” – dedi.
Nereden bilecekti ki böyle bir kısmet gelecek
Beklememişti, yoktu bile düşüncesi.

Dile kolay, dünyaları mal etmiş hayattan
Bir kadın gelip: “Olurum derse kaburgan...”
Kendisi bizzat yüreğini sunmuşken,
Bir beklentisi de yok hazırlığından.

Hatice’nin bu teklifi bu durumda
Yağmur oldu Muhammed’e dökülen,
Boz çölü kaplayıp gelen bir sel,
Bir aydınlıklıktı geri getiren ölümden.

Yüreğinden sezer iyi alameti,
Altı Yaşındayken: “Bana ver!”, diye iş edindi.
“Yoruldunuz, dinlenin”, der.
Genç de olsa dikkatlidir yetişkin gibi.

Dayılarını tanıştırmak için
Yola düştü. Yaklaşık on gündü.
Amina,Yeşil Yasrib Vadisinde,
Çiçek gibi geçen gençliğini düşündü.
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Bu vadi onun bahtını açmış idi,
Abdullah’a baş eğmeye koşmuş idi.
Suykaygan Surayl gibi de güzeldi,
Göğsü, kalbi aşka aç mı idi?

Bir hafta kadar misafir oldu, konakladı,
Saygı gördü, sırlı sözler dinledi.
Muhammed pek beğendi ana yudunu
Döner iken herkes gelip uğurladı.

Amina, yolda giderken ansızın,
Hastalandı, soluğu kesildi belli belirsiz.
Çok zorlandı... Muhammed’e “Gel”, dedi,
Oturttu, yol dibine, yanına.

Küçük tayım, yegane umudum!
Soluksuz kalıp gitmekte kederim.
Er yetiştirip iyiliğini göreyim diye
Düşünürdüm.... kısmet değilmiş.... ne diyeyim..!

Ecel çitle ördü yolumu...
Sen belli etme benim varımı yoğumu
Güçlü büyüyün... Ayan oldu düşümde:
Biri çekip duruyordu kolumu.

Hissediyorum, gidebilirsin, gelince
Adın yücelecek, ünün dağılacak her yerde.
Yalan söz etmez ezelden ana yüreği.
Ricam o ki, bana ot tütsüleme.

Dedi tekrar, içecek suyu tükendi,
Amina’nın durdu artık yüreği.
Ebva denen köyün bir köşesinde,
Yol boyunca naaşı yerde geceledi.
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Niçin böyle bir giz gösterdi yaradan?
Yetim kaldı büsbütün Muhammed.
Annesinden ayrıldı kahretsin!
Ata kokusunu koklamadı bir kez olsun.

Yetimlikte ne kadar  hakirlik var azap var.
Oof, kimler alay eder, kimler rezil eder.
Aşağılarlar, kale almaz geçerler,
Basit şeyler bile uzaklaşıp giderler.

Genç yüreğin yaralanıp kırılır.
Babası olana, anası olana şaşırır.
Birisinin kusurunu işitip
Sıkıntıdan ne akşam olur ne tan atar.

Hiç kimse sözüne kulak asmadı,
Su topladı akşama kadar koşmaktan ayakları.
Sonunda Ali dedi gi: “Gidin!
Muhammed’den istemeyin başkalarını.”

... Mewdine’nin sınırı iki – üç fersah
Askerlerle dolup taştı yavaşça.
Büyük bir gaza olacağını halk hissetti,
Fakat nerede? Şimdilik saklansa...

Haber çıkıp gitmesin diye birden,
Tüm yolları sapasağlam kapatmışlar.
Eğer Kureyşliler bilse idi o zaman,
Kan dökülür Mekke’de diye dağılmışlardı.

Hicret’in sekizinci yılında,
Oruç’un onuncu günü, yaz zamanında,
Eshab’ına dedi ki: “Allah Mekke’ye
Ayan etti bugün yola çıkmaya...”
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On bin asker Medine’den yola çıktı.
Ak boz atta ak Peygamber ak yoldu
Diledi ve gitmişti göçün de başında...
Başladı artık İslam’ın kendi zamanı.

Kendince bir vazife bu gaza:
Mekke’nin içini putperestlerden temizler,
Cehaletin adımlarına dur der.
Adil hüküm ve ceza görürler.

Ömrü boyunca mu maksadı gütmüştü,
Allah O’na Peygamberlik vermiş idi.
Yaptığı tüm işler, inşallah,
Hiç boş yere gitmemişti şimdi.

Bu günü, bu saf ümidi
Tastamam yirmi bir yıl bekledi.
Bu mesele şimdi pişti yetişti,
Durmaksızın bunca yıllık öğüdü.

Geçen yıl Hac’ca vardığında,
Fakir halkın hepsi hatırdı
Kalmış idi... keşke kan dökülmese der,
Yarın gidip ben Mekke’yi aldığımda...

Askerlere dedi: “Bir kan dökmeyin!
Hacet de yok, yarışmayın, geçmeyin.
Dıştan kuşatarak tüm şehri,
Savaşmadan zafer almak beklediğim...”

Dediği gibi yaparak Mekke sınırına
Karargah kurdular, inanarak kendi güçlerine.
Böylesi bir halkın kale kapısına gelmesi,
Kureyşlilerin girmemişti rüyasına bile.
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Abbas geldi dini kabul etmeye,
Temelli Medine’ye gitmeye.
Haşimi’lerden geldi hatta bir kısmı
Peygamber’in eteğinden tutmaya.

Yurdun babası, eli hep oynayan
O anda Süfyan da geldi memnuniyetsiz.
Nereye gitti saflığı, gök rengi
Kalıcı, ölümsüz gibi dünyadan?

Diz çökerek Muhammed’in önüne
Oturup: “Tektir, - dedi,- bir Allah!
Sen ise O’nun Peygamber’i elçisi.
Müslümanım, beni dine kabul eyle!”.

Ashab’ı ondan nefret ederdi,
Halkı kırıldı eğilip bükülüp kıvrılarak
Halsizliğini sezdi o anda,
Saçları da çıktı galiba diplenerek.

“sahi, -dedi,- seninle savaştım,
Ömür boyu erlik yaptım, dikleştim.
Güçlü imiş esirgeyen Allah’ın,
Büyükmüş senin uluu danışmanın.

Bu dünyada sıkıntısız can var mı?
İkiz kılmış mutluluğu ve hüznü.
Karşılar seni, bir deden var Muhammed,
Sabırla bekleriz Hüda’nın bir diğer rıskını.

Yaradanın emrinden ötesi yok,
Yetim de öyle böyle büyür gider.
Ölmemişin rıskı da hiç tükenmez,
Az dolar, bir çukurda dağ eder.
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Dedesi kanatlarının altına alır,
“Alevlendirilmiş meşale sönmemiştir.”, der.
Kendisi de ihtiyarlığa boyun eğer,
Eli ayağı biraz tutmaz olur.

Kadim gücü kuvveti yok şimdi,
Yaklaştı öte dünyaya da gidişi.
Hesabı öne alalım der gibi,
Bazen acır, sıkışır kalır yüreği.

Bu dünyadan ahirete göçerken
Gözündeki aydınlıklar sönerken
Oğullarını ve kızlarını topladı Abdulmuttalip
Dedi ki, “Tükendi galiba görecek günüm...”

Elden gelen görevimi hep yaptım.
Haşimi’leri adilce ve de ak yönettim.
Güven ile korudum ben Kabe’yi
Ebutalip sen de benim gibi idare ettin.

Sana mirasım şudur: Kabe Taş.
Soyuna sopuna ikram kıl, ver aş.
Kureyşi’lerin desteği ol direği ol,
Ataların yolunu bozmadan yollar aş.

Ey benim boncuk gibi dizili kızlarım!
Ben ölünce ağıdımı ihmal etmeyin.
Örfe göre ağlayın, matem tutun.
Sesinizi duydukça ben soğuyayım.

Ebutalip, ayrıca sözüm şu sana:
“Muhammed’i büyüt, yetiştir, geliştir...
Yetim deme bağrına ba bas iyice,
Sağ olursa çok iş kılar halkına.”
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Daha, dedi diyecek sözü bitmişcesine,
Tam o anı Azrail de beklercesine,
Pat diye düştü boynu, soluğu kesildi.
Altın sakası da elinden gitti şimdi.

Dedesi yere düşmüş güneş ile,
Çocukluk devri geçti alemden.
Güçlü dev bir ağaç küt diye yıkıldı,
Hekim kalbini kapıp gitti aniden.

Uçurum açıldı, yarılınca kenardan.
Eğer kırıldı, iş görmez oldu artık birden.
Uçan cana vücud sahip olamaz,
Bu dünyadan nice paşa, erdir geçen.

Çocukluğun o güzel sabahları,
Saf ve parlak, apak, halis zamanları,
Bu ömürde aynı gördüğüm düş gibi,
Geçip gider ve çeker yeşil perdeyi.

Kimse bilmez yarın neler olacak,
Ya ölecek ya yanacak, donacak.
Kaderimiz Hak Teala’nın kolunda,
Aydınlatsın ilelebet Hak yolunda.

Bugün gördüm, o büyük nehirden,
Geçemedim de durdum hayran hayran,
Arka taraftan elini sundu Muhammed,
Dedi bana: Korkmadan geçip gel balam!”

Çekti aldı gitmedim akıntıya,
Nehirden bir güç aktı sanki kanımda.
O eski tanıdığım gibi yer kazıp,
Destan okuyup oyururum yanında.
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“Peygamber’I düşünde kim görürse eğer,
Ona Allah tüm istediğini verir”,-
diyen var mı… Ben buna inanırım,
hiçbir zaman inancı yitirme dediler….

Kolum değdi Peygamber’in eline,
Kalktığımda yüreğim güm güm idi.
Peygamber’in bembeyaz, uzun sakalı
Nehir gibi aktı durdu  kutluydu.

BEDİR SAVAŞI

Bu dünyaya benim gelip gidişim,
Kapalı bir tarlaya tohum serpmektir.
Yaratılsam da topraktan, balçıktan,
Güneşten uzaklara uzadı ruh sınırım.

Tüm gücümü eserime verdim,
Ruhumu dilediğimce dinledim.
Zenginlik ve iktidar denen zamanda,
Bir yer bulamadan susadım

Dile kolay, dünyaları mal etmiş hayattan
Bir kadın gelip: “Olurum derse kaburgan...”
Kendisi bizzat yüreğini sunmuşken,
Bir beklentisi de yok hazırlığından.

Hatice’nin bu teklifi bu durumda
Yağmur oldu Muhammed’e dökülen,
Boz çölü kaplayıp gelen bir sel,
Bir aydınlıklıktı geri getiren ölümden.
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Genelinde toplanan el on binlerden
Fazla idi, gören insan saşırdı.
Arap Çölü yaratıldı yaratılalı
Bunca halkı tek kaderde kim bağladı?

Medine de fethedilmek üzreydi,
Tarihte görülmemiş bir savaş yapıldı.
İslam’a, Hak Teala dinine
Bir haftalık ömrü güya zor gördüler.

Böylesi bir soğuk haber yerde durur mu?
Arap Çölünde uğultu oldu dağıldı.
Pek tez Medine’ye de geldi,
Muhammed’in gece orduları.

Düşman daha önce böyle güç toplamamıştı,
Hazırlığını önce niye duymamıştı?
Sultan Allah, Bedir’de de böyle,
Güçlü geldiler, fakat o kez kırılmamıştı.

Bu haberi alır almaz Muhammed
Ashabıyla da danıştı çarçabuk.
İçten, dıştan koruyacağız der nihayet,
İçten savunma tümündeki tek niyet.

Tam o andaCalman bir fikir verdi,
Aklını, bilgeliğini gösterdi.
“Çukur kazıp yolu şayet bölersek
Tüm düşmandan korur idi bu bizi.

Böyle bir hal bizim Eren tarafta
Zor zamanda dönüşmüş bir adete.
Hepimiz gece gündüz girişsek,
Hendek biter çok olsa bir haftada.
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Bu düşüncede herkes mutabık kaldı,
Kazma, kürek, balyozlar toplanıldı
Kuzey kısmı tekin değildi şehrin,
O tarafa yönlendirdi tüm halkı.

Genç, yaşlı bakınmayıp girişti,
Bir haftaya bitirmek için bu işi.
On bin asker Medine’ye doğru gelirken,
Kolay da değildi kazmazı bellerle sert yeri.

Hadınlar değil, çocuklar çıktı işe,
Vakit yok tu ne tanışmaya ne dinlenmeye,
Gece ile gündüzün farkına bile varmadan,
Hendek kazmak dönüşmüştü büyük bir mücadeleye.

Aynı yerde yemeğini yer, suyunu içer,
Aynı şerde kızlar türkü söyler, raks eder.
Hendek bitse Rahat olur Medine,
Demek ki aydınlık karşı taraftan gelir.

Peygamber’in kendisi de iş başında,
İşlerin ilerlemesine sevindi.
Halkla bir hendek kazar, alnından,
Akan terini bileğinin tersiyle sildi.

Ömer, Osman, Ebu Bekir ve hatta,
Ali ile Zahit gezer arada.
Tam bir disiplin vardı kendince,
Bir kişi bile gitmez ne eve ne kaleye.

Cuma boyu başını kaldırmadan çalışıp
Dört bir yanda hendek bitti, kazılıp.
Bitmeyecek gibiydi bir ara, tövbe,
Gönüller rahatlamıştı, herkese tek tek yayılıp.
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Salman’ın bu fikri pek akıllıcaydı,
Atlı askerler geçemeyip telef oldu.
Her bir yandan taşlar da toplanıp,
Beri tarafa tığılıp toplandı.

Böyle bir taktik Araplarda yok idi,
Salman çabuçak açıklayıvermişti.
Attın bile geçemeyeceği hendek işte hazır,
Geçsin bakalım güvenen varsa gücüne.

Medine halkına seslendi Muhammed:
“Hazır olun uzun savunma var.”, diye.
Her kim ne iş yapar, görevi ne
Bunun hepsini söyledi tek tek.

En mühimi inan dedi Allah’a
Bir tek Allah kuvvet verir bu durumda.
Gücümüzü dener, görür, düşmanı
Alır gelir yüzleştirir meydanda.

Hazırlanıp bittik galiba dediği sırada,
Düşman sel gibi kaplayarak geldi buraya.
Kapkara bir bulut gibi dağılıp
Dönüşmüş gibi dağnık yağan yağmura.

Aşılmaz hendeklerle karşılaştılar,
Aniden ürktüler, donakaldılar,
Ömür boyu savaşarak gezseler de,
Beklemiyorlardı bu engellere şaşakaldılar.

Medine’yi çok kolay alırız diye,
Düşünceler denede şimdi kim bilir?
Dizginleri çekti ve kalakaldı Süfyan
Yüreğinin kapaklarından irin serpilir.
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Orada durdular çaresiz kalıp
Yahudiner nerede, akıl verenler uçmuş?
Başka yandan sürse atı nafile, faydasız,
Kahretsin, her şey için geç olmuş.

İslam’ı korumak için bu seferde
Üç bin kadar halk çımıştı herhalde
Beni Kurayza aşiretinden başkaları,
Yardım etti Muhammed’e verdi destek de.

Kuşatma şimdi daha da uzar ve büyür,
Yerleşir düşman ve de oturuklaşır.
Bir tarafta yer alıyor Kureyşliler,
Başka yanda diğerleri çadır diker.

Bunca baş varsa eğer karar veren,
Çukur neymiş, dolduramaz kimseyi
Medine’ye sefer edip de girsek şayet,
Halkın önderleri neredir akıl ve bilgi?

Günler geçtik sıra düşmanın hali
Zorlaştı, yiyeceği kalmadı.
Çukurlardan akın da edemeyip
Bir iş yapamadıkça takatı kalmadı.

Kış yaklaştı, hava da bozuldu.
Yemek yaptırmaz oldu tuzu ve yedikleri.
Kaftanları uçurur şiddeti rüzgarın
Sürüp geldiler aynalı körükleri.

Boran var bir yanda görleri yaşartan,
Çadırların iplerini söküp atan.
Girer koynuna, koluna
Senin insanlığını hiç duymayan.
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İçlerine kadar soğuk işledi,
Üşümekten dişleri değmiyordu dişlerine.
Kolay zaferler almış olan Arap’ın
Böyle bir çile girmemişti düşüne.

Hatafa’nın askerleri girmeyip
Gidiyoruz diye söz çıkardılar hep birden.
Kureşlilerin çökmüştü ki gönülleri
Eskisi gibi yürekleri oynayıp, kıpırdamayıp.

Ahtap Oğlu Kubey bunu duyunca
Son takatini de verdi ayaklarına
Şöyle dedi: “Beni Kurayz uruğunu
Razı ederim içten karşı çıkanları.”

Eğer gerçek olursa bu amel
Zafer elimizde desin Bemalal.
Çıtırdayan bir ümit ateşi yanmış gibi,
Güç kuvvet verdi askerlerin beline bir an.

Kureyş’e ilk kez gittiğinde
Kabul etmemişti: “Bizi cezbetme!
Aramızda bir durum var. Biz onu
Bozamayız, katılın diye zorlama!”

Tekkar tekrar gitti durdu rica ile:
“Gelişimi yok et, - dedi , - söndürüp, -
Ben – i Nadir halkını nasıl göçürdüyse
Sizleri de yarın alır göçürür.

Halkımız kalabalık, yararlanalım,
Muhammed’in dermanını birlikte bulalım.
Şimdi bilmemizde fayda var,
Tamamen mücadeleye katılalım.”
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Kurayza’nın sözüne karşı zafer borusu çalındı,
Yaktı o, sönmüş olan meşaleyi.
Kureyşlilerin tarafına geçtiler,
Yahudiler ile putperestler birleşti.

Askerler düşmanları karşılayıp dururken,
Evde kalıp da rehavet içinde oturur mu?
Dinini satıp giden o Kubey’in
Sözünü bile söz bilip tutarlar mı?

Kureyza’nın düşman tarafına geçişi
Müslümanların bedenini, ruhunu yakmıştı.
Onsuz bile zor duran münafık,
Şimdi ise tamamen sönmüştü.

Güvenliksiz kaldı şehir korunmaz,
Kurtlara karşı koyun güder gibi.
Bir yolunu bulmak lazım çabucak,
Böyle kötü bir duruma yol verilmez.

Gatafan’ın büyüklerinden Nuayım
Muhammed’e geldi: “Ne yapayım?”
Allah Teala açarsa şayet yolumu,
Bir işin bitişine yardımcı olayım...”

Görev aldı peygamberin kendisinden:
“Yanılmayın, - dedi – hiçbir sözünden.
Ne düşündüğün ve ne söylediğin
Bilinmesin hem yüzünden hem gözünden.

O önceden İslam dinine
Girmiş idi, duyurmadan yaşardı.
Şimdi işte değebilirdi faydası,
Başa gelen zor günlerin birinde.
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Kureyze’ye vardı: “Kureyş, Gatafan
Gideceğiz diyorlar. Yaparlarsa işler yaman.
Yalnız kalırsanız nice olur haliniz?
Gitseler bile, tutmak lazım kendimizi selamette.

Sonuna kadar getirsin dersen savaşın,
Bir iki kişi öncü olarak varsın.
Böylece önce de gelemezler,
Gece gündüz düşmanları oyalasın.

Süfyan’a döndü ve dedi: “Haberin
Var mı senin? Muhammed’in talebini
Kureyze tekrar baştan kabul etti
Bir düşünün, nice olur halin ahvalin.

Günahlarından kurtulmak için getirdiği
Fidye karşılığı ileri gelenleri alıp sizlerden
Müslümanlara verecekti yutkunarak...
Rica etti ki sağ ol, verme, çiftçiden!”

Şüphe oldu, yoka dönüştü inanç.
Bilmek için Kreyze’nin hastalığını
Elçi gitti, dedi ki onlara:
“bize gelin diye haber ettiniz, hatırlayın!

Niye saldırmayıp donakaldınız?
Unutuldu mu yoksa kaygılar?
Daha fazla boş oturacak imkanımız yok bizim
Yarın akın edin, ele alınsın kılıçlar!”

Buna dedi: “Yarın günlerden Cumartesi.
Cumartesi iş yapmaz bu ahali.
Rehine olarak iki üç kişi bırak da git.
İnanalım, kendimizi kendimiz gibi sezelim...”
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O anda Kureyze dedi: “Şimdi size
Yardım da yok rehine de verecek.
Ne yaparsanız siz bilirsiniz... İnanıp
Ahmak gibi gelmişiz bu yere.”

Ve böylece söz bozuldu arada.
Kureyze yalnız kaldı tarlada.
Rüzgar, fırtına, gök gürültüsü, şimşek
Düşmanları aldı kaygıya, tasaya.

Böyle bir soğuk çölde görülmedi,
Rüzgar böyle hiçbir zaman esmedi.
Oradan, buradan gelen tüm engeller
Bir olmuşlardı, bir insanca söyledi.

Düşmanların ödü patladı, düştü yüreği,
Dondu kaldı ruh gücü, ciğerleri.
Rüzgarla bir uçup gitti cesaretleri,
Toza düştü ve bulandı dilekleri.

Bu çarpışmadan bir zafer bile almadı,
Kırgın girdi, öldü gitti malları.
Alev aldı göğsünde yangın çıktı,
Yangınla birlikte yandı gitti arzuları.

Hepi topu dört kişiden ayrılıp
Kazancı olmadan, kaybetme kaygısıyla
Nasıl geri dönerdi şimdi Mekke’ye,
Dönecek iken tüm askerlerini zenginliğe boğup.

Bütün Arapların gücünü toplayıp gelmiş idi,
Ünlü namlı bilinen tüm dünyada.
En iyi silahlarla donanmış,
On bin asker emrinde idi.
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Bundan sonra her şey boştu, hissetti mi?
Taşlara vurdu mu alnını yahut burnunu?
Geç gelince tüm askerlere yayıldı:
“Gidelim!” – diye Süfyan’ın buyruğu.

Gece çöktü yumak yumak kaldılar,
Bırakıp gittiler geçici yurdunu.
Sağ salim tek parça hepsi kaçtı,
Hiç hatırlamaz şimdi böyle bir savaşı.

... Ertesi gün hikmetli bir şafak attı,
Güneş ışıl ışıl altın nurunu dağıttı.
Gökyüzünde mat bir tek bulut bile yok,
Kuşlar uçuşuyor çırparak kanatlarını.

Yer yüzünde olmamış bu alamet,
Müslümanlar etrafına bakınır.
Düşmana bir bak, göçüp gitmiş değil mi?
Huzur içinde yaşayın olsun üstünüzde selamet.

“Allah bize zafer kazandırdı” , diye
Birbirini kutlayan halk dolanır.
Gözlerinden mutluluk yaşları akıp
Bazıları yeri kucaklar, yeri öper.

Müslümanların kazandığı böyle bir başarı,
Ruhi bir zafer idi en büyük.
Yüksek bir yola çıktı, önünden.
Putperestler gibi dağa taşa yükünen.

Düşman ile münakaşa edip birleşen,
Mücadele eden savaşan, yarışan,
Zor zamanda satıp gidip yolda bırakan
Alçakça bilinçsizce gezinen.
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Kureyze’nin halkıyla hesap kitap,
Yapılacak zaman şimdi geldi gibi.
Birlik içinde yaşarız diye bir nizam,
Düzenleyip de onu niye yapmasın?

O da azmış gibi Araplardan halk kurup
“Müslümanları yok edeceğim”, diye niyet eder.
Yola çıkan Kubey şimdi onların,
Evlerinde misafirdir, konaklar.

Onsuz da savaşırım diye silahını,
Toplar durur, doğrular ruh halini.
Yaz gelince yılan akrep ininden,
Tekrar çıkınca şaşırıp da kalmamalı...

Peygamberin çıtı yeni ilanı:
“Müslümanım diyenlerin tamamı
Esirler namaz kılar Kereyze toprağında, -
Kanı ile yıkayıp temizlesin ayıbını!”

Duyar duymaz bu ilan ile hükmü,
Kureyze halkı kölelerden saklandı.
Silah bırakıp, boyunlarını eğmeden,
Bir kez daha yanlışlar yaptı.

Böyle bir işe girişmeseler olurmuş.
Birliğe götüren yol niye böyle uzak?
Hak Teala kuluna boyun eğse
Bahtı kaynar, kendi yanarmış.

Düşmanlığını bıraktığı yerden devam ettirdi,
Kölelere taş attırıp kovalattı.
Gece boyunca rahat bırakmayıp
Dumanlarıyla her bir yanı donattırdı.
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Söğüp durdu peygamberi hor gördü,
Keser gibi müslümanları geçirir.
Bunu duyan Ömer, Osman, Ali’nin
Ciğerleri kaynadı, çıktı ateşleri.

Hatasını anladı, sert çıkan,
Kureyze çıkmadı kaleden.
Yirmi beş günde direnç kırıldı,
Sonra şöyle haber verdi yerinden:

“Bizim Evs aşireti taa baştan
Var oldu, çok sıkıntı yaşadı
Onlara boyun eğeriz hükmetse
Biz kaçmayız verdikleri cezadan”.

Tekliflerini kabul etti Muhammed:
“Evs tamam, kalsınlar öylece.”, dedi.
Bu görevi de vererek Saad’e 
Kendisi bilirdi, ne karar verirse iyiydi.

Ağır oldu onun verdiği hükmü,
Hükmüyle sanki karıştırdı öcünü.
“Erkeklerim hepsine ölüm!”, diye,
Söyledi tarafsız oalan temsilci.

Tutsak etti kadın ve çocuklarını,
Ganimettir dedi, mallarını ve mülklerini.
Böylesi bir ağır ceza istemezsen,
Ata Yurduna ihanet edilmemeli!

Bu Tevrat’ın düzenine uygun idi,
Böylesi hükümler de çok idi.
Yeminini bozup isyan edenler,
Kendileri boyladılar yerin dibine.
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Kureyşlilerin ticaret yaptığı pazara
Getirmişlerdi, özel yapım hazırlıklarla.
Orada yerine getirdiler hükmü,
Orayı dönüştürdüler mezarlığa.

Medine’nin tüm halkı toplandı,
Düşmanların başı hep bir kıyıldı.
Kubey de aynı yerde ecelini
Buldu sonunda, yeri kucaklayarak yıkıldı.

Allah dinini kabul edip tutunan
O aşiretten sağ kaldı dört adam.
On gün geçmeden Saat da görlerini yumdu,
Kurtulan yok kısacası o kusurdan.

Kureyze’nin bu kaygılı hali
Tüm etrafa şimşek gibi dağıldı.
Düşmanların hepsi dedi ki: “Güveneceksek
Başkasına değil, Muhammed’e gitmeli.”

Malı mülkü askerlere bölündü,
Satıp savdı kadınların büyük bölümünü.
İslamın damarını keseceğim diye
Bir uruğun yerde kaldı ömrü.

Birilerinin kuyusunu kazayım diye zorlanma,
Rahatın kaçar, kendin düşersin ona.
İhanet edersen , o zaman Yaradan
Zerre kadar sevap katmaz faydana.

Dile kolay, dünyaları mal etmiş hayattan
Bir kadın gelip: “Olurum derse kaburgan...”
Kendisi bizzat yüreğini sunmuşken,
Bir beklentisi de yok hazırlığından.
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Hatice’nin bu teklifi bu durumda
Yağmur oldu Muhammed’e dökülen,
Boz çölü kaplayıp gelen bir sel,
Bir aydınlıklıktı geri getiren ölümden.

Genelinde toplanan el on binlerden
Fazla idi, gören insan saşırdı.
Arap Çölü yaratıldı yaratılalı
Bunca halkı tek kaderde kim bağladı?

Medine de fethedilmek üzreydi,
Tarihte görülmemiş bir savaş yapıldı.
İslam’a, Hak Teala dinine
Bir haftalık ömrü güya zor gördüler.

Böylesi bir soğuk haber yerde durur mu?
Arap Çölünde uğultu oldu dağıldı.
Pek tez Medine’ye de geldi,
Muhammed’in gece orduları.

Düşman daha önce böyle güç toplamamıştı,
Hazırlığını önce niye duymamıştı?
Sultan Allah, Bedir’de de böyle,
Güçlü geldiler, fakat o kez kırılmamıştı.

Bu haberi alır almaz Muhammed
Ashabıyla da danıştı çarçabuk.
İçten, dıştan koruyacağız der nihayet,
İçten savunma tümündeki tek niyet.

Tam o andaCalman bir fikir verdi,
Aklını, bilgeliğini gösterdi.
“Çukur kazıp yolu şayet bölersek
Tüm düşmandan korur idi bu bizi.
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Böyle bir hal bizim Eren tarafta
Zor zamanda dönüşmüş bir adete.
Hepimiz gece gündüz girişsek,
Hendek biter çok olsa bir haftada.

Bu düşüncede herkes mutabık kaldı,
Kazma, kürek, balyozlar toplanıldı
Kuzey kısmı tekin değildi şehrin,
O tarafa yönlendirdi tüm halkı.

Genç, yaşlı bakınmayıp girişti,
Bir haftaya bitirmek için bu işi.
On bin asker Medine’ye doğru gelirken,
Kolay da değildi kazmazı bellerle sert yeri.

Hadınlar değil, çocuklar çıktı işe,
Vakit yok tu ne tanışmaya ne dinlenmeye,
Gece ile gündüzün farkına bile varmadan,
Hendek kazmak dönüşmüştü büyük bir mücadeleye.

Aynı yerde yemeğini yer, suyunu içer,
Aynı şerde kızlar türkü söyler, raks eder.
Hendek bitse Rahat olur Medine,
Demek ki aydınlık karşı taraftan gelir.

Peygamber’in kendisi de iş başında,
İşlerin ilerlemesine sevindi.
Halkla bir hendek kazar, alnından,
Akan terini bileğinin tersiyle sildi.

Ömer, Osman, Ebu Bekir ve hatta,
Ali ile Zahit gezer arada.
Tam bir disiplin vardı kendince,
Bir kişi bile gitmez ne eve ne kaleye.
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Cuma boyu başını kaldırmadan çalışıp
Dört bir yanda hendek bitti, kazılıp.
Bitmeyecek gibiydi bir ara, tövbe,
Gönüller rahatlamıştı, herkese tek tek yayılıp.

Salman’ın bu fikri pek akıllıcaydı,
Atlı askerler geçemeyip telef oldu.
Her bir yandan taşlar da toplanıp,
Beri tarafa tığılıp toplandı.

Böyle bir taktik Araplarda yok idi,
Salman çabuçak açıklayıvermişti.
Attın bile geçemeyeceği hendek işte hazır,
Geçsin bakalım güvenen varsa gücüne.

Medine halkına seslendi Muhammed:
“Hazır olun uzun savunma var.”, diye.
Her kim ne iş yapar, görevi ne
Bunun hepsini söyledi tek tek.

En mühimi inan dedi Allah’a
Bir tek Allah kuvvet verir bu durumda.
Gücümüzü dener, görür, düşmanı
Alır gelir yüzleştirir meydanda.

Hazırlanıp bittik galiba dediği sırada,
Düşman sel gibi kaplayarak geldi buraya.
Kapkara bir bulut gibi dağılıp
Dönüşmüş gibi dağnık yağan yağmura.

Aşılmaz hendeklerle karşılaştılar,
Aniden ürktüler, donakaldılar,
Ömür boyu savaşarak gezseler de,
Beklemiyorlardı bu engellere şaşakaldılar.
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Medine’yi çok kolay alırız diye,
Düşünceler denede şimdi kim bilir?
Dizginleri çekti ve kalakaldı Süfyan
Yüreğinin kapaklarından irin serpilir.

Orada durdular çaresiz kalıp
Yahudiner nerede, akıl verenler uçmuş?
Başka yandan sürse atı nafile, faydasız,
Kahretsin, her şey için geç olmuş.

İslam’ı korumak için bu seferde
Üç bin kadar halk çımıştı herhalde
Beni Kurayza aşiretinden başkaları,
Yardım etti Muhammed’e verdi destek de.

Kuşatma şimdi daha da uzar ve büyür,
Yerleşir düşman ve de oturuklaşır.
Bir tarafta yer alıyor Kureyşliler,
Başka yanda diğerleri çadır diker.

Bunca baş varsa eğer karar veren,
Çukur neymiş, dolduramaz kimseyi
Medine’ye sefer edip de girsek şayet,
Halkın önderleri neredir akıl ve bilgi?

Günler geçtik sıra düşmanın hali
Zorlaştı, yiyeceği kalmadı.
Çukurlardan akın da edemeyip
Bir iş yapamadıkça takatı kalmadı.

Kış yaklaştı, hava da bozuldu.
Yemek yaptırmaz oldu tuzu ve yedikleri.
Kaftanları uçurur şiddeti rüzgarın
Sürüp geldiler aynalı körükleri.
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Boran var bir yanda görleri yaşartan,
Çadırların iplerini söküp atan.
Girer koynuna, koluna
Senin insanlığını hiç duymayan.

İçlerine kadar soğuk işledi,
Üşümekten dişleri değmiyordu dişlerine.
Kolay zaferler almış olan Arap’ın
Böyle bir çile girmemişti düşüne.

Hatafa’nın askerleri girmeyip
Gidiyoruz diye söz çıkardılar hep birden.
Kureşlilerin çökmüştü ki gönülleri
Eskisi gibi yürekleri oynayıp, kıpırdamayıp.

İKİ SAVAŞ ARASINDA

Şairlik ticaret değil, bir Pazar gibi,
Eğer gönlün var ise temizlenmez,
Künlük hayatı girecek ateşin yok,
Oturursun bir satır söz yazmadan

Sonra parmaklarını dişleyerek pişmanlık çekme,
Ufak sapkın durumlara bile ilişme!
Uykunu boz kendi kendine alış,
Ilk hevesini ver büyük bir işe.

Bilmezle dünyamın nasıl olduğunu,
Bir şarkıya dönüşüp gittiğini.
Kabrimin geçersen eğer yanından,
Ölümsüz kalan şiirlerim olsun hatırlanan.
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Bu ışıktan avarelikle geçmedim,
Can-ı gönülden ölümsüzlüğü istedim.
Göğsümden dileklerle yoğrulup
Mihnet ettim kendi kendimi düşürdüm.

Bencil olma dua et, durdur kendini,
Bir gün senin rıskın da tükenir.
Bu dünyada bıraktığım güç kuvvet
Seni zor yollardan selametle geçirir.

* * *

Hayber güzeldir, toprağı merhemdir,
Ekinin her türü orada ekilir.
Ağaçları meyve verir taşımaz,
Bereketli düzlükleri mallar için bereketlidir.

Bal gibi tatlı hurmaları yetişir,
Rengarenk çiçekleri gitmez gözünden.
Kuşlar öter gönlüne huzur verir,
Saf, temiz sular akar gözelerden.

O vadide yedi kale kuruldu,
Duvarları kızıl tuğladan örüldü.
İhtişamı da şaşırtıyordu doğrusu,
Bunun için bu güç nereden bulundu?

Böylece yer yüzünü mesken eden
Eskiden beri iki üç aşiret vardı gelen.
Zenginlikse zenginlik, tüm nizamı tam kendince,
Hayatın ezgisi hoştu onlara düzenlerince.

Yahudiler Medine’den kovuldu,
Burada yer edinip, faydalanıp, ısındılar.
Ahir bir gün öç alırız der gibi,
Silahlarını hazırlayıp da önceden toplandılar.
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Arap’lardaki yahudinin merkezi
Hayber idi birbirini kollarlardı.
Yavaş yavaş güçlenerek geliyor,-
Medine’yi kaplıyordu tamamı.

Bu kabus durur iken tepede,
Korku verir düşen her bir gölge.
İlk olarak mektup gönderdi Muhammed,
Yaşayalım diye birlik içinde bir evde.

Atik Oğlu Abdullah’ı onlara
Elçi kıldı: “Neticeyi haber et,
Anlaşmaya razılar mı, öğren, - dedi –
Tek dileğim gitmesin çaban kurban fırtınaya”.

Elçi gidip öğrendi işi, durumu,
Muhammed’in tamamen yaptı isteğini.
Birlik içinde olalım dediler başında,
Kavgaya dönüştü her şey sonunda.

Atılıp Yasır’ın ulu kişileri,
Abdullah’ı yolda çok zorladılar.
Peygamber bizzat gelsin bana diye,
Kendilerini yıkılmaz bir han gibi gördüler.

Mücadelenin nihayetinde ölüp gitti sonunda,
Sert tavırları yedi onun başını.
Yahudiler o günlerden bu yana,
Koltuk altı ettiler mihenk taşını.

Münafıkların en büyüğü Ubay de,
Müslümanların sırrını söyleyerek bir ayda
Haber verdi durdu onlara hiç durmadan,
Satıldı gibi istediği paraya.
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Komşusuydu Gatafan aşireti,
Hayber tarafına zor zahmet döndü.
Alış veriş yapan dostlar oldular,
Güney kısmında büyük bir korku peyda oldu.

Sırrrının üstüne didişelim mi dedi,
Yahut halkını korkutalım mı dedi,
Geceleyip Muhammed’in develerini,
Sürdü gitti... ezelki öçmüş gibi.

Yangın mı çıktı ki Gatafan’ın çocukları,
Peygamberin develerini seçti, aldı.
Medine’nin giriş sınırında,
Kolay mıdır kavga gürültü çıkarması.

Hudeybiye vadisinden geleli,
Daha yeni bir ay olmuş idi,
Beklenmeyen bir karara vardı Peygamber:
“Atlanıyoruz, gidiyoruz bugün Hayber’e.”

Dedi ki: “Çıksın isteyenler gazaya,
Dayanabilecekler uzun yola, sıkıntıya.
Kim ant içtiyse bana Hudeybiye’de,
İşte onlar olsun bugünkü hizmette...”

Hacca gidenlerin tamamı,
Orada bu kutsal yemini tutmaya
Hazırlardı atlanıp pusatlanmaya Hayber’e
Bin altı yüz kişi hesaplandı.

Uzak duralım diye beladan,
Duymadın diye dışardan başka bir adam
Karanlık çökünce yola çıktılar,
Sorumlu değillerdi şimdi herhangi bir taşıttan.
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Üç gün durmadan yollanıldı, at sürüldü,
Yüz elli fersah yol aşıldı.
Sabahında ulaştılar. Karşıda
Muhazzam Hayber kalesi göründü.

Hayber mavi bir deniz gibi duruyor,
Kuşlar uçar gökyüzünde neşeyle.
Masmavi kütle kütle yığılan 
Uç uca bulutları geziyor.

Yiğit Muhammed meydana girerken önünde
Dedi: “işte geldik yeşil Hayber’e!
Hak Teala kötülüklerden korusun,
Boyun eğsin Hayber bizim imanımıza.

Ey Yaradan! Şehrin tamamını,
Halkın topladığı malı gönlünden kopanı
Bize verin! Kötülüğünü uzak tut!
Kötülüğü yaklaşıp gelmemeli.

Allah için, Allah’ın verdiği din için!
Hücum!” – dedi. Muhammed’in bunun için
Duydu alem, duydu gök, duydu yer...
Askerler de başlamıştı yapmaya işini.

“Savaşmadan barış ile maksadımıza
Ulaşalım, var mısını?” – dediğinde
Hayber’in yücelerinden Sellam şöyle dedi
İleriyi gösterdi... Deveperest mi bu da ne?

Halkı tüm burçlara gizlendi,
Şimdi sanki çok kan akacak gibiydi.
Kavgayı tavsiyeyle, danışıp oturarak
Çözüm olan bir fırsat verdi.
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“Savaşırım dedi Hayber. Aslında
Hazır idi gazaya çoktan çıkmaya.
Müslümanlar gitti biraz dağılıp
Kabileden tez dönüşüm vatana.

Hatah kalesinde savaş başladı,
Can siperane kaleleri korur genci yaşlısı.
Bugüne dek olan tüm savaşlardan
Daha da çetin idi Hayber Savaşı.

Müslümanlar hücum edip gelirken,
Yağmur, dolu yağar durur üstünde.
Yaklaşırsan taş sağanağında kalırsın,
Kaleye yaklaşamıyordu bir kul bile.

Yahudiler yorgun düşene dek korudu,
İlk gün hiçbir kazanan  olmadı.
Bir Müslüman bile girememiş kaleye,
Elleri duvarına dahi değmemişti bile.

Akşama Sellam’a ok attılar,
Dedi ki o zaman: koruyup ar ve namusunu
Sağ salim yaşayın... Vermeyin hayberi!
Acımadan döktüler kanlarını.”

Yiğit, cesur biriymiş sonuncusu
Dinlenirken: “Kaldır, - dedi – başını,”
Başını kaldırdı: “Durum nasıl oldu?” – diye
Sordu, yüreği de yatıştı.

Onun yerine Haris durdu o anda
İki gözü ateş gibi kızarır.
Emir verir: “Çabuk olun! Biraz 
Soluklanırsanız kale düşer ve gider.”
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Halkının iyi bir vatandaşı
Olduğu görünüşünden belliydi.
Sellam gibi tertibi, düzeni dir tutup
Meydanından şapır şapır ter döküldü.

Taa en baştan tuttuğunda bir işi,
Başını koyup içtenlikle girişti.
Sabaha dek düşündü :”Nasıl etse de
Alsa idi Müslümanlardan zaferi?

Ertesi gün güneşin sıcağı
Sabahıyla tüm vadiyi kapladı.
Müslüman evladı Mahmut savaştı,
Tekrar yine o kaleye başladı.

Mahmut gelip alırlarken vadiyi,
Yorgun düştü bir gölgeye gizlendi.
O anda tepesine taş indi
Yanıp duran yıldızını söndürdü.

Yönetimi Ebu Bekir ele aldı.
Üç gün boyu ilerleyemedi, zorlandı.
Bu kaleyi zamanında ustalar
Aşılmaz, yıkılmaz diye kurmuşlardı.

Selman :”Bunun çaresini bulurum” - , diye
“Duvarına bir delik açarım”, diye
Gece gündüz askerlerle birçok
Çukur kazdı yerin altına derince.

Dördündüncü gün Hazreti Muhammed
Ömer’e dedi: “İlerle, saldır!” diye
Ömer de zor bir yiğitmiş,
Yıkılmadı, fakat dimdikti hisar.
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Nadir ile Kaynukaların kaderi
Acaba bunlara bir ders oldu mu?
Ölüm ile gelip yüz yüze,
İntikamla savaşa vardı hepsi.

Farkettirmeden çukur kazıp her gün,
Sonunda Salman geldi duvar dibine.
Bir bir çekip o sağlam piriketleri,
Delik açtı içeriye girilmeye.

O gündü ki idare de değişti,
Ali oldu askerlerin lideri.
Elinde dalgalanan bayrakla çıka geldi,
Bayrağa saf ümitler ışık verdi.

İşlam’ın Arslanı denen söz,
Ali Şir’e denilmişti sanki.
Hem gençliği hem bilgeliği var onun,
İki oğlu vardı, onlar da geleceğiydi.

Ülküsünden dönmemişti hiç geriye,
Böyle bir söz dolandı Arap’lar içinde.
İslam’ın nuru uzaklara ulaşsın diye,
Sadık kalırdı her daim yeminine.

Kahrı güce dönüşür alev aley yanar meşale gibi,
Kara ateş gibi girmiş gibi sanki, Allah Allah...
Hiç kimse onun gibi olamazmışçasına,
Göreceği gün,  yiyeceği ekmek varmışcasına.

Bugün onun şanının aşacağı gün mü?
Uçup gider gördüğü insan sürgünü...
Gidip ona kalede destek çıktılar,
Şeytan kıvır kıvır hasetinden kudurdu.
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Sağ taraftan gelen o darbeyi,
Farketmedi, düştü elinden kalkanı.
Sonra kılıç inip başka yere değerken
Birden sıçradı... Ölümden o kurtardı.

Tam orada varmış bir eşik,
Kalkan yaptılar önlerine direşip.
Bozulur dokundukça kılıçların,
Heyecanla içi kaynar o mücadeleden geçip...

Dümdüz girdi gitti kaleye,
Epeydir de ter deryası var yüzünde.
Askerlere: “durma, - der -, ileri!”
... Kale ele geçmişti son gecede.

Can siperane savunan düşmanı,
Esir etti, ölümden kurtardı.
Tümünü götürdüler, çıkardılar  meydana,
Müslüman’ların tepesinde kut yandı.

On gün boyu kale namusunu vermedi,
On günde kale kendini derledi.
Dönüp dönüştürülüp korundu,
Pek kafa tuttu, başını kolay vermedi.

Çok kolay ele geçti kalan kaleler,
Çıkar iken: “Alalım!”, -diyen emirler.
Tepe oldu kazanılan ganimet,
Esir düştü nice “Benim” diyen er.

Kamus adlı kale kaldı yalnızca, tek,
Hayber’de bu kalenin sağlamlığına yoktur denk.
Yiğit Merhab oradaymış diye ki,
Gün için fısır fısır söz olmuş idi.



265 

Şahitlik ederim, sen son Peygamber.
Yanılanı yola çıkar ve koru!
Yıkılanı koltuğundan kaldırıp,
sendelese dayanak olun dayanıp.

İnandığım ilahlarda güç olsa,
Senin gibi girerdim doğru yola.
Kollar idi o halde bizi de,
Biz de doyup yaşar idik ganimet içinde.

Fakat senin Allah’ına inandım,
Ruhumda yoğruldu bu inancım.
Affet beni, yaptığım tüm günahlar için,
Yanılmışım, yetiştirdiğim hep kara çiçeğim.

Yamanlık etme Kureyşlilere hiçbir an,
Başkalarının çöktüğü gibi çökme.
Cömertlik yap, affedebil geçmişi,
Sen onlara cellat gibi görünme!

İslam’a girmeye onların hepsi hazır,
Girin dersen girerler şimdi secdeyle.
Her ne zaman Hak yolunda hizmet ederler,
Seninle bir bilek bükerler.”

“Hak Teala bağışlayıcı, merhametli,-
Dedi ona ak Peygamber. –gidebilirsin!
Kimse dokunmayacak Kureyşlilere evinde,
Olsa eğer Kabe’de ya da bahçesinde.

Dönerek Süfiyan kendi halkına,
Dedi vecizce: gördüm geldim şimdi daha.
Sayısız mücahit toplamış Muhammed,
Hazır bekliyorlar Mekke içini almaya.
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Eğer ki kim kendi evinden çıkmazsa,
Kabe’ye yahut bana gelip hatırlatsa
Kimse dokunmayacak o kişiye bilin,
Kim Müslüman olursa ona yok bir ceza.

Dört bir yandan asker durmadan akıp
Girdiler... Mekke ayağa kalktı...
Caddelerde görülmedi bir kişi,
Felaket içinde kalmayayım diye gizlendi.

Girdiler bir ok bile atmadan,
Talan olmadan, slogan atılmadan
Gösterişlik, biraz büyük, burnu havada,
Zafer ile geldiklerini saklamadan..

Donup durmuş gibi sanki hayat,
Şehir karşı çıkmaz, secde eder.
Ak boz at üstünde aslan Muhammed
Yüreğinde zafer denilen ümit yer eder.

Korunakların, barınakların kapısı kapalı,
Camlarında perdelesi asılı.
Köpekler ürmez, pir tek ses duyulmaz,
Allah’tan bu buyruk sanki bahtları.

Müslümanları peşinden sürükleyen
Bu şehrin ruh gücü zorlamıştı.
O zamanlar Muhammed’in bu kadar,
Mertebeye çıkacağını sezmemişti.

Dünya böyle altı üstüne değişti,
Dün doluysa bugün boşalıp eksildi.
Putperestler gibi nice Allahsızları
Devam eden köhne tarih çok gördü.
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Gittikçe kuşlar da dönmedi yok oldular,
Yer görüldü hava durumu düzeldi.
Arafat’a geldi, gemi de durdu.
Günlerin birinde fırtınaya tutuldu.

Yere indi Nuh’un gelini, çocukları,
Allah’ın Hak yolunu tutup bağlandı.
Yine baştan insan göçü ulanarak,-
Hüküm sürdü hayatın Hak düzeni.

Niye anlattı Muhammed bu olayı?
Nuh Peygamber Ömrüne dayandı.
Müslüman’ı koruyan yol birisi, - 
O yolu kabul eyle açıktır bu.

O zaman Kureyşlilerin içinden,
Muhammed’in haleti ruhiyesini anlayan
Üç dört kişi karşı çıktı Kasım’a,
Seslendi tüm halka bir avazdan.

Karşı çıkan hiç kimse kalmadı,
Kasım bitti...kulluk yerini aldı.
Karar vardı Kabe’de asılı,
Sözleri silinmiş... Mevsim çizdi ve onardı.

Hak yolunda sönmesin diye ümidin,
Müslümanlara tekrar geldi aydınlık gün.
Şehirde rahatça gezebildiler,
Unutup sayılarını yangınların.

Ahtap Oğlu Kubey bunu duyunca
Son takatini de verdi ayaklarına
Şöyle dedi: “Beni Kurayz uruğunu
Razı ederim içten karşı çıkanları.”
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Eğer gerçek olursa bu amel
Zafer elimizde desin Bemalal.
Çıtırdayan bir ümit ateşi yanmış gibi,
Güç kuvvet verdi askerlerin beline bir an.

Kureyş’e ilk kez gittiğinde
Kabul etmemişti: “Bizi cezbetme!
Aramızda bir durum var. Biz onu
Bozamayız, katılın diye zorlama!”

Tekkar tekrar gitti durdu rica ile:
“Gelişimi yok et, - dedi , - söndürüp, -
Ben – i Nadir halkını nasıl göçürdüyse
Sizleri de yarın alır göçürür.

Halkımız kalabalık, yararlanalım,
Muhammed’in dermanını birlikte bulalım.
Şimdi bilmemizde fayda var,
Tamamen mücadeleye katılalım.”

Kurayza’nın sözüne karşı zafer borusu çalındı,
Yaktı o, sönmüş olan meşaleyi.
Kureyşlilerin tarafına geçtiler,
Yahudiler ile putperestler birleşti.

Askerler düşmanları karşılayıp dururken,
Evde kalıp da rehavet içinde oturur mu?
Dinini satıp giden o Kubey’in
Sözünü bile söz bilip tutarlar mı?

Kureyza’nın düşman tarafına geçişi
Müslümanların bedenini, ruhunu yakmıştı.
Onsuz bile zor duran münafık,
Şimdi ise tamamen sönmüştü.
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Güvenliksiz kaldı şehir korunmaz,
Kurtlara karşı koyun güder gibi.
Bir yolunu bulmak lazım çabucak,
Böyle kötü bir duruma yol verilmez.

Bin askere denkmiş gücü o kahramanın,
Böylesi yahudilerin son elde kalanı.
Kaslarını gören Ali şaştı kaldı:
“Nasıl biri doğurmuş bu adamı?”

O Merhab savaşırım diye kendi,
Kanlı meydanın yanına çıka geldi.
Dedi: “kimmiş kahraman, kimmiş er,
Bir buruşla kana bularım içini.

Bir vuruşumla yeri kucaklarsın,
Asıl o zaman gücün hasını.
Canın kursağına dayandığı zaman,
Öte tarafa gitmek için yalvarırsın.

Benim olduğum yer güvenlidir her zaman,
Ömründen vaz geçen ya da canına susayan
Adamlar çıkar sadece, benim karşıma.
İçinizde var mı böyle bir adam?”

Yaşadığı toprağa nam salmış gibi,
Gözünü dikti hiçbir şeyden korkmaz gibi.
“Ben varım., -, dedi Ali,- herkese”.
Bu adamın sırrını biliyormuş gibi.

“Allah sana güç versin, korusun!
Hızır olsun ahirette yoldaşın!-
Diye, dusını etti O’na Muhammed,- 
O Merhab’sa ey Yarabbim, kuvvet bulmasın!”
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İki yiğit uzun güreşe tutuştu,
Birbirine sımsıkı bağlandı.
Aslan gibi kükrediler, toz dumana bulandı,
Gösterdiler halka hakiki bir kapışmayı.

Bu arada ikisi nasıl olduysa,
İkisinin de kaftanları dolandı.
Bir ara Merhab’ı dik kaldıran
Ali Şir’in haykırışı duyuldu.

Toprağa dağ gibi yığılıp kaldı...
Dondu kaldı, duymaz oldu kulağı.
Sıçradı bütün boynu kıtırdadı,
Hırçın, deli dolu zamanlarına uzanmıştı.

Başını dikti, durdu ve yürüdü Ali Şir,
Tüm boynundan su gibi akıyordu haklı ter.
İki yiğit güreşirken belli ki,
Yerliğinden utanmıştı kara yer.

“Yenildik!”- dedi bütün Hayber halkı,
En son ümitleri de bitmişti.
Diz çöktü hepsi, yüzlerinde üzüntü,
yerden alamadı hiçbirisi gözünü.

Bazı akil adamların çıkardılar,
Dilediler canlarını bağışlamasını.
Daha sonra hiç isyan etmeden,
Vaad ettiler ellerine silah almamayı.

Kabul ettiler Peygamberin emrini,
Ürünlerin yarısını vereceklerdi.
Hayber artık Müslüman’lara aitti,
Herkes yine aynı yerinde işindeydi.
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Yapın diye benim bu buyruğumu,
Mallarına, mülklerine dokunmadı.
Yakıp yıkmadı ekinini, bahçesini, ağacını,
Söylendi ne yapacakları, nasıl yaşayacakları.

Müslüman olunmalı, diye bir şart
Koşmadılar, yoktu böyle siyaset.
Ganimetteki birçok Tevrat’ı
Geri verdi, bu kendince bir feraset.

Kaç kez kanasa da parmağım,
Kolay yola ben hoş seda varmadım.
Okuyucum gönlümde sen var idin?
Sensin benim dayanağım , saygınım.

UHUD SAVAŞI

Şeyh Nevai şiirin piri, kıdemlisi,
Senin gibi Türk Dilinin has adamı.
Horasan’da, Mısır ile Turan’da,
Şıkırdayan ezgilere yayıldı.

Nizami’yi Arstan diye sezer idin,
Bu kolay yola çok da kolay varmadım
Türk’ün güzel kerametli sözlerini
Yıldız edip aya aleme serptin sen.

Tanıdı ve öğrendi tüm Arap coğrafyası,
Kimin ne kadar ağır imiş ölçüsü.
Muhammed’in kadrini kendine güç alarak,
Çolpon yıldızı gibi parlayıverdi gökyüzündeki.
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Ufak tefek göçerlerin akilleri
Geleceklerine kaygıyla yaklaştı.
Medine’ye kadar yaklaşmışlardı ki,
İstediler peygambere biyat etmeyi.

Her bir yandan akıp gelen dünya malı
Medine’ye geldi durdu döküle döküle,
Bunların hepsi silahtı, ekmekti
Yine halka dağıtıldı bölüne bölüne.

Uçsuz bucaksız büyük memleketin içinde
Men Müslümanım diyen bir kişiye bile
Kimse dokunmaz, tavuğuna kış demez,
Allah Teala medet olur işine.

Müslümanın uzadı şimdi kolları,
Dört bir yana düştü artık yolları.
Düşman sayılan uruklar döndürüp mızraklarını,
Seferleri oldu zafer ganimeti.

Hicretin altıncı yıl, baharında,
Cuma günü sabaha karşı ezanda
Muhammed’e vahiy geldi Allah’tan
Ayşe daha yeni su koymuştu kazana.

Cuma namazı bitince Eshaba
Buyruk verdi: “Açıldık büyük bir amaca
İbadet için Kabe’ye doğru yol alıyoruz,
Hazırlansı tüm millet bir hafta”.

Kabe, en kutsal isim idi,
Müslümanın kalbinde yatar idi.
Kureyşlileri kovdukları günden bu yana
Gitmemişleri hiç Mekke’nin bir yerine.
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Azap, şer içinde olan,
Mekke şimdi ise kutsal tekrardan.
Muhacirlerin yüreğinde doğdukları yer,
Gece gündüz ebabil gibi öter.

Canı gönülden etmek isterse ziyaret,
Kureyşliler başka koparmaz herhalde kıyamet.
Silahsız, savaşmayı göze alarak
Giden halkı nasıl tutsak edesin?

Karşılaşarak nice günler geçirildi,
Kimin nasıl olduğu bilindi.
Kovalanmaktan başını kaldırmayan İslam
İşte şimdi güçlendi ve de yetişti.

Hatrında tut diye geçti ulu girişi
Allah Teala verdi aklı, nasihati.
Oraya İbrahim peygamber
Cami yapıp halka kıldığı hizmeti.

Orada Müslüman adını almış,
Melekten: “Oku!” – diye emir almış.
Nazil oldu en son sureler,
Dokuz kat göğün sırrı açılmış.

Bütün Arap’ların geçip giden yığınları,
O kabe ki Müslümanların kutsalı.
“Gidip orada ibadet edeceğiz.” – deyince
Alemlere denk oldu bu sözü, lafları.

Bin dört yüz kişi yola at vurdu,
Kurbanlık diye yetmiş deve eklendi.
Yönlendiler ziyarete , Kabe’ye,
Bizzat Muhammed göçü yönetti.
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Yolda onlar akpak gömlekler giydiler,
Geleneklere göre ihrama girdiler.
Müslümanların geldiğini Kureyşliler
Nasıl kabul edeceğini bildiler.

“Girdirmeyiz Müslümanların hepsini,
Sokmayız Mekke’ye”, - diye yeminini
Vermişler, yolu kapatmaya çıkmışlar
Almışlar kılıçları, kişnetmişler atlarını.

“Hey bre körler! Kureyşlileri savaş bu,
Yutacak gibi, hiç susmadılar durmadan.
Bizim yolumuza niye engel olurlar,
Ne diye korurlar bim Ata yurdumuzu?

Ben ölür müyüm yahut zaferi görür müyüm,
İslam’ın kaderi çoktan verildi.
Dine geçiyor topluca hep Kureyşliler
Başka çare yok, kendi kendine yetişti..”,-

Diye Muhammed’in canı sıkıldı
Dedi ki: “Göçü başka tarafa yönelttin!”
Dolanıp dağ taraftan geçtiler
Hudeybiye Vadisi’ne geldiler.

Buradan bir yer alıp yerleşti
Buldu eski kuyuları çöldeki.
Halk da şaşırdı: “Mekke’ye niye gitmiyoruz?
Ya da sadece boş bir tarla görmeye mi geldikti?

Huza sülalesi elçi olarak Mekke’ye
Gitti ve dedi: “Müslümandan şüphe etme.
Gelmiş hepsi iyi niyet ve düşünceyle...
Şehrine sok, yolunu engelleme!
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Silahları yok, giyindikleri de ihram.
İyi değildir eski yarayı okşaman.
Hepi topu ibadet için Kabe’ye
Gidiyorlarmış, ne istersin ki bundan?

Mekke’nin ileri gelenleri üç gruba bölündü:
“Peki girsinler!” – dedi birileri gönüllü.
İkinciler mırın kırın ederken,
Üçüncüler: “Girmesinler!” – diye sövdü.

“Sokmuyoruz”, - fikrinin ölçüsü
Baskın çıktı intikamları tuttu.
Dediler ki: “Bu bir amel gibidir,
Belalara düşüp de ısırmayalım parmaklarımızı.

Bunun için yollarını iyi tutalım,
Gerekli değil bize cenneti de cehennemi de.
Muhammed’in Mekke’ye bu gelişi
Huzuru yok eden bir baş ağrısı”.

İkinci olarak Osman gitti ümitle:
“Hainlik etmeyiz, - diye, - sizlere”.
Cevap vermediler iki üç gün,
Haber geldi öldü diye o yerde.

Bu nasıl gidişat? Şimdi ne yapacaklar?
Bu yasaktan nasıl öne çıkacaklar?
Başları öne eğip de Medine’ye dönerler mi?
Asla, hayır, yapmazlar... Kureyşlilerle savaşacaklar.

“Tamam, yeter, taş taş üstünde bırakmayacağım,
Şimdiye dek sabrettim, katlandım”, -
Diye kendi kendine söz verdi Muhammed,
Halka dedi: “Emri budur Hüda’nın...
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Peygamber’e kim burada ant içerse,
Verdiği ant bizzat Allah’ın kendine.
İhramı değiştiririm kılıca
Diyen varsa dümdüz baksın gözüme”,-

Der iken Peygamber’in önünden
Ant alanlar yürüyüp geçti sıra sıra.
Dediler ki: “Ne buyurursan – hazırız!
Sözünü iki etmemeye yemin de ederiz...”

Askerlerin gözlerinden anladı,
İnancın genişlemiş çemberi.
Peygambere gönlünü tamamen vermişler,
Göremedi iki yüzlüyü, riyakarı.

Hudeybiye vadisinde hışır hışır
Büyümüştü güçlü büyük bir ağaç.
İmanın büyük bir işaretini gösterdi,
O ağacın altında yemindi ettikleri.

Yeminleşme tam olarak bitti biterken,
Yalan imiş Osman öldü denen söz,
Kureyşlilerin elçisini takip ederek 
Geldi kaftanını sürükleyerek.

Müslümanların ziyaretten başka bir
Kötü bir fikri olmadığını anlayıp
Osman sonunda razı etmiş Kureyşlileri,
Yumuşatmış hem gücünü hem de düşüncesini.

Kureyşlilerden gelen özel elçiyi
Hiç kimseden ayrı tutup itmedi
İzzet-i ikram ve de hürmet gördük sıra,
Kabul etti İslam’ın gücünü.
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Muhammed’in öğrencileri, dostları,
Misafiri bu düzenle ağırladı.
Tümü geldi, durdular bir sırada,
Gerekirse söyleyecek sözleri de vardı.

Süheyl adında bir elçiydi bu,
Kureyşlilerin inandığı bir bilge adam bu.
Çok gün görmüş, birçok işi bitirmiş,
Ömründe bilmezdi hiç korkuyu.

Cesur, titremeyen bir şer idi,
Yüreğinde de cesaret var idi.
Ölse de sözünden dönmezdi,
Putperestlik için canını bile verirdi.

Epey süre yordular kafalarını,
İyice ele aldılar anlaşmanın şartlarını.
“Yaz, - diye emir verdi Ali’ye,-
“Bismillah er-rahman” diye başlamalı”.

“Dur!”- dedi Süheyl, - öyle başlama!
“Er – Rahman” denen sözü çıkar da
“Bismillah” diye yazın, sonra ekleyip
Adımızı da yazalım altına.”

Tamamını Muhammed bunların kabul etti,
Şimdi onun için bu antlaşma en gereklisiydi.
Putperestlerin bu en son adımı,
İslamı ilk kez tanıması demekti.

Şartlara göre Müslümanlar bu sırada,
Ziyarette bulunmadan geri dönecek.
Gelecek yıl girebilecekler Mekke’ye,
Fakat üç gün yeter dediler, sınır görerek.
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Geldiğinde silah olmayacak kimsede,
Fakat kınında bıçak varsa kabuldür.
Buradan bir müslümanı götürmeyecek,
Şayet kalmak isterse kalır Mekke’de.

Medine’ye kaçsa biri gönderir,
Mekke’ye gelen ise huzuru bulur.
Başka milletler kimlerle anlaşma
Yaparlarsa yapsınlar tarafsız olur.

Bu antlaşma ağır ve zor da olsa,
Razıyım diye mührünü bastı ona.
Taa uzakları düşündü Muhammed,
Ümi olmadı bugünkü zafer, faydaya.

En mühimi sıkıntıdan kurtuldu,
Korudu barış dolu, huzurlu durumu.
Kimse hissetmezken onun hisleri var idi,
Başkalarını ise tatmin olmadı.

Bu antlaşma yapılmıştı on yıllığına,
On yıl Kureyş çıkmayacaktı karşı da.
O dönemde İslamın ışığı,
Dağılır gider uzak yakın her bir yana.

Onsuz da putperestlik sonunda
Çürümüş bir inanca dönüşürdü illa ki.
İlk olarak bunu Bedir’de, Uhud’da
Sezmiş idi Süfyan’ın aklı bunları.

Bu antlaşma büyük bir siyasi zaferin,
Getirecek ve verecek meyvesini.
Başkaları bilmez idi yarınki,
Yere düşen yemişleri dermesini.
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Antlaşmaya göre imkan yoktu bu yıl Kabe’ye,
Ziyareti gerçekleştirip o tarlada
Dönmek gerek. Emir verdi Muhammed:
“Getirdiğimiz develeri kurban et!”

Bu da nesi? Nereden çıktı bu adet?
Bundan nasıl alırız bir fayda bir çıkar?
Putperestler kahkahayla gülmez mi,
Onurumuzu düşürmez mi yerlere?

Bu buyruğa kimse anlam veremedi,
Üç kez dedi, engelleyemedi o dahi.
Çadırına girse o an karısı,
Umusalem: “Kendin kurban et!” – dedi.

Niyetlenip kurban edin Allah’a,
Başka bir söz söyleme, gelme!
Seni görür, keser herkes ardından,
Hadi çabuk, - diye söz etti Tayman’a.

Kurbanlığı onun kestiğini gördüler,
Ne yapacaktı, emre riayet ettiler.
Ak giyimli ihramdan çıkıp
Kurbanlıkların etini halka böldüler.

Hudeybiye vadisinde böylece,
Bayram yaptılar üç gün boyu doydular et yemeye.
Mahsustan ayak basmasınlar diye
Kureyşiler ara ara gelip durdu kontrole.

Yaradana yağdırdılar çokça teşekkürü,
Tövbe edip, ettiler onca şükürü.
Ertesi gün sabah namazı bitince
Toplanıp hepsi bir Medine’ye döndü.
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Asil Mekke, ataların vatanı,
Yüreğin ateşte kaynayan yanı.
Bu sefer bir başka sezildi,
Sabrederek bir yıl şimdi geçer mi?

Kureşiler ona verse de azabı,
Hissetti bir yerlerde büyük bir saygıyı:
Görülmeyen çekici bir güç var gibi,
İşte o güç yaptı birçok hizmeti.

Muhammed’in zihninde nasıl bir sır var?
Yalnız iken Allah işe sırdaştır...
Yarın nasıl bir buyruk verir, bilmez ki,
Allah sözü –kutludur, nur saçar.

Hudeybiye antlaşması gerçekte
Unutulmaz asırlar boyunca
Ders veren bir iemareydi anlayana,
Peygamber’in mührü, nuru var onda.

Önce Kureyşiler tıkarım derdi damarı,
Antlaşmayı yapmasıyla yanıldı.
Bütün Arap boylarında İslam,
Başlıca bir devlet olarak tanındı.

Ulaştı büyük bir  mertebeye, kudrete,
Yüce güç verdi ganimet, define.
Gelecekten geliyor açık zaferler,
Alışmak lazım kullar önce sabretmeye.

Tanıdı ve öğrendi tüm Arap coğrafyası,
Kimin ne kadar ağır imiş ölçüsü.
Muhammed’in kadrini kendine güç alarak,
Çolpon yıldızı gibi parlayıverdi gökyüzündeki.
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Ufak tefek göçerlerin akilleri
Geleceklerine kaygıyla yaklaştı.
Medine’ye kadar yaklaşmışlardı ki,
İstediler peygambere biyat etmeyi.

Her bir yandan akıp gelen dünya malı
Medine’ye geldi durdu döküle döküle,
Bunların hepsi silahtı, ekmekti
Yine halka dağıtıldı bölüne bölüne.

Uçsuz bucaksız büyük memleketin içinde
Men Müslümanım diyen bir kişiye bile
Kimse dokunmaz, tavuğuna kış demez,
Allah Teala medet olur işine.

Müslümanın uzadı şimdi kolları,
Dört bir yana düştü artık yolları.
Düşman sayılan uruklar döndürüp mızraklarını,
Seferleri oldu zafer ganimeti.

Hicretin altıncı yıl, baharında,
Cuma günü sabaha karşı ezanda
Muhammed’e vahiy geldi Allah’tan
Ayşe daha yeni su koymuştu kazana.

Cuma namazı bitince Eshaba
Buyruk verdi: “Açıldık büyük bir amaca
İbadet için Kabe’ye doğru yol alıyoruz,
Hazırlansı tüm millet bir hafta”.

Kabe, en kutsal isim idi,
Müslümanın kalbinde yatar idi.
Kureyşlileri kovdukları günden bu yana
Gitmemişleri hiç Mekke’nin bir yerine.
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Azap, şer içinde olan,
Mekke şimdi ise kutsal tekrardan.
Muhacirlerin yüreğinde doğdukları yer,
Gece gündüz ebabil gibi öter.

Canı gönülden etmek isterse ziyaret,
Kureyşliler başka koparmaz herhalde kıyamet.
Silahsız, savaşmayı göze alarak
Giden halkı nasıl tutsak edesin?

Karşılaşarak nice günler geçirildi,
Kimin nasıl olduğu bilindi.
Kovalanmaktan başını kaldırmayan İslam
İşte şimdi güçlendi ve de yetişti.

Hatrında tut diye geçti ulu girişi
Allah Teala verdi aklı, nasihati.
Oraya İbrahim peygamber
Cami yapıp halka kıldığı hizmeti.

Orada Müslüman adını almış,
Melekten: “Oku!” – diye emir almış.
Nazil oldu en son sureler,
Dokuz kat göğün sırrı açılmış.

Bütün Arap’ların geçip giden yığınları,
O kabe ki Müslümanların kutsalı.
“Gidip orada ibadet edeceğiz.” – deyince
Alemlere denk oldu bu sözü, lafları.

Bin dört yüz kişi yola at vurdu,
Kurbanlık diye yetmiş deve eklendi.
Yönlendiler ziyarete , Kabe’ye,
Bizzat Muhammed göçü yönetti.
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Yolda onlar akpak gömlekler giydiler,
Geleneklere göre ihrama girdiler.
Müslümanların geldiğini Kureyşliler
Nasıl kabul edeceğini bildiler.

“Girdirmeyiz Müslümanların hepsini,
Sokmayız Mekke’ye”, - diye yeminini
Vermişler, yolu kapatmaya çıkmışlar
Almışlar kılıçları, kişnetmişler atlarını.

“Hey bre körler! Kureyşlileri savaş bu,
Yutacak gibi, hiç susmadılar durmadan.
Bizim yolumuza niye engel olurlar,
Ne diye korurlar bim Ata yurdumuzu?

Ben ölür müyüm yahut zaferi görür müyüm,
İslam’ın kaderi çoktan verildi.
Dine geçiyor topluca hep Kureyşliler
Başka çare yok, kendi kendine yetişti..”,-

Diye Muhammed’in canı sıkıldı
Dedi ki: “Göçü başka tarafa yönelttin!”
Dolanıp dağ taraftan geçtiler
Hudeybiye Vadisi’ne geldiler.

Buradan bir yer alıp yerleşti
Buldu eski kuyuları çöldeki.
Halk da şaşırdı: “Mekke’ye niye gitmiyoruz?
Ya da sadece boş bir tarla görmeye mi geldikti?

Huza sülalesi elçi olarak Mekke’ye
Gitti ve dedi: “Müslümandan şüphe etme.
Gelmiş hepsi iyi niyet ve düşünceyle...
Şehrine sok, yolunu engelleme!
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Silahları yok, giyindikleri de ihram.
İyi değildir eski yarayı okşaman.
Hepi topu ibadet için Kabe’ye
Gidiyorlarmış, ne istersin ki bundan?

Mekke’nin ileri gelenleri üç gruba bölündü:
“Peki girsinler!” – dedi birileri gönüllü.
İkinciler mırın kırın ederken,
Üçüncüler: “Girmesinler!” – diye sövdü.

“Sokmuyoruz”, - fikrinin ölçüsü
Baskın çıktı intikamları tuttu.
Dediler ki: “Bu bir amel gibidir,
Belalara düşüp de ısırmayalım parmaklarımızı.

Bunun için yollarını iyi tutalım,
Gerekli değil bize cenneti de cehennemi de.
Muhammed’in Mekke’ye bu gelişi
Huzuru yok eden bir baş ağrısı”.

İkinci olarak Osman gitti ümitle:
“Hainlik etmeyiz, - diye, - sizlere”.
Cevap vermediler iki üç gün,
Haber geldi öldü diye o yerde.

Bu nasıl gidişat? Şimdi ne yapacaklar?
Bu yasaktan nasıl öne çıkacaklar?
Başları öne eğip de Medine’ye dönerler mi?
Asla, hayır, yapmazlar... Kureyşlilerle savaşacaklar.

“Tamam, yeter, taş taş üstünde bırakmayacağım,
Şimdiye dek sabrettim, katlandım”, -
Diye kendi kendine söz verdi Muhammed,
Halka dedi: “Emri budur Hüda’nın...
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Peygamber’e kim burada ant içerse,
Verdiği ant bizzat Allah’ın kendine.
İhramı değiştiririm kılıca
Diyen varsa dümdüz baksın gözüme”,-

Der iken Peygamber’in önünden
Ant alanlar yürüyüp geçti sıra sıra.
Dediler ki: “Ne buyurursan – hazırız!
Sözünü iki etmemeye yemin de ederiz...”

Askerlerin gözlerinden anladı,
İnancın genişlemiş çemberi.
Peygambere gönlünü tamamen vermişler,
Göremedi iki yüzlüyü, riyakarı.

Hudeybiye vadisinde hışır hışır
Büyümüştü güçlü büyük bir ağaç.
İmanın büyük bir işaretini gösterdi,
O ağacın altında yemindi ettikleri.

Yeminleşme tam olarak bitti biterken,
Yalan imiş Osman öldü denen söz,
Kureyşlilerin elçisini takip ederek 
Geldi kaftanını sürükleyerek.

Müslümanların ziyaretten başka bir
Kötü bir fikri olmadığını anlayıp
Osman sonunda razı etmiş Kureyşlileri,
Yumuşatmış hem gücünü hem de düşüncesini.

Kureyşlilerden gelen özel elçiyi
Hiç kimseden ayrı tutup itmedi
İzzet-i ikram ve de hürmet gördük sıra,
Kabul etti İslam’ın gücünü.
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Muhammed’in öğrencileri, dostları,
Misafiri bu düzenle ağırladı.
Tümü geldi, durdular bir sırada,
Gerekirse söyleyecek sözleri de vardı.

Süheyl adında bir elçiydi bu,
Kureyşlilerin inandığı bir bilge adam bu.
Çok gün görmüş, birçok işi bitirmiş,
Ömründe bilmezdi hiç korkuyu.

Cesur, titremeyen bir şer idi,
Yüreğinde de cesaret var idi.
Ölse de sözünden dönmezdi,
Putperestlik için canını bile verirdi.

Epey süre yordular kafalarını,
İyice ele aldılar anlaşmanın şartlarını.
“Yaz, - diye emir verdi Ali’ye,-
“Bismillah er-rahman” diye başlamalı”.

“Dur!”- dedi Süheyl, - öyle başlama!
“Er – Rahman” denen sözü çıkar da
“Bismillah” diye yazın, sonra ekleyip
Adımızı da yazalım altına.”

Tamamını Muhammed bunların kabul etti,
Şimdi onun için bu antlaşma en gereklisiydi.
Putperestlerin bu en son adımı,
İslamı ilk kez tanıması demekti.

Şartlara göre Müslümanlar bu sırada,
Ziyarette bulunmadan geri dönecek.
Gelecek yıl girebilecekler Mekke’ye,
Fakat üç gün yeter dediler, sınır görerek.
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Geldiğinde silah olmayacak kimsede,
Fakat kınında bıçak varsa kabuldür.
Buradan bir müslümanı götürmeyecek,
Şayet kalmak isterse kalır Mekke’de.

Medine’ye kaçsa biri gönderir,
Mekke’ye gelen ise huzuru bulur.
Başka milletler kimlerle anlaşma
Yaparlarsa yapsınlar tarafsız olur.

Bu antlaşma ağır ve zor da olsa,
Razıyım diye mührünü bastı ona.
Taa uzakları düşündü Muhammed,
Ümi olmadı bugünkü zafer, faydaya.

En mühimi sıkıntıdan kurtuldu,
Korudu barış dolu, huzurlu durumu.
Kimse hissetmezken onun hisleri var idi,
Başkalarını ise tatmin olmadı.

Bu antlaşma yapılmıştı on yıllığına,
On yıl Kureyş çıkmayacaktı karşı da.
O dönemde İslamın ışığı,
Dağılır gider uzak yakın her bir yana.

Onsuz da putperestlik sonunda
Çürümüş bir inanca dönüşürdü illa ki.
İlk olarak bunu Bedir’de, Uhud’da
Sezmiş idi Süfyan’ın aklı bunları.

Bu antlaşma büyük bir siyasi zaferin,
Getirecek ve verecek meyvesini.
Başkaları bilmez idi yarınki,
Yere düşen yemişleri dermesini.
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Antlaşmaya göre imkan yoktu bu yıl Kabe’ye,
Ziyareti gerçekleştirip o tarlada
Dönmek gerek. Emir verdi Muhammed:
“Getirdiğimiz develeri kurban et!”

Bu da nesi? Nereden çıktı bu adet?
Bundan nasıl alırız bir fayda bir çıkar?
Putperestler kahkahayla gülmez mi,
Onurumuzu düşürmez mi yerlere?

Bu buyruğa kimse anlam veremedi,
Üç kez dedi, engelleyemedi o dahi.
Çadırına girse o an karısı,
Umusalem: “Kendin kurban et!” – dedi.

Niyetlenip kurban edin Allah’a,
Başka bir söz söyleme, gelme!
Seni görür, keser herkes ardından,
Hadi çabuk, - diye söz etti Tayman’a.

Kurbanlığı onun kestiğini gördüler,
Ne yapacaktı, emre riayet ettiler.
Ak giyimli ihramdan çıkıp
Kurbanlıkların etini halka böldüler.

Hudeybiye vadisinde böylece,
Bayram yaptılar üç gün boyu doydular et yemeye.
Mahsustan ayak basmasınlar diye
Kureyşiler ara ara gelip durdu kontrole.

Yaradana yağdırdılar çokça teşekkürü,
Tövbe edip, ettiler onca şükürü.
Ertesi gün sabah namazı bitince
Toplanıp hepsi bir Medine’ye döndü.
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Asil Mekke, ataların vatanı,
Yüreğin ateşte kaynayan yanı.
Bu sefer bir başka sezildi,
Sabrederek bir yıl şimdi geçer mi?

Kureşiler ona verse de azabı,
Hissetti bir yerlerde büyük bir saygıyı:
Görülmeyen çekici bir güç var gibi,
İşte o güç yaptı birçok hizmeti.

Muhammed’in zihninde nasıl bir sır var?
Yalnız iken Allah işe sırdaştır...
Yarın nasıl bir buyruk verir, bilmez ki,
Allah sözü –kutludur, nur saçar.

Hudeybiye antlaşması gerçekte
Unutulmaz asırlar boyunca
Ders veren bir iemareydi anlayana,
Peygamber’in mührü, nuru var onda.

Önce Kureyşiler tıkarım derdi damarı,
Antlaşmayı yapmasıyla yanıldı.
Bütün Arap boylarında İslam,
Başlıca bir devlet olarak tanındı.

Ulaştı büyük bir  mertebeye, kudrete,
Yüce güç verdi ganimet, define.
Gelecekten geliyor açık zaferler,
Alışmak lazım kullar önce sabretmeye.

“Tam olmadı ziyaret.”, diye düşünceler hakimdi,
Bazıları kendince fikirleşti.
Medine’ye ulaşmıştı giden halk,
Kimisi susamıştı, kiminin ise karnı açtı...
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Genelinde toplanan el on binlerden
Fazla idi, gören insan saşırdı.
Arap Çölü yaratıldı yaratılalı
Bunca halkı tek kaderde kim bağladı?

Medine de fethedilmek üzreydi,
Tarihte görülmemiş bir savaş yapıldı.
İslam’a, Hak Teala dinine
Bir haftalık ömrü güya zor gördüler.

Böylesi bir soğuk haber yerde durur mu?
Arap Çölünde uğultu oldu dağıldı.
Pek tez Medine’ye de geldi,
Muhammed’in gece orduları.

Düşman daha önce böyle güç toplamamıştı,
Hazırlığını önce niye duymamıştı?
Sultan Allah, Bedir’de de böyle,
Güçlü geldiler, fakat o kez kırılmamıştı.

Bu haberi alır almaz Muhammed
Ashabıyla da danıştı çarçabuk.
İçten, dıştan koruyacağız der nihayet,
İçten savunma tümündeki tek niyet.

Tam o andaCalman bir fikir verdi,
Aklını, bilgeliğini gösterdi.
“Çukur kazıp yolu şayet bölersek
Tüm düşmandan korur idi bu bizi.

Böyle bir hal bizim Eren tarafta
Zor zamanda dönüşmüş bir adete.
Hepimiz gece gündüz girişsek,
Hendek biter çok olsa bir haftada.
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Bu düşüncede herkes mutabık kaldı,
Kazma, kürek, balyozlar toplanıldı
Kuzey kısmı tekin değildi şehrin,
O tarafa yönlendirdi tüm halkı.

Genç, yaşlı bakınmayıp girişti,
Bir haftaya bitirmek için bu işi.
On bin asker Medine’ye doğru gelirken,
Kolay da değildi kazmazı bellerle sert yeri.

Hadınlar değil, çocuklar çıktı işe,
Vakit yok tu ne tanışmaya ne dinlenmeye,
Gece ile gündüzün farkına bile varmadan,
Hendek kazmak dönüşmüştü büyük bir mücadeleye.

BENİ NADİR 

Aynı yerde yemeğini yer, suyunu içer,
Aynı şerde kızlar türkü söyler, raks eder.
Hendek bitse Rahat olur Medine,
Demek ki aydınlık karşı taraftan gelir.

Peygamber’in kendisi de iş başında,
İşlerin ilerlemesine sevindi.
Halkla bir hendek kazar, alnından,
Akan terini bileğinin tersiyle sildi.

Ömer, Osman, Ebu Bekir ve hatta,
Ali ile Zahit gezer arada.
Tam bir disiplin vardı kendince,
Bir kişi bile gitmez ne eve ne kaleye.
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Cuma boyu başını kaldırmadan çalışıp
Dört bir yanda hendek bitti, kazılıp.
Bitmeyecek gibiydi bir ara, tövbe,
Gönüller rahatlamıştı, herkese tek tek yayılıp.

Salman’ın bu fikri pek akıllıcaydı,
Atlı askerler geçemeyip telef oldu.
Her bir yandan taşlar da toplanıp,
Beri tarafa tığılıp toplandı.

Böyle bir taktik Araplarda yok idi,
Salman çabuçak açıklayıvermişti.
Attın bile geçemeyeceği hendek işte hazır,
Geçsin bakalım güvenen varsa gücüne.

Medine halkına seslendi Muhammed:
“Hazır olun uzun savunma var.”, diye.
Her kim ne iş yapar, görevi ne
Bunun hepsini söyledi tek tek.

En mühimi inan dedi Allah’a
Bir tek Allah kuvvet verir bu durumda.
Gücümüzü dener, görür, düşmanı
Alır gelir yüzleştirir meydanda.

Hazırlanıp bittik galiba dediği sırada,
Düşman sel gibi kaplayarak geldi buraya.
Kapkara bir bulut gibi dağılıp
Dönüşmüş gibi dağnık yağan yağmura.

Aşılmaz hendeklerle karşılaştılar,
Aniden ürktüler, donakaldılar,
Ömür boyu savaşarak gezseler de,
Beklemiyorlardı bu engellere şaşakaldılar.
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Medine’yi çok kolay alırız diye,
Düşünceler denede şimdi kim bilir?
Dizginleri çekti ve kalakaldı Süfyan
Yüreğinin kapaklarından irin serpilir.

Orada durdular çaresiz kalıp
Yahudiner nerede, akıl verenler uçmuş?
Başka yandan sürse atı nafile, faydasız,
Kahretsin, her şey için geç olmuş.

İslam’ı korumak için bu seferde
Üç bin kadar halk çımıştı herhalde
Beni Kurayza aşiretinden başkaları,
Yardım etti Muhammed’e verdi destek de.

Kuşatma şimdi daha da uzar ve büyür,
Yerleşir düşman ve de oturuklaşır.
Bir tarafta yer alıyor Kureyşliler,
Başka yanda diğerleri çadır diker.

Bunca baş varsa eğer karar veren,
Çukur neymiş, dolduramaz kimseyi
Medine’ye sefer edip de girsek şayet,
Halkın önderleri neredir akıl ve bilgi?

Günler geçtik sıra düşmanın hali
Zorlaştı, yiyeceği kalmadı.
Çukurlardan akın da edemeyip
Bir iş yapamadıkça takatı kalmadı.

Kış yaklaştı, hava da bozuldu.
Yemek yaptırmaz oldu tuzu ve yedikleri.
Kaftanları uçurur şiddeti rüzgarın
Sürüp geldiler aynalı körükleri.
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Boran var bir yanda görleri yaşartan,
Çadırların iplerini söküp atan.
Girer koynuna, koluna
Senin insanlığını hiç duymayan.

İçlerine kadar soğuk işledi,
Üşümekten dişleri değmiyordu dişlerine.
Kolay zaferler almış olan Arap’ın
Böyle bir çile girmemişti düşüne.

Hatafa’nın askerleri girmeyip
Gidiyoruz diye söz çıkardılar hep birden.
Kureşlilerin çökmüştü ki gönülleri
Eskisi gibi yürekleri oynayıp, kıpırdamayıp.

Ahtap Oğlu Kubey bunu duyunca
Son takatini de verdi ayaklarına
Şöyle dedi: “Beni Kurayz uruğunu
Razı ederim içten karşı çıkanları.”

Eğer gerçek olursa bu amel
Zafer elimizde desin Bemalal.
Çıtırdayan bir ümit ateşi yanmış gibi,
Güç kuvvet verdi askerlerin beline bir an.

Kureyş’e ilk kez gittiğinde
Kabul etmemişti: “Bizi cezbetme!
Aramızda bir durum var. Biz onu
Bozamayız, katılın diye zorlama!”

Tekkar tekrar gitti durdu rica ile:
“Gelişimi yok et, - dedi , - söndürüp, -
Ben – i Nadir halkını nasıl göçürdüyse
Sizleri de yarın alır göçürür.
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Halkımız kalabalık, yararlanalım,
Muhammed’in dermanını birlikte bulalım.
Şimdi bilmemizde fayda var,
Tamamen mücadeleye katılalım.”

Kurayza’nın sözüne karşı zafer borusu çalındı,
Yaktı o, sönmüş olan meşaleyi.
Kureyşlilerin tarafına geçtiler,
Yahudiler ile putperestler birleşti.

Askerler düşmanları karşılayıp dururken,
Evde kalıp da rehavet içinde oturur mu?
Dinini satıp giden o Kubey’in
Sözünü bile söz bilip tutarlar mı?

Kureyza’nın düşman tarafına geçişi
Müslümanların bedenini, ruhunu yakmıştı.
Onsuz bile zor duran münafık,
Şimdi ise tamamen sönmüştü.

Güvenliksiz kaldı şehir korunmaz,
Kurtlara karşı koyun güder gibi.
Bir yolunu bulmak lazım çabucak,
Böyle kötü bir duruma yol verilmez.

Gatafan’ın büyüklerinden Nuayım
Muhammed’e geldi: “Ne yapayım?”
Allah Teala açarsa şayet yolumu,
Bir işin bitişine yardımcı olayım...”

Görev aldı peygamberin kendisinden:
“Yanılmayın, - dedi – hiçbir sözünden.
Ne düşündüğün ve ne söylediğin
Bilinmesin hem yüzünden hem gözünden.
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O önceden İslam dinine
Girmiş idi, duyurmadan yaşardı.
Şimdi işte değebilirdi faydası,
Başa gelen zor günlerin birinde.

Kureyze’ye vardı: “Kureyş, Gatafan
Gideceğiz diyorlar. Yaparlarsa işler yaman.
Yalnız kalırsanız nice olur haliniz?
Gitseler bile, tutmak lazım kendimizi selamette.

Sonuna kadar getirsin dersen savaşın,
Bir iki kişi öncü olarak varsın.
Böylece önce de gelemezler,
Gece gündüz düşmanları oyalasın.

Süfyan’a döndü ve dedi: “Haberin
Var mı senin? Muhammed’in talebini
Kureyze tekrar baştan kabul etti
Bir düşünün, nice olur halin ahvalin.

Günahlarından kurtulmak için getirdiği
Fidye karşılığı ileri gelenleri alıp sizlerden
Müslümanlara verecekti yutkunarak...
Rica etti ki sağ ol, verme, çiftçiden!”

Şüphe oldu, yoka dönüştü inanç.
Bilmek için Kreyze’nin hastalığını
Elçi gitti, dedi ki onlara:
“bize gelin diye haber ettiniz, hatırlayın!

Niye saldırmayıp donakaldınız?
Unutuldu mu yoksa kaygılar?
Daha fazla boş oturacak imkanımız yok bizim
Yarın akın edin, ele alınsın kılıçlar!”
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Buna dedi: “Yarın günlerden Cumartesi.
Cumartesi iş yapmaz bu ahali.
Rehine olarak iki üç kişi bırak da git.
İnanalım, kendimizi kendimiz gibi sezelim...”

O anda Kureyze dedi: “Şimdi size
Yardım da yok rehine de verecek.
Ne yaparsanız siz bilirsiniz... İnanıp
Ahmak gibi gelmişiz bu yere.”

Ve böylece söz bozuldu arada.
Kureyze yalnız kaldı tarlada.
Rüzgar, fırtına, gök gürültüsü, şimşek
Düşmanları aldı kaygıya, tasaya.

Böyle bir soğuk çölde görülmedi,
Rüzgar böyle hiçbir zaman esmedi.
Oradan, buradan gelen tüm engeller
Bir olmuşlardı, bir insanca söyledi.

Düşmanların ödü patladı, düştü yüreği,
Dondu kaldı ruh gücü, ciğerleri.
Rüzgarla bir uçup gitti cesaretleri,
Toza düştü ve bulandı dilekleri.

Bu çarpışmadan bir zafer bile almadı,
Kırgın girdi, öldü gitti malları.
Alev aldı göğsünde yangın çıktı,
Yangınla birlikte yandı gitti arzuları.

Hepi topu dört kişiden ayrılıp
Kazancı olmadan, kaybetme kaygısıyla
Nasıl geri dönerdi şimdi Mekke’ye,
Dönecek iken tüm askerlerini zenginliğe boğup.
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Bütün Arapların gücünü toplayıp gelmiş idi,
Ünlü namlı bilinen tüm dünyada.
En iyi silahlarla donanmış,
On bin asker emrinde idi.

Bundan sonra her şey boştu, hissetti mi?
Taşlara vurdu mu alnını yahut burnunu?
Geç gelince tüm askerlere yayıldı:
“Gidelim!” – diye Süfyan’ın buyruğu.

Gece çöktü yumak yumak kaldılar,
Bırakıp gittiler geçici yurdunu.
Sağ salim tek parça hepsi kaçtı,
Hiç hatırlamaz şimdi böyle bir savaşı.

... Ertesi gün hikmetli bir şafak attı,
Güneş ışıl ışıl altın nurunu dağıttı.
Gökyüzünde mat bir tek bulut bile yok,
Kuşlar uçuşuyor çırparak kanatlarını.

Yer yüzünde olmamış bu alamet,
Müslümanlar etrafına bakınır.
Düşmana bir bak, göçüp gitmiş değil mi?
Huzur içinde yaşayın olsun üstünüzde selamet.

“Allah bize zafer kazandırdı” , diye
Birbirini kutlayan halk dolanır.
Gözlerinden mutluluk yaşları akıp
Bazıları yeri kucaklar, yeri öper.

Müslümanların kazandığı böyle bir başarı,
Ruhi bir zafer idi en büyük.
Yüksek bir yola çıktı, önünden.
Putperestler gibi dağa taşa yükünen.
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Düşman ile münakaşa edip birleşen,
Mücadele eden savaşan, yarışan,
Zor zamanda satıp gidip yolda bırakan
Alçakça bilinçsizce gezinen.

Kureyze’nin halkıyla hesap kitap,
Yapılacak zaman şimdi geldi gibi.
Birlik içinde yaşarız diye bir nizam,
Düzenleyip de onu niye yapmasın?

O da azmış gibi Araplardan halk kurup
“Müslümanları yok edeceğim”, diye niyet eder.
Yola çıkan Kubey şimdi onların,
Evlerinde misafirdir, konaklar.

Onsuz da savaşırım diye silahını,
Toplar durur, doğrular ruh halini.
Yaz gelince yılan akrep ininden,
Tekrar çıkınca şaşırıp da kalmamalı...

Peygamberin çıtı yeni ilanı:
“Müslümanım diyenlerin tamamı
Esirler namaz kılar Kereyze toprağında, -
Kanı ile yıkayıp temizlesin ayıbını!”

Duyar duymaz bu ilan ile hükmü,
Kureyze halkı kölelerden saklandı.
Silah bırakıp, boyunlarını eğmeden,
Bir kez daha yanlışlar yaptı.

Böyle bir işe girişmeseler olurmuş.
Birliğe götüren yol niye böyle uzak?
Hak Teala kuluna boyun eğse
Bahtı kaynar, kendi yanarmış.
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Düşmanlığını bıraktığı yerden devam ettirdi,
Kölelere taş attırıp kovalattı.
Gece boyunca rahat bırakmayıp
Dumanlarıyla her bir yanı donattırdı.

Söğüp durdu peygamberi hor gördü,
Keser gibi müslümanları geçirir.
Bunu duyan Ömer, Osman, Ali’nin
Ciğerleri kaynadı, çıktı ateşleri.

Hatasını anladı, sert çıkan,
Kureyze çıkmadı kaleden.
Yirmi beş günde direnç kırıldı,
Sonra şöyle haber verdi yerinden:

“Bizim Evs aşireti taa baştan
Var oldu, çok sıkıntı yaşadı
Onlara boyun eğeriz hükmetse
Biz kaçmayız verdikleri cezadan”.

Tekliflerini kabul etti Muhammed:
“Evs tamam, kalsınlar öylece.”, dedi.
Bu görevi de vererek Saad’e 
Kendisi bilirdi, ne karar verirse iyiydi.

Ağır oldu onun verdiği hükmü,
Hükmüyle sanki karıştırdı öcünü.
“Erkeklerim hepsine ölüm!”, diye,
Söyledi tarafsız oalan temsilci.

Tutsak etti kadın ve çocuklarını,
Ganimettir dedi, mallarını ve mülklerini.
Böylesi bir ağır ceza istemezsen,
Ata Yurduna ihanet edilmemeli!
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Bu Tevrat’ın düzenine uygun idi,
Böylesi hükümler de çok idi.
Yeminini bozup isyan edenler,
Kendileri boyladılar yerin dibine.

Kureyşlilerin ticaret yaptığı pazara
Getirmişlerdi, özel yapım hazırlıklarla.
Orada yerine getirdiler hükmü,
Orayı dönüştürdüler mezarlığa.

Medine’nin tüm halkı toplandı,
Düşmanların başı hep bir kıyıldı.
Kubey de aynı yerde ecelini
Buldu sonunda, yeri kucaklayarak yıkıldı.

Allah dinini kabul edip tutunan
O aşiretten sağ kaldı dört adam.
On gün geçmeden Saat da görlerini yumdu,
Kurtulan yok kısacası o kusurdan.

Kureyze’nin bu kaygılı hali
Tüm etrafa şimşek gibi dağıldı.
Düşmanların hepsi dedi ki: “Güveneceksek
Başkasına değil, Muhammed’e gitmeli.”

Malı mülkü askerlere bölündü,
Satıp savdı kadınların büyük bölümünü.
İslamın damarını keseceğim diye
Bir uruğun yerde kaldı ömrü.

Birilerinin kuyusunu kazayım diye zorlanma,
Rahatın kaçar, kendin düşersin ona.
İhanet edersen , o zaman Yaradan
Zerre kadar sevap katmaz faydana.
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Gatafan’ın büyüklerinden Nuayım
Muhammed’e geldi: “Ne yapayım?”
Allah Teala açarsa şayet yolumu,
Bir işin bitişine yardımcı olayım...”

Görev aldı peygamberin kendisinden:
“Yanılmayın, - dedi – hiçbir sözünden.
Ne düşündüğün ve ne söylediğin
Bilinmesin hem yüzünden hem gözünden.

O önceden İslam dinine
Girmiş idi, duyurmadan yaşardı.
Şimdi işte değebilirdi faydası,
Başa gelen zor günlerin birinde.

Kureyze’ye vardı: “Kureyş, Gatafan
Gideceğiz diyorlar. Yaparlarsa işler yaman.
Yalnız kalırsanız nice olur haliniz?
Gitseler bile, tutmak lazım kendimizi selamette.

Sonuna kadar getirsin dersen savaşın,
Bir iki kişi öncü olarak varsın.
Böylece önce de gelemezler,
Gece gündüz düşmanları oyalasın.

Süfyan’a döndü ve dedi: “Haberin
Var mı senin? Muhammed’in talebini
Kureyze tekrar baştan kabul etti
Bir düşünün, nice olur halin ahvalin.

Günahlarından kurtulmak için getirdiği
Fidye karşılığı ileri gelenleri alıp sizlerden
Müslümanlara verecekti yutkunarak...
Rica etti ki sağ ol, verme, çiftçiden!”
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Şüphe oldu, yoka dönüştü inanç.
Bilmek için Kreyze’nin hastalığını
Elçi gitti, dedi ki onlara:
“bize gelin diye haber ettiniz, hatırlayın!

Niye saldırmayıp donakaldınız?
Unutuldu mu yoksa kaygılar?
Daha fazla boş oturacak imkanımız yok bizim
Yarın akın edin, ele alınsın kılıçlar!”

Buna dedi: “Yarın günlerden Cumartesi.
Cumartesi iş yapmaz bu ahali.
Rehine olarak iki üç kişi bırak da git.
İnanalım, kendimizi kendimiz gibi sezelim...”

O anda Kureyze dedi: “Şimdi size
Yardım da yok rehine de verecek.
Ne yaparsanız siz bilirsiniz... İnanıp
Ahmak gibi gelmişiz bu yere.”

Ve böylece söz bozuldu arada.
Kureyze yalnız kaldı tarlada.
Rüzgar, fırtına, gök gürültüsü, şimşek
Düşmanları aldı kaygıya, tasaya.

Böyle bir soğuk çölde görülmedi,
Rüzgar böyle hiçbir zaman esmedi.
Oradan, buradan gelen tüm engeller
Bir olmuşlardı, bir insanca söyledi.

Düşmanların ödü patladı, düştü yüreği,
Dondu kaldı ruh gücü, ciğerleri.
Rüzgarla bir uçup gitti cesaretleri,
Toza düştü ve bulandı dilekleri.
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Bu çarpışmadan bir zafer bile almadı,
Kırgın girdi, öldü gitti malları.
Alev aldı göğsünde yangın çıktı,
Yangınla birlikte yandı gitti arzuları.

Hepi topu dört kişiden ayrılıp
Kazancı olmadan, kaybetme kaygısıyla
Nasıl geri dönerdi şimdi Mekke’ye,
Dönecek iken tüm askerlerini zenginliğe boğup.

Bütün Arapların gücünü toplayıp gelmiş idi,
Ünlü namlı bilinen tüm dünyada.
En iyi silahlarla donanmış,
On bin asker emrinde idi.

Bundan sonra her şey boştu, hissetti mi?
Taşlara vurdu mu alnını yahut burnunu?
Geç gelince tüm askerlere yayıldı:
“Gidelim!” – diye Süfyan’ın buyruğu.

Gece çöktü yumak yumak kaldılar,
Bırakıp gittiler geçici yurdunu.
Sağ salim tek parça hepsi kaçtı,
Hiç hatırlamaz şimdi böyle bir savaşı.

... Ertesi gün hikmetli bir şafak attı,
Güneş ışıl ışıl altın nurunu dağıttı.
Gökyüzünde mat bir tek bulut bile yok,
Kuşlar uçuşuyor çırparak kanatlarını.

Yer yüzünde olmamış bu alamet,
Müslümanlar etrafına bakınır.
Düşmana bir bak, göçüp gitmiş değil mi?
Huzur içinde yaşayın olsun üstünüzde selamet.
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“Allah bize zafer kazandırdı” , diye
Birbirini kutlayan halk dolanır.
Gözlerinden mutluluk yaşları akıp
Bazıları yeri kucaklar, yeri öper.

Müslümanların kazandığı böyle bir başarı,
Ruhi bir zafer idi en büyük.
Yüksek bir yola çıktı, önünden.
Putperestler gibi dağa taşa yükünen.

BENİ MUSTA

Düşman ile münakaşa edip birleşen,
Mücadele eden savaşan, yarışan,
Zor zamanda satıp gidip yolda bırakan
Alçakça bilinçsizce gezinen.

Kureyze’nin halkıyla hesap kitap,
Yapılacak zaman şimdi geldi gibi.
Birlik içinde yaşarız diye bir nizam,
Düzenleyip de onu niye yapmasın?

O da azmış gibi Araplardan halk kurup
“Müslümanları yok edeceğim”, diye niyet eder.
Yola çıkan Kubey şimdi onların,
Evlerinde misafirdir, konaklar.

Onsuz da savaşırım diye silahını,
Toplar durur, doğrular ruh halini.
Yaz gelince yılan akrep ininden,
Tekrar çıkınca şaşırıp da kalmamalı...
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Peygamberin çıtı yeni ilanı:
“Müslümanım diyenlerin tamamı
Esirler namaz kılar Kereyze toprağında, -
Kanı ile yıkayıp temizlesin ayıbını!”

Duyar duymaz bu ilan ile hükmü,
Kureyze halkı kölelerden saklandı.
Silah bırakıp, boyunlarını eğmeden,
Bir kez daha yanlışlar yaptı.

Böyle bir işe girişmeseler olurmuş.
Birliğe götüren yol niye böyle uzak?
Hak Teala kuluna boyun eğse
Bahtı kaynar, kendi yanarmış.

Düşmanlığını bıraktığı yerden devam ettirdi,
Kölelere taş attırıp kovalattı.
Gece boyunca rahat bırakmayıp
Dumanlarıyla her bir yanı donattırdı.

Söğüp durdu peygamberi hor gördü,
Keser gibi müslümanları geçirir.
Bunu duyan Ömer, Osman, Ali’nin
Ciğerleri kaynadı, çıktı ateşleri.

Hatasını anladı, sert çıkan,
Kureyze çıkmadı kaleden.
Yirmi beş günde direnç kırıldı,
Sonra şöyle haber verdi yerinden:

“Bizim Evs aşireti taa baştan
Var oldu, çok sıkıntı yaşadı
Onlara boyun eğeriz hükmetse
Biz kaçmayız verdikleri cezadan”.
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Tekliflerini kabul etti Muhammed:
“Evs tamam, kalsınlar öylece.”, dedi.
Bu görevi de vererek Saad’e 
Kendisi bilirdi, ne karar verirse iyiydi.

Ağır oldu onun verdiği hükmü,
Hükmüyle sanki karıştırdı öcünü.
“Erkeklerim hepsine ölüm!”, diye,
Söyledi tarafsız oalan temsilci.

Tutsak etti kadın ve çocuklarını,
Ganimettir dedi, mallarını ve mülklerini.
Böylesi bir ağır ceza istemezsen,
Ata Yurduna ihanet edilmemeli!

Bu Tevrat’ın düzenine uygun idi,
Böylesi hükümler de çok idi.
Yeminini bozup isyan edenler,
Kendileri boyladılar yerin dibine.

Kureyşlilerin ticaret yaptığı pazara
Getirmişlerdi, özel yapım hazırlıklarla.
Orada yerine getirdiler hükmü,
Orayı dönüştürdüler mezarlığa.

Medine’nin tüm halkı toplandı,
Düşmanların başı hep bir kıyıldı.
Kubey de aynı yerde ecelini
Buldu sonunda, yeri kucaklayarak yıkıldı.

Allah dinini kabul edip tutunan
O aşiretten sağ kaldı dört adam.
On gün geçmeden Saat da görlerini yumdu,
Kurtulan yok kısacası o kusurdan.
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Kureyze’nin bu kaygılı hali
Tüm etrafa şimşek gibi dağıldı.
Düşmanların hepsi dedi ki: “Güveneceksek
Başkasına değil, Muhammed’e gitmeli.”

Malı mülkü askerlere bölündü,
Satıp savdı kadınların büyük bölümünü.
İslamın damarını keseceğim diye
Bir uruğun yerde kaldı ömrü.

Birilerinin kuyusunu kazayım diye zorlanma,
Rahatın kaçar, kendin düşersin ona.
İhanet edersen , o zaman Yaradan
Zerre kadar sevap katmaz faydana.

Düşman ile münakaşa edip birleşen,
Mücadele eden savaşan, yarışan,
Zor zamanda satıp gidip yolda bırakan
Alçakça bilinçsizce gezinen.

Kureyze’nin halkıyla hesap kitap,
Yapılacak zaman şimdi geldi gibi.
Birlik içinde yaşarız diye bir nizam,
Düzenleyip de onu niye yapmasın?

O da azmış gibi Araplardan halk kurup
“Müslümanları yok edeceğim”, diye niyet eder.
Yola çıkan Kubey şimdi onların,
Evlerinde misafirdir, konaklar.

Onsuz da savaşırım diye silahını,
Toplar durur, doğrular ruh halini.
Yaz gelince yılan akrep ininden,
Tekrar çıkınca şaşırıp da kalmamalı...
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Peygamberin çıtı yeni ilanı:
“Müslümanım diyenlerin tamamı
Esirler namaz kılar Kereyze toprağında, -
Kanı ile yıkayıp temizlesin ayıbını!”

Duyar duymaz bu ilan ile hükmü,
Kureyze halkı kölelerden saklandı.
Silah bırakıp, boyunlarını eğmeden,
Bir kez daha yanlışlar yaptı.

Böyle bir işe girişmeseler olurmuş.
Birliğe götüren yol niye böyle uzak?
Hak Teala kuluna boyun eğse
Bahtı kaynar, kendi yanarmış.

Düşmanlığını bıraktığı yerden devam ettirdi,
Kölelere taş attırıp kovalattı.
Gece boyunca rahat bırakmayıp
Dumanlarıyla her bir yanı donattırdı.

Söğüp durdu peygamberi hor gördü,
Keser gibi müslümanları geçirir.
Bunu duyan Ömer, Osman, Ali’nin
Ciğerleri kaynadı, çıktı ateşleri.

Hatasını anladı, sert çıkan,
Kureyze çıkmadı kaleden.
Yirmi beş günde direnç kırıldı,
Sonra şöyle haber verdi yerinden:

“Bizim Evs aşireti taa baştan
Var oldu, çok sıkıntı yaşadı
Onlara boyun eğeriz hükmetse
Biz kaçmayız verdikleri cezadan”.
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Tekliflerini kabul etti Muhammed:
“Evs tamam, kalsınlar öylece.”, dedi.
Bu görevi de vererek Saad’e 
Kendisi bilirdi, ne karar verirse iyiydi.

Ağır oldu onun verdiği hükmü,
Hükmüyle sanki karıştırdı öcünü.
“Erkeklerim hepsine ölüm!”, diye,
Söyledi tarafsız oalan temsilci.

Tutsak etti kadın ve çocuklarını,
Ganimettir dedi, mallarını ve mülklerini.
Böylesi bir ağır ceza istemezsen,
Ata Yurduna ihanet edilmemeli!

Bu Tevrat’ın düzenine uygun idi,
Böylesi hükümler de çok idi.
Yeminini bozup isyan edenler,
Kendileri boyladılar yerin dibine.

Kureyşlilerin ticaret yaptığı pazara
Getirmişlerdi, özel yapım hazırlıklarla.
Orada yerine getirdiler hükmü,
Orayı dönüştürdüler mezarlığa.

Medine’nin tüm halkı toplandı,
Düşmanların başı hep bir kıyıldı.
Kubey de aynı yerde ecelini
Buldu sonunda, yeri kucaklayarak yıkıldı.

Allah dinini kabul edip tutunan
O aşiretten sağ kaldı dört adam.
On gün geçmeden Saat da görlerini yumdu,
Kurtulan yok kısacası o kusurdan.
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Senden yanlış hiçbir şey  almam,
Senden bir emir varsa mutlulukla söylerim.
Söz ederim söz koyarsan gönlüme,
Gücünle hem huzurluyum hem dikende.

Birdenbire dünya mülküne kapılsam,
Seni unutup kullarına aldansam,
Gözüme getirip kaderimi pir tutarak,
Elli kollu padişahlara tapınsam.

O zaman fitne fesat yaparsın,
Damarımı parçalar, koparırsın.
Alametler getirip başıma,
Yollarımı engelsiz kılarsın.

Vadideki kara geceye kapılırım,
Atarım altın tacı takınmam.
Dün gülerken bugün ağlarım hey hat!
Ümidimi kurarım, saftır canım.

Ak bir saray olan evim bozulur,
Talep gelir çalıntıya, ilgi olur.
Hani nerede vefalı dünya malı,
Bunun tümü gösterdiğin doğrudur.

“Kulum bu kötü yoldan dönsün”, diye,
“Kör olmasın, bana tövbe etsin”, diye
“Ahireti düşünsün” en hafifi,
Verdiğim ceza budur, budur gücü de.

Bir dakika çıkarsan gönlümden,
Günahkar, diye boynunda asılırım.
Bana bunca engel olurken… 
Benim uçtuğum yer burası, başka kim idim?
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On sekiz bin alemi yaratarak,
Iktidarını sınırsızca dağıttı.
Bana önem vermesen ne olur,
Uçsuz bir boşluğa giderek.

Yok, yapamazsın! Tarladaki o tile,
Yıldız ile, börtü böcek, it ile
Beni de aynı görür, seversin,
Yaratılışında sınırlanan yok bir şey de.

Sana giden tek yol – inanç,
Bozar geçer cehennemi akıllılar.
Adem Baba yaratıldı yaratılalı,
Bilinmiyor engellerin sayısı.

Kapan kurup kendimize kendimiz,
Başımıza gelir bir kesir sözümüz.
Tümsek olan yollarımız birleşerek,
Parlamaya başlar kirli bezimiz.

Affet, düşüncesiz gezen bu kulunu,
Hiç düşünmeyen ruh durumunu
İçten inancını getirerek,
Pir olan fani dünyanın malını

Korkmadan yaşar idi, yanlıştan,
Haram yolda yutan ve yutkunan.
Müminlerin varlığına göz dikip
Ölmeyecekmiş gibi keyiften kuduran.

Böyle yapsa da ümit ayrılmaz insandan,
Dayandın, sabrettin amaçsız yaratılan
Hastalığında beni hatırla hep, diye,
Dert verip sınavdan geçirdin sonradan.
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Bilenlere bu kaynak hazineydi,
Yakıp ateşli tarafı gönlünde.
Iflas ve kir dolu ahir pisliklerden,
Temizlesin vücudunu da gönlünü de.

Ey Yaradan! Senin derdin hastalığın,
Illet değil, verdiğin bir şerbettir.
Canımı kendine çeken, ışığını saçışın,
Kaderimi süslediğin bir devlettir..

Doğru yola girsin diye ruhum, imanım,
Hastalık verdin bana, budur iyilik yaptığın.
Talihimi yüce yerden yaratıp
Sonunda kırılırken kıyamadın.

Hastalığını kutlu bir konuk gibi karşıladım,
Dünyada büyük bir zafer kazanmış gibi.
Geldim huzuruna boynumu eğip
Yaramazlık edip gelen oğlun gibi.

Sensin benim aklayıcım da mahkemem de
Yaptıklarım duruyor tüm hesabımda.
Razıyım götürsen de cennete,
Yaksan da cehennem ateşinde.

Çünkü sen bahtıma güneş verdin,
Mucizevi yeryüzünde yetiştim.
Dört ayaklı hayvan idim sonunda,
Bilgeler mertebesine ulaştım, eriştim.

Yüreğime girdin nurlandırdın, ışık doldun,
Gafletten çıkardın. Şiir oldun.
Aynı anda on sekiz bin alemde,
Sen yaşarsın, hissetmez, gizli sır oldun.
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Sana kimse ulaşamaz, tutamaz,
Karşına geçip de dik dik bakamaz.
Kainatın, sınırsızlığın başı sen,
Sensiz kimse doğamaz, yaratılamaz.

Sana giden sayısızca yol var.
Yol arayan ayaklar şaşırır.
Tüm yolların ucu aynı şeyin
Ulaşılmazdan, azgınlıktan uzaklaşır.

Seni hatırlasam uyanırım uykumdan,
Sessiz ve de sedasız bağırtımdan.
Aşağı düşen omzumdan hiddet,
Sana yakınlaşsan, hani, bir adımdan.

Yakınlaştıkça daha da uzağım,
Aydınlıklarla var durmadan yarışasım.
Ruhumda savaşlar bitmedi, geliyor.
Meydanımdan ve zor yarışlardan.

Er meydanı… İki tarafta zorlanırım…
Bu nedir ki cana, ciğere sığmaz.
Zafer ele geçer iken nedense
Toz duman olurum da ne diye serilip durmam.

Yere tam koyarken ensemden,
Adın ile Kelime-I Şahadet getiririm.
Boylar aşar artık o güç kuvvet,
O anda bird eve gibi serpilirim.

Yarabbim! Senin kutsal adında,
Insanların bilmediği mucize bir sır var.
Digger dünyaya gitsem karşılarım,
Bu dünyadan geçen dostlarım yalandı hatta..
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Ulaşamaz sana halsiz insanın aklı,
Ömür boyu soksa da kafasını.
Einsteinne: “Bundan sonar Allah’ın
Mucizesi var”, diye söyledi.

Kulkoca Ahmet, Celaleddin kabirde,
Senin derin sırlarını bulurken
Kayıp gitti hepsi akan yıldız gibi,
Eskiden bizden de kör bir halde.

Kureyze’nin bu kaygılı hali
Tüm etrafa şimşek gibi dağıldı.
Düşmanların hepsi dedi ki: “Güveneceksek
Başkasına değil, Muhammed’e gitmeli.”

Malı mülkü askerlere bölündü,
Satıp savdı kadınların büyük bölümünü.
İslamın damarını keseceğim diye
Bir uruğun yerde kaldı ömrü.

İnsanlığa sen verdin miras olarak:
Bhgavat Gita ile Avesta
Ve hatta İncil, Tevrat, Zebur’u,
Kuran’ın var, kutlu gücü bambaşka.

Versen de ölçüsüzce bilimi,
Bahtlı, devletli, şefkatli sevgini.
Yine de seni bulamamaktayız,
Çözemiyoruz ezelini ve ebedini…

Doğanın ne olduğunu bilmiyoruz,
Yerde, gökte kendimizi ararız.
Aldığımız her nefes ciğerde, yürekte,
Göz açar kaparız da yaşadığımızı anlamayız.
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Nifak dolu dünya bölündü,
Günahsız kullardan kan döküldü.
Dünyeviler halkı bozdu, ırkı bozdu,
Hatırlamadılar hiç gelecek ölümü.

Tek zenginlik biriktirdiği, topladığı,
İman ne? imanın yok vuranı.
“Güç atasını tanımaz”, diye bakınan,
Başkalarını da götürür rüzgarı.

Atminerler battılar günaha,
Hakikat ağladı hor görüldü arada.
Zavallı halkın günlerini düşünen
Biri çıksa kalır sokakta, tarlada.

Senin dağıttığın rıskına inanmayıp,
Aç gözünü doyurmadan kalkmayıp,
İnsanları kara vebalı gibi,
Illet yayılıyor, sakla Allah’ım.

Farklı da olsa varmı ölmeyen bir adam?
Ölmeseydi ölmez idi Süleyman.
Yine toprak olup gideceğiz
Bulaşırız geldiğimiz için çamurdan.

Ben ben diye başı dikler çoğaldı,
Hatırlatırlar  tepeyi ve kuyuyu.
Senin yüce mertebenin altında,
Alırız diye düşünürler zaferi.

Kirlilerle temizler denk gelmezler,
Sonsuzluğa senin gibi hükmedemez.
İskender gibi, Cengiz Han gibi olsa da
Aklı kusursuz değil, az çalışır da
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Gayretim, tüm gönlüm,hayallerim,
Ömrümce aldığım ilim, bilimim
Niyet ettim tek seni hissetmeye,
Ezeli ve Ebedi’m, yüceliğim.

Senin ateşten gömleğini giyip
Gidiyorum, nutkun yolunda, ağarıp,
Başladığım bu eserin sonları
Neler olur? Ver, veriver bir saflık…

Dahilerideki gibi sabrını, gücünü ver,
Binlerce yıl yetecek ürün, azık ver.
Ölümsüz ruh vücuda bürünsün
Çatışmayla geçen beyhude geceler…

Kureyze’nin bu kaygılı hali
Tüm etrafa şimşek gibi dağıldı.
Düşmanların hepsi dedi ki: “Güveneceksek
Başkasına değil, Muhammed’e gitmeli.”

Malı mülkü askerlere bölündü,
Satıp savdı kadınların büyük bölümünü.
İslamın damarını keseceğim diye
Bir uruğun yerde kaldı ömrü.

Birilerinin kuyusunu kazayım diye zorlanma,
Rahatın kaçar, kendin düşersin ona.
İhanet edersen , o zaman Yaradan
Zerre kadar sevap katmaz faydana.

Yaşım dilerledi, birçok şeye doydum,
Bu ruhu zorla azaplarda koydum.
Yanılmayası yerlerde yanmışım,
Varılmayası şer işlere varmışım.
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Ömrümün hoş günlerini yaktım,
Kolay yerden geçmek varken geçmedim.
Hep aradım durdum derin karanlığı,
Sabırlı ol deseler de sabırlı olmadım.

Hiç kimsenin dinlemedim lafını,
Kendi kendime tatdım hayatın tadını.
Nice gidip geldiğim yol var idi,
Hısım olurdu hiddetimden kimler varsa tamamı.

Geçen günler eğri büğrü çizgi gibi,
İlginç bir rüya gibi geçip gitti.
Şimdi bana yeter yarım dilim ekmek,
Sıcak bir çay, beyaz demlikte demli.

* * *

Hicretin yedinci yılıydı şimdi,
Yedi yılda yetişti, çiçeklendi.
Yedi yılda Muhammed’in tesiri,
Sahip oldu uçsuz bucaksız dünyayı.

Hudeybiye Antlaşmasına göre
Bu yıl Müslüman’ların fikrine göre,
KutsalMekke’ye, Hacca gidilecek yıl,
Sevinci tarifsizdir, sığmaz hiçbir yere.

Zilkade ayı girdiğinde Muhammed
“Hac hazırlığını görmüş, diye
Buyruk kıldı, Yaklaşmayın kadınlara
Şer iş kılma, kötülükten dur uzakta.

Temizleyin ruhunuzu, vücudunuzu,
Yemek yerken bilin ölçünüzü, dengenizi.
Azgınlıktan kaçıp kurtul her türlü,
Hak yolunda kaldırsın tüm engelleri.
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Haccın Allah için, Allah’tan
Hayır bekle hem ahiretten hem buradan.
Hasta isen oruç tut, hayır işle,
İyi olursun, sanki bir zırhla donanan.

Mal pazarına kaç defa gittiler,
Kurbanlığa layık mal aldılar.
Gece gündüz yem, ot verip onlara,
Şişmanlattılar, semirttiler, iyi baktılar.

İki bin kadar kişi böylece yöneldi,
Alıp uçupküt küt eden yüreği:
“Sönmez oldu, kalktı indi yedi yıl,
Asil Mekke, yüzünü bir görmeli!”

İki yüz kadar kişi giderek,
Yer kaplayan nice sayıya ulaştı.
Müslümanlar girdiler Mekke’ye,
Uzak yolu yedi günde geçerek.

Giderler oraya: “Allahümme lebbeyk!”, diyerek
Çıkan sesten gökyüzü de titrer hey.
Yer yarılıp da gidermişçesine bir gürültü,
Kureyşlilerin canını alıp ürkütür.

Şartlar gereği geçici ev kurdular, 
Yoksa hepsi çıkıp gidecektiler.
Kalanları çıkmamıştı dışarı,
Müslüman’lara engel gibi görünmediler.

Halk şaşkın gelenlere bakar,
Gittikleri cadde sıra sıra dolu adamlarla.
“Lebbeyk” sesleri yine yankılanıp,
Şehrin içine gittiler ilk karışıp.
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Ziyareti nasıl yapacaklar diye,
Halk içinde fısır fısır laf da bir sebep.
Dümdüz gidip girdiler de Kabe’ye,
Kara taşı tutup öptü Muhammed.

Kabe içinde yedi kere dolandı,
Kara taşa tövbe kıldı, hislendi.
Dedi ki: “Allah Teala büyüksün,
İnsanlığa ver aydınlık imanı.

İyilik yap diğer dünya, bu dünya...
Bir kendinsin, arzulan büyük aşka.
Ben bir diri dolanıp duran kulunum,
Yarattığın şu sonsuz kainatta”.

Hacı olmaya gelenlerin tamamı,
Muhammed’in dediklerinden çıkmadı.
Yaptığını yaptılar tastamam,
Putperestlik kılanları tutmadı.

Çıktılar daha sonra Sefa ile Merve’ye,
Yüzlerini döndü hepsi Kabe’ye.
Dediler sonra: “Allah Teala tek ve birdir,
Ondan başka ilah yoktur alemde.

Yüce Allah’ım, Tek beyim, padişahım.
Rıskını, kutlu bereketini akıtanım.
Kullarına adil ve hakkaniyetli,
Din dışına çıkmayan kader kazanım.”

Bu sözler tekrarlandı üç kere
İki kır arasında yol var idi.
Yedi kere gidip gekip soluksuz,
Ziyaretleri böylece bitmişti.
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Daha sonra saçlarını kestirdi,
Getirdiği kurbanları kurban etti.
Giydikleri ak ihramdan çıktılar,
Gecelemek için Mina’ya geçti hepsi.

Ertesi gün öğle vakti gelince,
Kabe’nin içine girdiler, tövbe! Tövbe!
Putperestlerin ilahları ne de çok,
Sayısını çok zordu öğrenmesi bile.

Tüm Müslüman’lar abdest alıp oturdu,
Kabe’de Beşim Namazı kılındı.
İslam tarihinde ilk kez,
Kutsal mekanda iki bin ses duyuldu.

Allah lafzı haykırışlarla yankılandı,
Gönülden dönüle tutuştu od, yandı.
Parıldayan nura dönüştü ruhlar,
Yaradan’a şükrederek tapındı.

Namaz kılıp dua ettikleri zaman,
Binlerce dönüştü güce kuvvete.
Burada bir çığır açıp İslam da,
Burada sahip oldu kola, kanada.

Üç gün boyunca Mekke’de durdular,
Eş dost, akrabalarıyla buluştular.
Evlerinin adresini verdi kimi,
Dostlarından özlem sözleri duydular.

Kureyşliler Müslüman’lara şaşırdı kaldı,
Çok temiz imiş iman kaynağı.
Birbirinizi sayıp, hürmet ederek
Diniyle bir içi de anlaşıldı.
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İçlerinde sarhoş bir tek insan yok,
Birisine söz etmezler korkutup
Temiz gönül, iyi niyet, iyi yürek,
Gözlerinde şefkatli, alevli dilek.

İzzet, hürmet, saygı üstünde Muhammed,
Kümelenmiş yanında halk dolanır.
Büyük, küçük kimseyi ayırmadan,
Tümüyle ilgilenmeye hep hazır.

Bunun hepsini gördü Mekke’de,
Gözyaşımda bırakmadı hiçbir şeyi.
“Müslüman olsak!”, düşüncesi
Damarı attı yüreğinde, gönlünde.

Nur Muhammed Meymuna’yla evlendi,
Mutluluk doldu o günleri,
Yetim kalan baldızıydı Abbas’ın,
Hısımları Mekke’nin has gülleri.

“Yaşıyordum ben eskiden, - diye- zorluk içinde”
İslam’ı kabul etti Meymula.
Kureyşlilere bir ziyefet verme düşüncesi,
Çıkageldi Muhammed’in karşısına.

Dostlarına sordu: “Nasıl olur?,- diye-
Bu bahaneyle Kureyşliler yemek yese”.
Orada Süheyl de var idi,
Karşı çıktılar: “Olmaz dediler böyle kelime.

Antlaşmanın hükmü bitti. Çabucak
Halkını al, Mekke’den çıkıp git.
Biz sizleri konuk edemeyiz,
İçinizdeki düşünceyi kim bilecek?”
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“Peki!”- dediler. O gün geri döndüler.
Gözden yavaşça Mekke’den uzaklaştılar.
Yapıldı yüce görec – Hac,
Şimdi hiç gereği yoktu, tartışmadılar.

Halden güçten kesildi Mekke. O eski,
Kuvvetinden bir şey kalmadı.
Sağa sola savruldu durmadan,
Gittikçe genişliyordu çevresi.

Tanrıları yardım etmedi, döndü
Dünkü dostları da yok oldu.
“Allah Teala dini hak içiş”, diye
Halk içinde böyle sesler duyuldu.

Geleceği görebilen adamlar,
İslam’dan idi tüm haberler.
Putperestlik ölüp gider iken dahi
Gönülden daha yakın hissettiler.

Halid Bin Velid askerlerin başı idi,
Her bir hünere gençliğinden sahip idi,
Uhud’da atlıları yönetip
Zafer getirmişti Mekke’ye.

O Halid dedi, “Gördük hepimiz...
Muhammed’e ulaşmadı halimiz.
Çünkü O Allah sözünü düz söyler,
Boyun eğelim... ağarsın gönlümüz, canımız”.

Bunu duyunca Ebu Halid’in oğlu
İrkeme çekti gitti: 
“Ataların dinini hor görebilir misin?”
Ne dediğini ölçüp biçip der misin.
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“Ciddiyim, İslam’a girerim ben”,
Dediğimde Halid: Babanı onlar öldürdü...
Abilerinin kardeşlerinin intikamını gütsen ne olur,
Dedi, senden dileniyorum ben.”

“Bunların hepsi başka zamanlarda oldu,
İntikamla gezip dolanması dafena.
Buldum gibi nur saçan ak yolu...
İşte bu yol lazım her bir insana”.

Dedi ve Medine’ye yol aldı.
Günü ardına aldı gider gibi cemali.
Şan şerefi dinsizlerin içinde, 
Büyük idi, bunun hepsi kalır mı?

Yolda nasılsa Emir ona rast geldi,
Bu kendince esrarengiz iş idi.
Geliyor imiş Habeşistan’dan
İslam’a eklemek için kaderini.

Elçi olarak gitmişti yardım istemeye,
Denk geldi karanlık bir ine.
Ne yapacağını bilmeyen Emir sonunda
Medine’nin yoluna şimdi girmişti işte.

Halid dedi: “Muhammed’e gideceğim,
Kabul ederse orada kalacağım.”
Emir dedi: “ben de aynı düşüncedeyim,
İslam’dan, biliyorum, irade bulacağım.”

İkisi böylece Muhammed’e geldiler,
Ukala tavırlarını yendiler.
İçindeki fesatlıkları yok ettiler,
Kendisiyle kendisi bir başına kaldılar.
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“Peygamber’e bir iş için geldik.”, - diye
İki yiğit durdu kapıda yere bakarak.
Kureyşlilerin kaplanları bu ikisi...
Müslümanlar fısıldaşıyor: “Niye geldiler?” diye.

Onlar daha dün korku salıyorlardı,
Müslüman’lardan intikam alıyorlardı.
“Bir felaket getirmesin bunlar”. Diye
Arkalarından bekleyenler çoğaldı.

Arzusu ne, maksadı ne, işi ne?
Girerdi bunlar halkın düşüne.
Silahı yok, sessiz, sakin, huzurlu,
Bir büyük güç girmiş gibi içlerine.

Muhammed’e dedi ki Halid: “Kabul et!
Müslüman kıl, yüreğimi dine yönelt!”
Kulaklar duydu, inananlar inanmayanlar oldu,
Nasıl imiş!... akılları şimdi tastamam oldu.

Emir dedi: “Beni de affedin!
Kötülük ettim, karşı çıktım, esir ettim
Peygamberlik gücünün önüne
Deve yüküyle günahlarımı getirdim.”

Dine girdi böylece her ikisi,
Kureyşlilerde yoktu onlar gibisi.
Tutuşurum diye kim çıkarsa karşısına,
Beli kırıldı tamemen felç idi.

Böyle körpe yiğitlerin tamamında,
Deli bir kan  akar durur damarda.
Bu ikisinin Medine’ye gelmesi,
Muhammed için büyük bir zaferdi.
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Dine yeni girdiler diye onları
Küçümseyip hor görmedi.
Ashab derecesine yüceltti,
Gözyaşında tuttu, bırakmadı.

Bu ikisinin İslam’a geçmesi,
Putperestlerin içine tamamen ateşti.
Yürekleri pat diye düştü o an,
Canevleri yandı, hazırlandı çökmeleri.

Anlamış mıydı o zaman Muhammed
Gidecek diye Çin’e kadar bu Halid 
İslam sancağını yükseklere yüceltip
Sonra çolpon yıldızı gibi yanacaklar deyip.

Hissetmiş biydi bir bakışta Muhammed?
Eski Mısır’ı Amir’in alacağını.
İsmi sonsuza dek yok olmayıp
Egemberdi’nin destanında kalacağını.

Kuzeydeki boyların hepsine,
Ferman gitmişti: “İslam’ı kabul edin?”
Bazıları elçileri öldürdü,
Ağır bir muamele göstermişti kimisi.

... O tarafa üç bin asker yola çıktı,
Bayrağı Zahit eline aldı, yönetti.
İleride şimdi ne bekliyor, kim bilir,
Boz bir toz kaplıyordu gökleri.

Suriye’nin hakimiydi Şurahbil,
Savaşı ilk önceden anlamıştır.
Yüz bin asker hazır etmiş savaşa,
Tümü zırhlı giysilerini giymiştir.
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İki taraf Muta adlı vadide
Sıralandı başını koyarak ölüme.
Müslümanlar umursamaz canından geçmiş,
Tek Allah’tan gelir yardım da kudret de.

Zahit öldü... Sırada
Müslüman’ların bayrağı artık Cafer’de.
Ansızın şehit oldu o da,
Karşıdan gelen düşmanın vuruşuyla.

Bayrak inmedi, aldı elime Abdullah,
O da keskin nişancıydı, güçlü bir alamet.
“Bir derdim yok ölsem Allah yolunda.”,
Der dilerdi korkusuz bir yürek.

O da şehit oldu eşit olmayan savaşta,
Kim idi layık halka baş olmaya?
O anda Halid Bayrağı tuttu,
Vakit yoktu tartışıp durmaya.

Doğu taraf birden bire dağılmış,
Ne yapacağını bilemeyip ağzı açılmış.
Askerleri korumak lazım. Bağırdı:
“benim yanıma gelin çabuk, hızlı!”

Askerleri tek düzene getirdi,
Yine onlara irade ve güç girdi.
Kendilerini korudular kalabalıklardan,
Yanlarından geçen düşman geriye yöneldi.

Bilmesinler diye kaç asker olduğunu,
Değiştirdi sağ ve sol kollarını.
Önündekini geçirdi ardına,
Gece boyunca gerçekleştirdi bu oyunu.
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Ertesi gün düşman şaşakaldı,
Yeni güçler geldiği anlaşıldı.
Dünkü görülen askerler nerede? Bu da ne?
Bu durumda daha hür kalınamadı.

Geri döndü korkup bir anda düşman,
Uyur uyanık bir düşünceyle çatıştı.
Rahat bir zaman idi o an,
Bu kırgından gitmek gerekiyorsu sağ, aman.

Halid emir verdi: “Geri dönün?”, diye,
Böyle yapmasaydı askerlerinden olurdu.
Yüz bin düşman kılıcıyla tamamen,
Kanı yere su gibi dökülürdü.

Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”

Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.
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Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.

Kureyşilere mektup yazdı Muhammed:
“Ölenlerin fidyesini hemen öde, - diyerek.
Bekir ile antlaşmayı bozan olursa,
Bu şartı yapmaz isen bir tek,

O zaman sen bilirsin aramızda yapılmış
Antlaşma olmaz, bağlantılar ise kopmuş.”
Mektup elçisi gönderirken Mekke’ye,
Söz edilmedi ne aftan ne özürden.

Açık idi antlaşmanın bittiği,
Bu idi Medine’nin beklediği.
Fakat Kureş aklına sonra geldi
Süfyan’a ağır iş yükledi.

“Gidin, - dedi,- antlaşmanın mühletini,
Uzatıp gelin, yeter kadrin, ciddiyetin”.
Medineye geldiler maynap çıkmadı,
Yapamadan döndüler son vazifeyi.

Hiç kimse sözüne kulak asmadı,
Su topladı akşama kadar koşmaktan ayakları.
Sonunda Ali dedi gi: “Gidin!
Muhammed’den istemeyin başkalarını.”
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... Mewdine’nin sınırı iki – üç fersah
Askerlerle dolup taştı yavaşça.
Büyük bir gaza olacağını halk hissetti,
Fakat nerede? Şimdilik saklansa...

Haber çıkıp gitmesin diye birden,
Tüm yolları sapasağlam kapatmışlar.
Eğer Kureyşliler bilse idi o zaman,
Kan dökülür Mekke’de diye dağılmışlardı.

Hicret’in sekizinci yılında,
Oruç’un onuncu günü, yaz zamanında,
Eshab’ına dedi ki: “Allah Mekke’ye
Ayan etti bugün yola çıkmaya...”

On bin asker Medine’den yola çıktı.
Ak boz atta ak Peygamber ak yoldu
Diledi ve gitmişti göçün de başında...
Başladı artık İslam’ın kendi zamanı.

Kendince bir vazife bu gaza:
Mekke’nin içini putperestlerden temizler,
Cehaletin adımlarına dur der.
Adil hüküm ve ceza görürler.

Ömrü boyunca mu maksadı gütmüştü,
Allah O’na Peygamberlik vermiş idi.
Yaptığı tüm işler, inşallah,
Hiç boş yere gitmemişti şimdi.

Bu günü, bu saf ümidi
Tastamam yirmi bir yıl bekledi.
Bu mesele şimdi pişti yetişti,
Durmaksızın bunca yıllık öğüdü.
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Geçen yıl Hac’ca vardığında,
Fakir halkın hepsi hatırdı
Kalmış idi... keşke kan dökülmese der,
Yarın gidip ben Mekke’yi aldığımda...

Askerlere dedi: “Bir kan dökmeyin!
Hacet de yok, yarışmayın, geçmeyin.
Dıştan kuşatarak tüm şehri,
Savaşmadan zafer almak beklediğim...”

Dediği gibi yaparak Mekke sınırına
Karargah kurdular, inanarak kendi güçlerine.
Böylesi bir halkın kale kapısına gelmesi,
Kureyşlilerin girmemişti rüyasına bile.

Abbas geldi dini kabul etmeye,
Temelli Medine’ye gitmeye.
Haşimi’lerden geldi hatta bir kısmı
Peygamber’in eteğinden tutmaya.

Yurdun babası, eli hep oynayan
O anda Süfyan da geldi memnuniyetsiz.
Nereye gitti saflığı, gök rengi
Kalıcı, ölümsüz gibi dünyadan?

Diz çökerek Muhammed’in önüne
Oturup: “Tektir, - dedi,- bir Allah!
Sen ise O’nun Peygamber’i elçisi.
Müslümanım, beni dine kabul eyle!”.

Ashab’ı ondan nefret ederdi,
Halkı kırıldı eğilip bükülüp kıvrılarak
Halsizliğini sezdi o anda,
Saçları da çıktı galiba diplenerek.
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“sahi, -dedi,- seninle savaştım,
Ömür boyu erlik yaptım, dikleştim.
Güçlü imiş esirgeyen Allah’ın,
Büyükmüş senin uluu danışmanın.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI

“Büyük olsun diyorsan ki nasibin ve rıskın,
Söze hürmet et, hesap etsözünü, - 
Diyen babamın sözleri aklımda,-
Sözüne sadık isen o zaman dürüstsün.”

Sizler de boy atıp büyüdünüz çocuklarım,
Ata sözünü mukaddes görüp tutun.
Sağa sola saçmayın boş yere,
Şanlı sözlerle dolsun taşsın harmanın.

Bıraktığım tüm eserler sizlere,
Doru at olur vermez dağda binmeye.
Fakat her zaman ruhunuz aydınlatır,
Parlak ışıklar saçar durur ciğerlere.

Sözden başka nasıl bir miras bırakayım?
Sözden denizler yaptım ben dalgalanan...
Kimisi kıyısına bile gelemez,
Yayılıp durur köpüren sulardan...
***
Putperestlerin tüm güçleri toplanıp
Medine’yi alamadan geceleyip
Tekrar dönüp yavaş yavaş gidişi,
Müslümanlara verdi büyük bir ümidi.
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Tanıdı ve öğrendi tüm Arap coğrafyası,
Kimin ne kadar ağır imiş ölçüsü.
Muhammed’in kadrini kendine güç alarak,
Çolpon yıldızı gibi parlayıverdi gökyüzündeki.

Ufak tefek göçerlerin akilleri
Geleceklerine kaygıyla yaklaştı.
Medine’ye kadar yaklaşmışlardı ki,
İstediler peygambere biyat etmeyi.

Her bir yandan akıp gelen dünya malı
Medine’ye geldi durdu döküle döküle,
Bunların hepsi silahtı, ekmekti
Yine halka dağıtıldı bölüne bölüne.

Uçsuz bucaksız büyük memleketin içinde
Men Müslümanım diyen bir kişiye bile
Kimse dokunmaz, tavuğuna kış demez,
Allah Teala medet olur işine.

Müslümanın uzadı şimdi kolları,
Dört bir yana düştü artık yolları.
Düşman sayılan uruklar döndürüp mızraklarını,
Seferleri oldu zafer ganimeti.

Hicretin altıncı yıl, baharında,
Cuma günü sabaha karşı ezanda
Muhammed’e vahiy geldi Allah’tan
Ayşe daha yeni su koymuştu kazana.

Cuma namazı bitince Eshaba
Buyruk verdi: “Açıldık büyük bir amaca
İbadet için Kabe’ye doğru yol alıyoruz,
Hazırlansı tüm millet bir hafta”.
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Kabe, en kutsal isim idi,
Müslümanın kalbinde yatar idi.
Kureyşlileri kovdukları günden bu yana
Gitmemişleri hiç Mekke’nin bir yerine.

Azap, şer içinde olan,
Mekke şimdi ise kutsal tekrardan.
Muhacirlerin yüreğinde doğdukları yer,
Gece gündüz ebabil gibi öter.

Canı gönülden etmek isterse ziyaret,
Kureyşliler başka koparmaz herhalde kıyamet.
Silahsız, savaşmayı göze alarak
Giden halkı nasıl tutsak edesin?

Karşılaşarak nice günler geçirildi,
Kimin nasıl olduğu bilindi.
Kovalanmaktan başını kaldırmayan İslam
İşte şimdi güçlendi ve de yetişti.

Hatrında tut diye geçti ulu girişi
Allah Teala verdi aklı, nasihati.
Oraya İbrahim peygamber
Cami yapıp halka kıldığı hizmeti.

Orada Müslüman adını almış,
Melekten: “Oku!” – diye emir almış.
Nazil oldu en son sureler,
Dokuz kat göğün sırrı açılmış.

Bütün Arap’ların geçip giden yığınları,
O kabe ki Müslümanların kutsalı.
“Gidip orada ibadet edeceğiz.” – deyince
Alemlere denk oldu bu sözü, lafları.
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Bin dört yüz kişi yola at vurdu,
Kurbanlık diye yetmiş deve eklendi.
Yönlendiler ziyarete , Kabe’ye,
Bizzat Muhammed göçü yönetti.

Yolda onlar akpak gömlekler giydiler,
Geleneklere göre ihrama girdiler.
Müslümanların geldiğini Kureyşliler
Nasıl kabul edeceğini bildiler.

“Girdirmeyiz Müslümanların hepsini,
Sokmayız Mekke’ye”, - diye yeminini
Vermişler, yolu kapatmaya çıkmışlar
Almışlar kılıçları, kişnetmişler atlarını.

“Hey bre körler! Kureyşlileri savaş bu,
Yutacak gibi, hiç susmadılar durmadan.
Bizim yolumuza niye engel olurlar,
Ne diye korurlar bim Ata yurdumuzu?

Ben ölür müyüm yahut zaferi görür müyüm,
İslam’ın kaderi çoktan verildi.
Dine geçiyor topluca hep Kureyşliler
Başka çare yok, kendi kendine yetişti..”,-

Diye Muhammed’in canı sıkıldı
Dedi ki: “Göçü başka tarafa yönelttin!”
Dolanıp dağ taraftan geçtiler
Hudeybiye Vadisi’ne geldiler.

Buradan bir yer alıp yerleşti
Buldu eski kuyuları çöldeki.
Halk da şaşırdı: “Mekke’ye niye gitmiyoruz?
Ya da sadece boş bir tarla görmeye mi geldikti?
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Huza sülalesi elçi olarak Mekke’ye
Gitti ve dedi: “Müslümandan şüphe etme.
Gelmiş hepsi iyi niyet ve düşünceyle...
Şehrine sok, yolunu engelleme!

Silahları yok, giyindikleri de ihram.
İyi değildir eski yarayı okşaman.
Hepi topu ibadet için Kabe’ye
Gidiyorlarmış, ne istersin ki bundan?

Mekke’nin ileri gelenleri üç gruba bölündü:
“Peki girsinler!” – dedi birileri gönüllü.
İkinciler mırın kırın ederken,
Üçüncüler: “Girmesinler!” – diye sövdü.

“Sokmuyoruz”, - fikrinin ölçüsü
Baskın çıktı intikamları tuttu.
Dediler ki: “Bu bir amel gibidir,
Belalara düşüp de ısırmayalım parmaklarımızı.

Bunun için yollarını iyi tutalım,
Gerekli değil bize cenneti de cehennemi de.
Muhammed’in Mekke’ye bu gelişi
Huzuru yok eden bir baş ağrısı”.

İkinci olarak Osman gitti ümitle:
“Hainlik etmeyiz, - diye, - sizlere”.
Cevap vermediler iki üç gün,
Haber geldi öldü diye o yerde.

Bu nasıl gidişat? Şimdi ne yapacaklar?
Bu yasaktan nasıl öne çıkacaklar?
Başları öne eğip de Medine’ye dönerler mi?
Asla, hayır, yapmazlar... Kureyşlilerle savaşacaklar.
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“Tamam, yeter, taş taş üstünde bırakmayacağım,
Şimdiye dek sabrettim, katlandım”, -
Diye kendi kendine söz verdi Muhammed,
Halka dedi: “Emri budur Hüda’nın...

Peygamber’e kim burada ant içerse,
Verdiği ant bizzat Allah’ın kendine.
İhramı değiştiririm kılıca
Diyen varsa dümdüz baksın gözüme”,-

Der iken Peygamber’in önünden
Ant alanlar yürüyüp geçti sıra sıra.
Dediler ki: “Ne buyurursan – hazırız!
Sözünü iki etmemeye yemin de ederiz...”

Askerlerin gözlerinden anladı,
İnancın genişlemiş çemberi.
Peygambere gönlünü tamamen vermişler,
Göremedi iki yüzlüyü, riyakarı.

Hudeybiye vadisinde hışır hışır
Büyümüştü güçlü büyük bir ağaç.
İmanın büyük bir işaretini gösterdi,
O ağacın altında yemindi ettikleri.

Yeminleşme tam olarak bitti biterken,
Yalan imiş Osman öldü denen söz,
Kureyşlilerin elçisini takip ederek 
Geldi kaftanını sürükleyerek.

Müslümanların ziyaretten başka bir
Kötü bir fikri olmadığını anlayıp
Osman sonunda razı etmiş Kureyşlileri,
Yumuşatmış hem gücünü hem de düşüncesini.
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Kureyşlilerden gelen özel elçiyi
Hiç kimseden ayrı tutup itmedi
İzzet-i ikram ve de hürmet gördük sıra,
Kabul etti İslam’ın gücünü.

Muhammed’in öğrencileri, dostları,
Misafiri bu düzenle ağırladı.
Tümü geldi, durdular bir sırada,
Gerekirse söyleyecek sözleri de vardı.

Süheyl adında bir elçiydi bu,
Kureyşlilerin inandığı bir bilge adam bu.
Çok gün görmüş, birçok işi bitirmiş,
Ömründe bilmezdi hiç korkuyu.

Cesur, titremeyen bir şer idi,
Yüreğinde de cesaret var idi.
Ölse de sözünden dönmezdi,
Putperestlik için canını bile verirdi.

Epey süre yordular kafalarını,
İyice ele aldılar anlaşmanın şartlarını.
“Yaz, - diye emir verdi Ali’ye,-
“Bismillah er-rahman” diye başlamalı”.

“Dur!”- dedi Süheyl, - öyle başlama!
“Er – Rahman” denen sözü çıkar da
“Bismillah” diye yazın, sonra ekleyip
Adımızı da yazalım altına.”

Tamamını Muhammed bunların kabul etti,
Şimdi onun için bu antlaşma en gereklisiydi.
Putperestlerin bu en son adımı,
İslamı ilk kez tanıması demekti.
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Şartlara göre Müslümanlar bu sırada,
Ziyarette bulunmadan geri dönecek.
Gelecek yıl girebilecekler Mekke’ye,
Fakat üç gün yeter dediler, sınır görerek.

Geldiğinde silah olmayacak kimsede,
Fakat kınında bıçak varsa kabuldür.
Buradan bir müslümanı götürmeyecek,
Şayet kalmak isterse kalır Mekke’de.

Medine’ye kaçsa biri gönderir,
Mekke’ye gelen ise huzuru bulur.
Başka milletler kimlerle anlaşma
Yaparlarsa yapsınlar tarafsız olur.

Bu antlaşma ağır ve zor da olsa,
Razıyım diye mührünü bastı ona.
Taa uzakları düşündü Muhammed,
Ümi olmadı bugünkü zafer, faydaya.

En mühimi sıkıntıdan kurtuldu,
Korudu barış dolu, huzurlu durumu.
Kimse hissetmezken onun hisleri var idi,
Başkalarını ise tatmin olmadı.

Bu antlaşma yapılmıştı on yıllığına,
On yıl Kureyş çıkmayacaktı karşı da.
O dönemde İslamın ışığı,
Dağılır gider uzak yakın her bir yana.

Onsuz da putperestlik sonunda
Çürümüş bir inanca dönüşürdü illa ki.
İlk olarak bunu Bedir’de, Uhud’da
Sezmiş idi Süfyan’ın aklı bunları.
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Bu antlaşma büyük bir siyasi zaferin,
Getirecek ve verecek meyvesini.
Başkaları bilmez idi yarınki,
Yere düşen yemişleri dermesini.

Antlaşmaya göre imkan yoktu bu yıl Kabe’ye,
Ziyareti gerçekleştirip o tarlada
Dönmek gerek. Emir verdi Muhammed:
“Getirdiğimiz develeri kurban et!”

Bu da nesi? Nereden çıktı bu adet?
Bundan nasıl alırız bir fayda bir çıkar?
Putperestler kahkahayla gülmez mi,
Onurumuzu düşürmez mi yerlere?

Bu buyruğa kimse anlam veremedi,
Üç kez dedi, engelleyemedi o dahi.
Çadırına girse o an karısı,
Umusalem: “Kendin kurban et!” – dedi.

Niyetlenip kurban edin Allah’a,
Başka bir söz söyleme, gelme!
Seni görür, keser herkes ardından,
Hadi çabuk, - diye söz etti Tayman’a.

Kurbanlığı onun kestiğini gördüler,
Ne yapacaktı, emre riayet ettiler.
Ak giyimli ihramdan çıkıp
Kurbanlıkların etini halka böldüler.

Hudeybiye vadisinde böylece,
Bayram yaptılar üç gün boyu doydular et yemeye.
Mahsustan ayak basmasınlar diye
Kureyşiler ara ara gelip durdu kontrole.
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Yaradana yağdırdılar çokça teşekkürü,
Tövbe edip, ettiler onca şükürü.
Ertesi gün sabah namazı bitince
Toplanıp hepsi bir Medine’ye döndü.

Asil Mekke, ataların vatanı,
Yüreğin ateşte kaynayan yanı.
Bu sefer bir başka sezildi,
Sabrederek bir yıl şimdi geçer mi?

Kureşiler ona verse de azabı,
Hissetti bir yerlerde büyük bir saygıyı:
Görülmeyen çekici bir güç var gibi,
İşte o güç yaptı birçok hizmeti.

Muhammed’in zihninde nasıl bir sır var?
Yalnız iken Allah işe sırdaştır...
Yarın nasıl bir buyruk verir, bilmez ki,
Allah sözü –kutludur, nur saçar.

Hudeybiye antlaşması gerçekte
Unutulmaz asırlar boyunca
Ders veren bir iemareydi anlayana,
Peygamber’in mührü, nuru var onda.

Önce Kureyşiler tıkarım derdi damarı,
Antlaşmayı yapmasıyla yanıldı.
Bütün Arap boylarında İslam,
Başlıca bir devlet olarak tanındı.

Ulaştı büyük bir  mertebeye, kudrete,
Yüce güç verdi ganimet, define.
Gelecekten geliyor açık zaferler,
Alışmak lazım kullar önce sabretmeye.



342 

“Tam olmadı ziyaret.”, diye düşünceler hakimdi,
Bazıları kendince fikirleşti.
Medine’ye ulaşmıştı giden halk,
Kimisi susamıştı, kiminin ise karnı açtı...

HAYBER GAZASI

Benim gelip gidişimden ne çare,
Egemberdi de gitmiş der biçare.
Yaşadığım ömrümü hatırlarlar,
Hakkımda da söz ederler bazen de.

Bilmezle dünyamın nasıl olduğunu,
Bir şarkıya dönüşüp gittiğini.
Kabrimin geçersen eğer yanından,
Ölümsüz kalan şiirlerim olsun hatırlanan.

Bu ışıktan avarelikle geçmedim,
Can-ı gönülden ölümsüzlüğü istedim.
Göğsümden dileklerle yoğrulup
Mihnet ettim kendi kendimi düşürdüm.

Bencil olma dua et, durdur kendini,
Bir gün senin rıskın da tükenir.
Bu dünyada bıraktığım güç kuvvet
Seni zor yollardan selametle geçirir.

* * *

Hayber güzeldir, toprağı merhemdir,
Ekinin her türü orada ekilir.
Ağaçları meyve verir taşımaz,
Bereketli düzlükleri mallar için bereketlidir.
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Bal gibi tatlı hurmaları yetişir,
Rengarenk çiçekleri gitmez gözünden.
Kuşlar öter gönlüne huzur verir,
Saf, temiz sular akar gözelerden.

O vadide yedi kale kuruldu,
Duvarları kızıl tuğladan örüldü.
İhtişamı da şaşırtıyordu doğrusu,
Bunun için bu güç nereden bulundu?

Böylece yer yüzünü mesken eden
Eskiden beri iki üç aşiret vardı gelen.
Zenginlikse zenginlik, tüm nizamı tam kendince,
Hayatın ezgisi hoştu onlara düzenlerince.

Yahudiler Medine’den kovuldu,
Burada yer edinip, faydalanıp, ısındılar.
Ahir bir gün öç alırız der gibi,
Silahlarını hazırlayıp da önceden toplandılar.

Arap’lardaki yahudinin merkezi
Hayber idi birbirini kollarlardı.
Yavaş yavaş güçlenerek geliyor,-
Medine’yi kaplıyordu tamamı.

Bu kabus durur iken tepede,
Korku verir düşen her bir gölge.
İlk olarak mektup gönderdi Muhammed,
Yaşayalım diye birlik içinde bir evde.

Atik Oğlu Abdullah’ı onlara
Elçi kıldı: “Neticeyi haber et,
Anlaşmaya razılar mı, öğren, - dedi –
Tek dileğim gitmesin çaban kurban fırtınaya”.
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Elçi gidip öğrendi işi, durumu,
Muhammed’in tamamen yaptı isteğini.
Birlik içinde olalım dediler başında,
Kavgaya dönüştü her şey sonunda.

Atılıp Yasır’ın ulu kişileri,
Abdullah’ı yolda çok zorladılar.
Peygamber bizzat gelsin bana diye,
Kendilerini yıkılmaz bir han gibi gördüler.

Mücadelenin nihayetinde ölüp gitti sonunda,
Sert tavırları yedi onun başını.
Yahudiler o günlerden bu yana,
Koltuk altı ettiler mihenk taşını.

Münafıkların en büyüğü Ubay de,
Müslümanların sırrını söyleyerek bir ayda
Haber verdi durdu onlara hiç durmadan,
Satıldı gibi istediği paraya.

Komşusuydu Gatafan aşireti,
Hayber tarafına zor zahmet döndü.
Alış veriş yapan dostlar oldular,
Güney kısmında büyük bir korku peyda oldu.

Sırrrının üstüne didişelim mi dedi,
Yahut halkını korkutalım mı dedi,
Geceleyip Muhammed’in develerini,
Sürdü gitti... ezelki öçmüş gibi.

Yangın mı çıktı ki Gatafan’ın çocukları,
Peygamberin develerini seçti, aldı.
Medine’nin giriş sınırında,
Kolay mıdır kavga gürültü çıkarması.
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Hudeybiye vadisinden geleli,
Daha yeni bir ay olmuş idi,
Beklenmeyen bir karara vardı Peygamber:
“Atlanıyoruz, gidiyoruz bugün Hayber’e.”

Dedi ki: “Çıksın isteyenler gazaya,
Dayanabilecekler uzun yola, sıkıntıya.
Kim ant içtiyse bana Hudeybiye’de,
İşte onlar olsun bugünkü hizmette...”

Hacca gidenlerin tamamı,
Orada bu kutsal yemini tutmaya
Hazırlardı atlanıp pusatlanmaya Hayber’e
Bin altı yüz kişi hesaplandı.

Uzak duralım diye beladan,
Duymadın diye dışardan başka bir adam
Karanlık çökünce yola çıktılar,
Sorumlu değillerdi şimdi herhangi bir taşıttan.

Üç gün durmadan yollanıldı, at sürüldü,
Yüz elli fersah yol aşıldı.
Sabahında ulaştılar. Karşıda
Muhazzam Hayber kalesi göründü.

Hayber mavi bir deniz gibi duruyor,
Kuşlar uçar gökyüzünde neşeyle.
Masmavi kütle kütle yığılan 
Uç uca bulutları geziyor.

Yiğit Muhammed meydana girerken önünde
Dedi: “işte geldik yeşil Hayber’e!
Hak Teala kötülüklerden korusun,
Boyun eğsin Hayber bizim imanımıza.
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Ey Yaradan! Şehrin tamamını,
Halkın topladığı malı gönlünden kopanı
Bize verin! Kötülüğünü uzak tut!
Kötülüğü yaklaşıp gelmemeli.

Allah için, Allah’ın verdiği din için!
Hücum!” – dedi. Muhammed’in bunun için
Duydu alem, duydu gök, duydu yer...
Askerler de başlamıştı yapmaya işini.

“Savaşmadan barış ile maksadımıza
Ulaşalım, var mısını?” – dediğinde
Hayber’in yücelerinden Sellam şöyle dedi
İleriyi gösterdi... Deveperest mi bu da ne?

Halkı tüm burçlara gizlendi,
Şimdi sanki çok kan akacak gibiydi.
Kavgayı tavsiyeyle, danışıp oturarak
Çözüm olan bir fırsat verdi.

“Savaşırım dedi Hayber. Aslında
Hazır idi gazaya çoktan çıkmaya.
Müslümanlar gitti biraz dağılıp
Kabileden tez dönüşüm vatana.

Hatah kalesinde savaş başladı,
Can siperane kaleleri korur genci yaşlısı.
Bugüne dek olan tüm savaşlardan
Daha da çetin idi Hayber Savaşı.

Müslümanlar hücum edip gelirken,
Yağmur, dolu yağar durur üstünde.
Yaklaşırsan taş sağanağında kalırsın,
Kaleye yaklaşamıyordu bir kul bile.
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Yahudiler yorgun düşene dek korudu,
İlk gün hiçbir kazanan  olmadı.
Bir Müslüman bile girememiş kaleye,
Elleri duvarına dahi değmemişti bile.

Akşama Sellam’a ok attılar,
Dedi ki o zaman: koruyup ar ve namusunu
Sağ salim yaşayın... Vermeyin hayberi!
Acımadan döktüler kanlarını.”

Yiğit, cesur biriymiş sonuncusu
Dinlenirken: “Kaldır, - dedi – başını,”
Başını kaldırdı: “Durum nasıl oldu?” – diye
Sordu, yüreği de yatıştı.

Onun yerine Haris durdu o anda
İki gözü ateş gibi kızarır.
Emir verir: “Çabuk olun! Biraz 
Soluklanırsanız kale düşer ve gider.”

Halkının iyi bir vatandaşı
Olduğu görünüşünden belliydi.
Sellam gibi tertibi, düzeni dir tutup
Meydanından şapır şapır ter döküldü.

Taa en baştan tuttuğunda bir işi,
Başını koyup içtenlikle girişti.
Sabaha dek düşündü :”Nasıl etse de
Alsa idi Müslümanlardan zaferi?

Ertesi gün güneşin sıcağı
Sabahıyla tüm vadiyi kapladı.
Müslüman evladı Mahmut savaştı,
Tekrar yine o kaleye başladı.
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Mahmut gelip alırlarken vadiyi,
Yorgun düştü bir gölgeye gizlendi.
O anda tepesine taş indi
Yanıp duran yıldızını söndürdü.

Yönetimi Ebu Bekir ele aldı.
Üç gün boyu ilerleyemedi, zorlandı.
Bu kaleyi zamanında ustalar
Aşılmaz, yıkılmaz diye kurmuşlardı.

Selman :”Bunun çaresini bulurum” - , diye
“Duvarına bir delik açarım”, diye
Gece gündüz askerlerle birçok
Çukur kazdı yerin altına derince.

Dördündüncü gün Hazreti Muhammed
Ömer’e dedi: “İlerle, saldır!” diye
Ömer de zor bir yiğitmiş,
Yıkılmadı, fakat dimdikti hisar.

Nadir ile Kaynukaların kaderi
Acaba bunlara bir ders oldu mu?
Ölüm ile gelip yüz yüze,
İntikamla savaşa vardı hepsi.

Farkettirmeden çukur kazıp her gün,
Sonunda Salman geldi duvar dibine.
Bir bir çekip o sağlam piriketleri,
Delik açtı içeriye girilmeye.

O gündü ki idare de değişti,
Ali oldu askerlerin lideri.
Elinde dalgalanan bayrakla çıka geldi,
Bayrağa saf ümitler ışık verdi.
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İşlam’ın Arslanı denen söz,
Ali Şir’e denilmişti sanki.
Hem gençliği hem bilgeliği var onun,
İki oğlu vardı, onlar da geleceğiydi.

Ülküsünden dönmemişti hiç geriye,
Böyle bir söz dolandı Arap’lar içinde.
İslam’ın nuru uzaklara ulaşsın diye,
Sadık kalırdı her daim yeminine.

Kahrı güce dönüşür alev aley yanar meşale gibi,
Kara ateş gibi girmiş gibi sanki, Allah Allah...
Hiç kimse onun gibi olamazmışçasına,
Göreceği gün,  yiyeceği ekmek varmışcasına.

Bugün onun şanının aşacağı gün mü?
Uçup gider gördüğü insan sürgünü...
Gidip ona kalede destek çıktılar,
Şeytan kıvır kıvır hasetinden kudurdu.

Sağ taraftan gelen o darbeyi,
Farketmedi, düştü elinden kalkanı.
Sonra kılıç inip başka yere değerken
Birden sıçradı... Ölümden o kurtardı.

Tam orada varmış bir eşik,
Kalkan yaptılar önlerine direşip.
Bozulur dokundukça kılıçların,
Heyecanla içi kaynar o mücadeleden geçip...

Dümdüz girdi gitti kaleye,
Epeydir de ter deryası var yüzünde.
Askerlere: “durma, - der -, ileri!”
... Kale ele geçmişti son gecede.
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Can siperane savunan düşmanı,
Esir etti, ölümden kurtardı.
Tümünü götürdüler, çıkardılar  meydana,
Müslüman’ların tepesinde kut yandı.

On gün boyu kale namusunu vermedi,
On günde kale kendini derledi.
Dönüp dönüştürülüp korundu,
Pek kafa tuttu, başını kolay vermedi.

Çok kolay ele geçti kalan kaleler,
Çıkar iken: “Alalım!”, -diyen emirler.
Tepe oldu kazanılan ganimet,
Esir düştü nice “Benim” diyen er.

Kamus adlı kale kaldı yalnızca, tek,
Hayber’de bu kalenin sağlamlığına yoktur denk.
Yiğit Merhab oradaymış diye ki,
Gün için fısır fısır söz olmuş idi.

Bin askere denkmiş gücü o kahramanın,
Böylesi yahudilerin son elde kalanı.
Kaslarını gören Ali şaştı kaldı:
“Nasıl biri doğurmuş bu adamı?”

O Merhab savaşırım diye kendi,
Kanlı meydanın yanına çıka geldi.
Dedi: “kimmiş kahraman, kimmiş er,
Bir buruşla kana bularım içini.

Bir vuruşumla yeri kucaklarsın,
Asıl o zaman gücün hasını.
Canın kursağına dayandığı zaman,
Öte tarafa gitmek için yalvarırsın.
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Benim olduğum yer güvenlidir her zaman,
Ömründen vaz geçen ya da canına susayan
Adamlar çıkar sadece, benim karşıma.
İçinizde var mı böyle bir adam?”

Yaşadığı toprağa nam salmış gibi,
Gözünü dikti hiçbir şeyden korkmaz gibi.
“Ben varım., -, dedi Ali,- herkese”.
Bu adamın sırrını biliyormuş gibi.

“Allah sana güç versin, korusun!
Hızır olsun ahirette yoldaşın!-
Diye, dusını etti O’na Muhammed,- 
O Merhab’sa ey Yarabbim, kuvvet bulmasın!”

İki yiğit uzun güreşe tutuştu,
Birbirine sımsıkı bağlandı.
Aslan gibi kükrediler, toz dumana bulandı,
Gösterdiler halka hakiki bir kapışmayı.

Bu arada ikisi nasıl olduysa,
İkisinin de kaftanları dolandı.
Bir ara Merhab’ı dik kaldıran
Ali Şir’in haykırışı duyuldu.

Toprağa dağ gibi yığılıp kaldı...
Dondu kaldı, duymaz oldu kulağı.
Sıçradı bütün boynu kıtırdadı,
Hırçın, deli dolu zamanlarına uzanmıştı.

Başını dikti, durdu ve yürüdü Ali Şir,
Tüm boynundan su gibi akıyordu haklı ter.
İki yiğit güreşirken belli ki,
Yerliğinden utanmıştı kara yer.
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“Yenildik!”- dedi bütün Hayber halkı,
En son ümitleri de bitmişti.
Diz çöktü hepsi, yüzlerinde üzüntü,
yerden alamadı hiçbirisi gözünü.

Bazı akil adamların çıkardılar,
Dilediler canlarını bağışlamasını.
Daha sonra hiç isyan etmeden,
Vaad ettiler ellerine silah almamayı.

Kabul ettiler Peygamberin emrini,
Ürünlerin yarısını vereceklerdi.
Hayber artık Müslüman’lara aitti,
Herkes yine aynı yerinde işindeydi.

Yapın diye benim bu buyruğumu,
Mallarına, mülklerine dokunmadı.
Yakıp yıkmadı ekinini, bahçesini, ağacını,
Söylendi ne yapacakları, nasıl yaşayacakları.

Müslüman olunmalı, diye bir şart
Koşmadılar, yoktu böyle siyaset.
Ganimetteki birçok Tevrat’ı
Geri verdi, bu kendince bir feraset.

Kötülükten koruması için ar kıldı,
Hayber’e Abdullah’ı bey kıldı.
Her yıl vergisini toplayıp,
Kuracaktı asayişi, bastıracaktı isyanları.

Haykırıyordu kemikleri bu sefer
askerlerin, tümü ganimeti geri verdi.
Mutluluktan yeri kazsan aylar yıllar boyu,
Böylesi bir dünya hiç denk gelmedi.
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Nadir’lerin hazinesi var idi,
Sözlerle anlatılamayacak kadar idi.
Onu öyle iyi saklarlardı ki,
İslam’ın dört bir yerine yeterdi.

Öğrendiler Kinene’de olduğunu,
Savunmaya güçlerinin yeteceğini.
İslam’a etmem düşmanlık derlerdi lakin,
Fitne ile yaparlardı işlerini.

Kamus adlı kale kaldı yalnızca, tek,
Hayber’de bu kalenin sağlamlığına yoktur denk.
Yiğit Merhab oradaymış diye ki,
Gün için fısır fısır söz olmuş idi.

Bin askere denkmiş gücü o kahramanın,
Böylesi yahudilerin son elde kalanı.
Kaslarını gören Ali şaştı kaldı:
“Nasıl biri doğurmuş bu adamı?”

O Merhab savaşırım diye kendi,
Kanlı meydanın yanına çıka geldi.
Dedi: “kimmiş kahraman, kimmiş er,
Bir buruşla kana bularım içini.

Bir vuruşumla yeri kucaklarsın,
Asıl o zaman gücün hasını.
Canın kursağına dayandığı zaman,
Öte tarafa gitmek için yalvarırsın.

Benim olduğum yer güvenlidir her zaman,
Ömründen vaz geçen ya da canına susayan
Adamlar çıkar sadece, benim karşıma.
İçinizde var mı böyle bir adam?”
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Yaşadığı toprağa nam salmış gibi,
Gözünü dikti hiçbir şeyden korkmaz gibi.
“Ben varım., -, dedi Ali,- herkese”.
Bu adamın sırrını biliyormuş gibi.

“Allah sana güç versin, korusun!
Hızır olsun ahirette yoldaşın!-
Diye, dusını etti O’na Muhammed,- 
O Merhab’sa ey Yarabbim, kuvvet bulmasın!”

İki yiğit uzun güreşe tutuştu,
Birbirine sımsıkı bağlandı.
Aslan gibi kükrediler, toz dumana bulandı,
Gösterdiler halka hakiki bir kapışmayı.

Bu arada ikisi nasıl olduysa,
İkisinin de kaftanları dolandı.
Bir ara Merhab’ı dik kaldıran
Ali Şir’in haykırışı duyuldu.

Toprağa dağ gibi yığılıp kaldı...
Dondu kaldı, duymaz oldu kulağı.
Sıçradı bütün boynu kıtırdadı,
Hırçın, deli dolu zamanlarına uzanmıştı.

Başını dikti, durdu ve yürüdü Ali Şir,
Tüm boynundan su gibi akıyordu haklı ter.
İki yiğit güreşirken belli ki,
Yerliğinden utanmıştı kara yer.

“Yenildik!”- dedi bütün Hayber halkı,
En son ümitleri de bitmişti.
Diz çöktü hepsi, yüzlerinde üzüntü,
yerden alamadı hiçbirisi gözünü.
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Bazı akil adamların çıkardılar,
Dilediler canlarını bağışlamasını.
Daha sonra hiç isyan etmeden,
Vaad ettiler ellerine silah almamayı.

Kabul ettiler Peygamberin emrini,
Ürünlerin yarısını vereceklerdi.
Hayber artık Müslüman’lara aitti,
Herkes yine aynı yerinde işindeydi.

Yapın diye benim bu buyruğumu,
Mallarına, mülklerine dokunmadı.
Yakıp yıkmadı ekinini, bahçesini, ağacını,
Söylendi ne yapacakları, nasıl yaşayacakları.

Müslüman olunmalı, diye bir şart
Koşmadılar, yoktu böyle siyaset.
Ganimetteki birçok Tevrat’ı
Geri verdi, bu kendince bir feraset.

Kötülükten koruması için ar kıldı,
Hayber’e Abdullah’ı bey kıldı.
Her yıl vergisini toplayıp,
Kuracaktı asayişi, bastıracaktı isyanları.

Haykırıyordu kemikleri bu sefer
askerlerin, tümü ganimeti geri verdi.
Mutluluktan yeri kazsan aylar yıllar boyu,
Böylesi bir dünya hiç denk gelmedi.

Nadir’lerin hazinesi var idi,
Sözlerle anlatılamayacak kadar idi.
Onu öyle iyi saklarlardı ki,
İslam’ın dört bir yerine yeterdi.
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Öğrendiler Kinene’de olduğunu,
Savunmaya güçlerinin yeteceğini.
İslam’a etmem düşmanlık derlerdi lakin,
Fitne ile yaparlardı işlerini.

İSLAMIN DAĞILIŞI

Belki doğrudur, bir büyük halk göçmüştür,
Arabistan bozkırında büyümüştür…
Birbiriyle karıştı nice halk,
Sayısız asır yaşayarak geçti ömür.

Köhne tarih, sen bir sırsın katılan,
Boz toprakta saadete açılan
Senin uzun, çetrefilli yolunda,
Nice kader naaştır saçılan…

Nice insan zor yollara kapılır,
Niceleri sihir yapar ve çalar.
Öldüler doğruyu bulamadan
Çıra gibi yanar gider yok olurlar.

Bugün ben de o uzun yoldayım,
Bulmak için hakikatin ışığını.
Iki bin yıllık boşluğu kapatıp
Gireceğim, göreceğim mevsim rüzgarını.

Eşkiyalar soymak için her yandan
Onca yolu Arap’lara kapattı.
Ata yurdunu kutsal bilip koruyup,
Kan olmayan yer kalmadı, kanlar aktı.
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Hükmediyordu soygun düzeni,
Birçok ilaha ibadet eden, yükünen
Geleneğe dönüşmüş nice balbal taş,
Koruyormuş başa gelen zor işlerden.

Her bir ulus kendinden sorumluydu,
İlahları bekleyip onları korurdu.
Putperest inancıyla doğarak
Ölene dek ölmeden yaşıyordu.

Birbirinden hoşlanmadan sınflandırdılar,
İlahları da mücadele ederdi.
Gökteki güneş ve ay, yıldızlar
Açıkça ilah idi nur saçar.

Saf pınar, yeşil vadi, yüce taş,
İlah olarak giderdi sırayla.
El - lut, el – uzza ya da el – manat
Araplara oldular bin yıl yoldaş.

Hepsinden de büyük, yüce, şefkatli,
Kudretli, bağışlayıcı yer alan.
Allah Teala diye sezerlerdi, fakat
Adını anıp, O’na tövbe etmezlerdi.

Bir başka ilah sayarlardı Allah’ı,
Koruyamaz malı, mülkü, tarlayı.
“Bizden uzakta yaşıyor, - derlerdi,
Ulaşmaz O’na insanların isteği, duası.”

“Ufak tefek işlerimizde nasıl
Vakit ayırırdı, zamanı yok ilgiye.
Dolayısıyla gece – gündüz bizimle
Beraber gezen ilahlar faydalı bize.”
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Diyerek Arap’lar uzaklaşmış Allah’tan
Dağ, taş ilahları cana katan
Vermişler ölçüsüz bir hürriyet,
Düzende bir kalıba bile sığmaz.

Şarap içip dumanlanıp dökülmüş
Yaşam da şarap gibi görünmüş.
İlahları yaşamış koyun koyuna,
Ahiretten ve ölümden korkmazlarmış.

Göçmen ruh gönlünde kıpraşır,
Boncuk gibi sıralı yıllar, devirler geçer.
Arap’lara Hüda yeni din verir,
Muhammed’I elçi olarak gönderir.

Uyansın diye kullarım uykudan,
Bu bir başka hediyeydi sayılan.
Ruhuna ışık veren aydınlık,
Avaz avaz alemlere haykıran.

İnsanlığın yolundaki mum idi,
Eskilerden beri atan tan idi.
Kaynak değil, dalgalanan denizdi,
Bakarsan derinlerden hissedilirdi.

Muhammed hakkında bin yıl öncesinde,
Gelecek diye yazıyordu İncil’de.
Adı sanı tüm özellikleri,
Bunca yıl görünmedi hiçbir yerde.

Peygamber’in geldiği o vatanı,
İsmail’in soyundan olduğu
Tek tek denilmiş. En son haldeyse
Kendisinin hep mücadele edeceği.
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Arabistan boz bir çöl, boz bir tarla,
Kutlu kubbesi kondu, gitmez başkasına.
Allah seni seçti bu sefer,
-Müslüman’ların kutsal Mekke’si – baş kale.

Bu dünyada yanan yıldızlar sır oldu,
Bununla bir okunması güç şiir geldi.
Milyonların kaygıları, üzüntüsü, kaderi,
Saf niyetli aşkları da birleştirdi.

Parladı Muhammed’in yıldızı,
Ruha can verip yüce miras bıraktı.
İnsanlığa Allah lafzını ulaştırıp
On sekiz bin alem sırrını duydu.

Dünyaya yeni bir devir geldi çiçekli,
Birliğe ve beraberliğe çağırdı.
Edebini koruyup, şeriat yolunu bayrak edip
Riyayı, yalan sözü sevmezdi.

Bölüp yararak ulusuna, yerine,
Saflık ile iman verdi gönlüne.
Genç yaşlı, erkek ile kadını,
Getirdi Hüda’nın ak evine.

Geçeceğimiz beyana şimdi geçelim,
Bilirim, kolay değil yükü kaldırmak.
Bir ömür gibidir bu destan,
Gözüm açık iken bu iş biter mi?

Allah’tan medet ver diye dilendim,
Korkmadım sonar yüce muhidi de yerdim.
Nice güzellikler ulaşmaz digger kıyıya
Çekip öldü, bunu iyi bilirim
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Zorluk çekip, kalburda elenip
Riske attım kendimi şerden.
Kendime dedim: “Bitir destanı,
Bu dünyaya bir kez gelip kaldıysam.”

Genelinde toplanan el on binlerden
Fazla idi, gören insan saşırdı.
Arap Çölü yaratıldı yaratılalı
Bunca halkı tek kaderde kim bağladı?

Medine de fethedilmek üzreydi,
Tarihte görülmemiş bir savaş yapıldı.
İslam’a, Hak Teala dinine
Bir haftalık ömrü güya zor gördüler.

Böylesi bir soğuk haber yerde durur mu?
Arap Çölünde uğultu oldu dağıldı.
Pek tez Medine’ye de geldi,
Muhammed’in gece orduları.

Düşman daha önce böyle güç toplamamıştı,
Hazırlığını önce niye duymamıştı?
Sultan Allah, Bedir’de de böyle,
Güçlü geldiler, fakat o kez kırılmamıştı.

Bu haberi alır almaz Muhammed
Ashabıyla da danıştı çarçabuk.
İçten, dıştan koruyacağız der nihayet,
İçten savunma tümündeki tek niyet.

Tam o andaCalman bir fikir verdi,
Aklını, bilgeliğini gösterdi.
“Çukur kazıp yolu şayet bölersek
Tüm düşmandan korur idi bu bizi.
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Böyle bir hal bizim Eren tarafta
Zor zamanda dönüşmüş bir adete.
Hepimiz gece gündüz girişsek,
Hendek biter çok olsa bir haftada.

Bu düşüncede herkes mutabık kaldı,
Kazma, kürek, balyozlar toplanıldı
Kuzey kısmı tekin değildi şehrin,
O tarafa yönlendirdi tüm halkı.

Genç, yaşlı bakınmayıp girişti,
Bir haftaya bitirmek için bu işi.
On bin asker Medine’ye doğru gelirken,
Kolay da değildi kazmazı bellerle sert yeri.

Hadınlar değil, çocuklar çıktı işe,
Vakit yok tu ne tanışmaya ne dinlenmeye,
Gece ile gündüzün farkına bile varmadan,
Hendek kazmak dönüşmüştü büyük bir mücadeleye.

Aynı yerde yemeğini yer, suyunu içer,
Aynı şerde kızlar türkü söyler, raks eder.
Hendek bitse Rahat olur Medine,
Demek ki aydınlık karşı taraftan gelir.

Peygamber’in kendisi de iş başında,
İşlerin ilerlemesine sevindi.
Halkla bir hendek kazar, alnından,
Akan terini bileğinin tersiyle sildi.

Ömer, Osman, Ebu Bekir ve hatta,
Ali ile Zahit gezer arada.
Tam bir disiplin vardı kendince,
Bir kişi bile gitmez ne eve ne kaleye.
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Cuma boyu başını kaldırmadan çalışıp
Dört bir yanda hendek bitti, kazılıp.
Bitmeyecek gibiydi bir ara, tövbe,
Gönüller rahatlamıştı, herkese tek tek yayılıp.

Salman’ın bu fikri pek akıllıcaydı,
Atlı askerler geçemeyip telef oldu.
Her bir yandan taşlar da toplanıp,
Beri tarafa tığılıp toplandı.

Böyle bir taktik Araplarda yok idi,
Salman çabuçak açıklayıvermişti.
Attın bile geçemeyeceği hendek işte hazır,
Geçsin bakalım güvenen varsa gücüne.

Medine halkına seslendi Muhammed:
“Hazır olun uzun savunma var.”, diye.
Her kim ne iş yapar, görevi ne
Bunun hepsini söyledi tek tek.

En mühimi inan dedi Allah’a
Bir tek Allah kuvvet verir bu durumda.
Gücümüzü dener, görür, düşmanı
Alır gelir yüzleştirir meydanda.

Hazırlanıp bittik galiba dediği sırada,
Düşman sel gibi kaplayarak geldi buraya.
Kapkara bir bulut gibi dağılıp
Dönüşmüş gibi dağnık yağan yağmura.

Aşılmaz hendeklerle karşılaştılar,
Aniden ürktüler, donakaldılar,
Ömür boyu savaşarak gezseler de,
Beklemiyorlardı bu engellere şaşakaldılar.
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Medine’yi çok kolay alırız diye,
Düşünceler denede şimdi kim bilir?
Dizginleri çekti ve kalakaldı Süfyan
Yüreğinin kapaklarından irin serpilir.

Orada durdular çaresiz kalıp
Yahudiner nerede, akıl verenler uçmuş?
Başka yandan sürse atı nafile, faydasız,
Kahretsin, her şey için geç olmuş.

İslam’ı korumak için bu seferde
Üç bin kadar halk çımıştı herhalde
Beni Kurayza aşiretinden başkaları,
Yardım etti Muhammed’e verdi destek de.

Kuşatma şimdi daha da uzar ve büyür,
Yerleşir düşman ve de oturuklaşır.
Bir tarafta yer alıyor Kureyşliler,
Başka yanda diğerleri çadır diker.

Bunca baş varsa eğer karar veren,
Çukur neymiş, dolduramaz kimseyi
Medine’ye sefer edip de girsek şayet,
Halkın önderleri neredir akıl ve bilgi?

Günler geçtik sıra düşmanın hali
Zorlaştı, yiyeceği kalmadı.
Çukurlardan akın da edemeyip
Bir iş yapamadıkça takatı kalmadı.

Kış yaklaştı, hava da bozuldu.
Yemek yaptırmaz oldu tuzu ve yedikleri.
Kaftanları uçurur şiddeti rüzgarın
Sürüp geldiler aynalı körükleri.
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Boran var bir yanda görleri yaşartan,
Çadırların iplerini söküp atan.
Girer koynuna, koluna
Senin insanlığını hiç duymayan.

İçlerine kadar soğuk işledi,
Üşümekten dişleri değmiyordu dişlerine.
Kolay zaferler almış olan Arap’ın
Böyle bir çile girmemişti düşüne.

Hatafa’nın askerleri girmeyip
Gidiyoruz diye söz çıkardılar hep birden.
Kureşlilerin çökmüştü ki gönülleri
Eskisi gibi yürekleri oynayıp, kıpırdamayıp.

Ahtap Oğlu Kubey bunu duyunca
Son takatini de verdi ayaklarına
Şöyle dedi: “Beni Kurayz uruğunu
Razı ederim içten karşı çıkanları.”

Eğer gerçek olursa bu amel
Zafer elimizde desin Bemalal.
Çıtırdayan bir ümit ateşi yanmış gibi,
Güç kuvvet verdi askerlerin beline bir an.

Kureyş’e ilk kez gittiğinde
Kabul etmemişti: “Bizi cezbetme!
Aramızda bir durum var. Biz onu
Bozamayız, katılın diye zorlama!”

Tekkar tekrar gitti durdu rica ile:
“Gelişimi yok et, - dedi , - söndürüp, -
Ben – i Nadir halkını nasıl göçürdüyse
Sizleri de yarın alır göçürür.
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Halkımız kalabalık, yararlanalım,
Muhammed’in dermanını birlikte bulalım.
Şimdi bilmemizde fayda var,
Tamamen mücadeleye katılalım.”

Kurayza’nın sözüne karşı zafer borusu çalındı,
Yaktı o, sönmüş olan meşaleyi.
Kureyşlilerin tarafına geçtiler,
Yahudiler ile putperestler birleşti.

Askerler düşmanları karşılayıp dururken,
Evde kalıp da rehavet içinde oturur mu?
Dinini satıp giden o Kubey’in
Sözünü bile söz bilip tutarlar mı?

Kureyza’nın düşman tarafına geçişi
Müslümanların bedenini, ruhunu yakmıştı.
Onsuz bile zor duran münafık,
Şimdi ise tamamen sönmüştü.

Güvenliksiz kaldı şehir korunmaz,
Kurtlara karşı koyun güder gibi.
Bir yolunu bulmak lazım çabucak,
Böyle kötü bir duruma yol verilmez.

MEKKE’NİN YIKIMI

Yaşım dilerledi, birçok şeye doydum,
Bu ruhu zorla azaplarda koydum.
Yanılmayası yerlerde yanmışım,
Varılmayası şer işlere varmışım.
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Ömrümün hoş günlerini yaktım,
Kolay yerden geçmek varken geçmedim.
Hep aradım durdum derin karanlığı,
Sabırlı ol deseler de sabırlı olmadım.

Hiç kimsenin dinlemedim lafını,
Kendi kendime tatdım hayatın tadını.
Nice gidip geldiğim yol var idi,
Hısım olurdu hiddetimden kimler varsa tamamı.

Geçen günler eğri büğrü çizgi gibi,
İlginç bir rüya gibi geçip gitti.
Şimdi bana yeter yarım dilim ekmek,
Sıcak bir çay, beyaz demlikte demli.

* * *

Hicretin yedinci yılıydı şimdi,
Yedi yılda yetişti, çiçeklendi.
Yedi yılda Muhammed’in tesiri,
Sahip oldu uçsuz bucaksız dünyayı.

Hudeybiye Antlaşmasına göre
Bu yıl Müslüman’ların fikrine göre,
KutsalMekke’ye, Hacca gidilecek yıl,
Sevinci tarifsizdir, sığmaz hiçbir yere.

Zilkade ayı girdiğinde Muhammed
“Hac hazırlığını görmüş, diye
Buyruk kıldı, Yaklaşmayın kadınlara
Şer iş kılma, kötülükten dur uzakta.

Temizleyin ruhunuzu, vücudunuzu,
Yemek yerken bilin ölçünüzü, dengenizi.
Azgınlıktan kaçıp kurtul her türlü,
Hak yolunda kaldırsın tüm engelleri.
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Haccın Allah için, Allah’tan
Hayır bekle hem ahiretten hem buradan.
Hasta isen oruç tut, hayır işle,
İyi olursun, sanki bir zırhla donanan.

Mal pazarına kaç defa gittiler,
Kurbanlığa layık mal aldılar.
Gece gündüz yem, ot verip onlara,
Şişmanlattılar, semirttiler, iyi baktılar.

İki bin kadar kişi böylece yöneldi,
Alıp uçupküt küt eden yüreği:
“Sönmez oldu, kalktı indi yedi yıl,
Asil Mekke, yüzünü bir görmeli!”

İki yüz kadar kişi giderek,
Yer kaplayan nice sayıya ulaştı.
Müslümanlar girdiler Mekke’ye,
Uzak yolu yedi günde geçerek.

Giderler oraya: “Allahümme lebbeyk!”, diyerek
Çıkan sesten gökyüzü de titrer hey.
Yer yarılıp da gidermişçesine bir gürültü,
Kureyşlilerin canını alıp ürkütür.

Şartlar gereği geçici ev kurdular, 
Yoksa hepsi çıkıp gidecektiler.
Kalanları çıkmamıştı dışarı,
Müslüman’lara engel gibi görünmediler.

Halk şaşkın gelenlere bakar,
Gittikleri cadde sıra sıra dolu adamlarla.
“Lebbeyk” sesleri yine yankılanıp,
Şehrin içine gittiler ilk karışıp.
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Ziyareti nasıl yapacaklar diye,
Halk içinde fısır fısır laf da bir sebep.
Dümdüz gidip girdiler de Kabe’ye,
Kara taşı tutup öptü Muhammed.

Kabe içinde yedi kere dolandı,
Kara taşa tövbe kıldı, hislendi.
Dedi ki: “Allah Teala büyüksün,
İnsanlığa ver aydınlık imanı.

İyilik yap diğer dünya, bu dünya...
Bir kendinsin, arzulan büyük aşka.
Ben bir diri dolanıp duran kulunum,
Yarattığın şu sonsuz kainatta”.

Hacı olmaya gelenlerin tamamı,
Muhammed’in dediklerinden çıkmadı.
Yaptığını yaptılar tastamam,
Putperestlik kılanları tutmadı.

Çıktılar daha sonra Sefa ile Merve’ye,
Yüzlerini döndü hepsi Kabe’ye.
Dediler sonra: “Allah Teala tek ve birdir,
Ondan başka ilah yoktur alemde.

Yüce Allah’ım, Tek beyim, padişahım.
Rıskını, kutlu bereketini akıtanım.
Kullarına adil ve hakkaniyetli,
Din dışına çıkmayan kader kazanım.”

Bu sözler tekrarlandı üç kere
İki kır arasında yol var idi.
Yedi kere gidip gekip soluksuz,
Ziyaretleri böylece bitmişti.
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Daha sonra saçlarını kestirdi,
Getirdiği kurbanları kurban etti.
Giydikleri ak ihramdan çıktılar,
Gecelemek için Mina’ya geçti hepsi.

Ertesi gün öğle vakti gelince,
Kabe’nin içine girdiler, tövbe! Tövbe!
Putperestlerin ilahları ne de çok,
Sayısını çok zordu öğrenmesi bile.

Tüm Müslüman’lar abdest alıp oturdu,
Kabe’de Beşim Namazı kılındı.
İslam tarihinde ilk kez,
Kutsal mekanda iki bin ses duyuldu.

Allah lafzı haykırışlarla yankılandı,
Gönülden dönüle tutuştu od, yandı.
Parıldayan nura dönüştü ruhlar,
Yaradan’a şükrederek tapındı.

Namaz kılıp dua ettikleri zaman,
Binlerce dönüştü güce kuvvete.
Burada bir çığır açıp İslam da,
Burada sahip oldu kola, kanada.

Üç gün boyunca Mekke’de durdular,
Eş dost, akrabalarıyla buluştular.
Evlerinin adresini verdi kimi,
Dostlarından özlem sözleri duydular.

Kureyşliler Müslüman’lara şaşırdı kaldı,
Çok temiz imiş iman kaynağı.
Birbirinizi sayıp, hürmet ederek
Diniyle bir içi de anlaşıldı.
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İçlerinde sarhoş bir tek insan yok,
Birisine söz etmezler korkutup
Temiz gönül, iyi niyet, iyi yürek,
Gözlerinde şefkatli, alevli dilek.

İzzet, hürmet, saygı üstünde Muhammed,
Kümelenmiş yanında halk dolanır.
Büyük, küçük kimseyi ayırmadan,
Tümüyle ilgilenmeye hep hazır.

Bunun hepsini gördü Mekke’de,
Gözyaşımda bırakmadı hiçbir şeyi.
“Müslüman olsak!”, düşüncesi
Damarı attı yüreğinde, gönlünde.

Nur Muhammed Meymuna’yla evlendi,
Mutluluk doldu o günleri,
Yetim kalan baldızıydı Abbas’ın,
Hısımları Mekke’nin has gülleri.

“Yaşıyordum ben eskiden, - diye- zorluk içinde”
İslam’ı kabul etti Meymula.
Kureyşlilere bir ziyefet verme düşüncesi,
Çıkageldi Muhammed’in karşısına.

Dostlarına sordu: “Nasıl olur?,- diye-
Bu bahaneyle Kureyşliler yemek yese”.
Orada Süheyl de var idi,
Karşı çıktılar: “Olmaz dediler böyle kelime.

Antlaşmanın hükmü bitti. Çabucak
Halkını al, Mekke’den çıkıp git.
Biz sizleri konuk edemeyiz,
İçinizdeki düşünceyi kim bilecek?”
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“Peki!”- dediler. O gün geri döndüler.
Gözden yavaşça Mekke’den uzaklaştılar.
Yapıldı yüce görec – Hac,
Şimdi hiç gereği yoktu, tartışmadılar.

Halden güçten kesildi Mekke. O eski,
Kuvvetinden bir şey kalmadı.
Sağa sola savruldu durmadan,
Gittikçe genişliyordu çevresi.

Tanrıları yardım etmedi, döndü
Dünkü dostları da yok oldu.
“Allah Teala dini hak içiş”, diye
Halk içinde böyle sesler duyuldu.

Geleceği görebilen adamlar,
İslam’dan idi tüm haberler.
Putperestlik ölüp gider iken dahi
Gönülden daha yakın hissettiler.

Halid Bin Velid askerlerin başı idi,
Her bir hünere gençliğinden sahip idi,
Uhud’da atlıları yönetip
Zafer getirmişti Mekke’ye.

O Halid dedi, “Gördük hepimiz...
Muhammed’e ulaşmadı halimiz.
Çünkü O Allah sözünü düz söyler,
Boyun eğelim... ağarsın gönlümüz, canımız”.

Bunu duyunca Ebu Halid’in oğlu
İrkeme çekti gitti: 
“Ataların dinini hor görebilir misin?”
Ne dediğini ölçüp biçip der misin.
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“Ciddiyim, İslam’a girerim ben”,
Dediğimde Halid: Babanı onlar öldürdü...
Abilerinin kardeşlerinin intikamını gütsen ne olur,
Dedi, senden dileniyorum ben.”

“Bunların hepsi başka zamanlarda oldu,
İntikamla gezip dolanması dafena.
Buldum gibi nur saçan ak yolu...
İşte bu yol lazım her bir insana”.

Dedi ve Medine’ye yol aldı.
Günü ardına aldı gider gibi cemali.
Şan şerefi dinsizlerin içinde, 
Büyük idi, bunun hepsi kalır mı?

Yolda nasılsa Emir ona rast geldi,
Bu kendince esrarengiz iş idi.
Geliyor imiş Habeşistan’dan
İslam’a eklemek için kaderini.

Elçi olarak gitmişti yardım istemeye,
Denk geldi karanlık bir ine.
Ne yapacağını bilmeyen Emir sonunda
Medine’nin yoluna şimdi girmişti işte.

Halid dedi: “Muhammed’e gideceğim,
Kabul ederse orada kalacağım.”
Emir dedi: “ben de aynı düşüncedeyim,
İslam’dan, biliyorum, irade bulacağım.”

İkisi böylece Muhammed’e geldiler,
Ukala tavırlarını yendiler.
İçindeki fesatlıkları yok ettiler,
Kendisiyle kendisi bir başına kaldılar.
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“Peygamber’e bir iş için geldik.”, - diye
İki yiğit durdu kapıda yere bakarak.
Kureyşlilerin kaplanları bu ikisi...
Müslümanlar fısıldaşıyor: “Niye geldiler?” diye.

Onlar daha dün korku salıyorlardı,
Müslüman’lardan intikam alıyorlardı.
“Bir felaket getirmesin bunlar”. Diye
Arkalarından bekleyenler çoğaldı.

Arzusu ne, maksadı ne, işi ne?
Girerdi bunlar halkın düşüne.
Silahı yok, sessiz, sakin, huzurlu,
Bir büyük güç girmiş gibi içlerine.

Muhammed’e dedi ki Halid: “Kabul et!
Müslüman kıl, yüreğimi dine yönelt!”
Kulaklar duydu, inananlar inanmayanlar oldu,
Nasıl imiş!... akılları şimdi tastamam oldu.

Emir dedi: “Beni de affedin!
Kötülük ettim, karşı çıktım, esir ettim
Peygamberlik gücünün önüne
Deve yüküyle günahlarımı getirdim.”

Dine girdi böylece her ikisi,
Kureyşlilerde yoktu onlar gibisi.
Tutuşurum diye kim çıkarsa karşısına,
Beli kırıldı tamemen felç idi.

Böyle körpe yiğitlerin tamamında,
Deli bir kan  akar durur damarda.
Bu ikisinin Medine’ye gelmesi,
Muhammed için büyük bir zaferdi.
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Dine yeni girdiler diye onları
Küçümseyip hor görmedi.
Ashab derecesine yüceltti,
Gözyaşında tuttu, bırakmadı.

Bu ikisinin İslam’a geçmesi,
Putperestlerin içine tamamen ateşti.
Yürekleri pat diye düştü o an,
Canevleri yandı, hazırlandı çökmeleri.

Anlamış mıydı o zaman Muhammed
Gidecek diye Çin’e kadar bu Halid 
İslam sancağını yükseklere yüceltip
Sonra çolpon yıldızı gibi yanacaklar deyip.

Hissetmiş biydi bir bakışta Muhammed?
Eski Mısır’ı Amir’in alacağını.
İsmi sonsuza dek yok olmayıp
Egemberdi’nin destanında kalacağını.

Kuzeydeki boyların hepsine,
Ferman gitmişti: “İslam’ı kabul edin?”
Bazıları elçileri öldürdü,
Ağır bir muamele göstermişti kimisi.

... O tarafa üç bin asker yola çıktı,
Bayrağı Zahit eline aldı, yönetti.
İleride şimdi ne bekliyor, kim bilir,
Boz bir toz kaplıyordu gökleri.

Suriye’nin hakimiydi Şurahbil,
Savaşı ilk önceden anlamıştır.
Yüz bin asker hazır etmiş savaşa,
Tümü zırhlı giysilerini giymiştir.
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İki taraf Muta adlı vadide
Sıralandı başını koyarak ölüme.
Müslümanlar umursamaz canından geçmiş,
Tek Allah’tan gelir yardım da kudret de.

Zahit öldü... Sırada
Müslüman’ların bayrağı artık Cafer’de.
Ansızın şehit oldu o da,
Karşıdan gelen düşmanın vuruşuyla.

Bayrak inmedi, aldı elime Abdullah,
O da keskin nişancıydı, güçlü bir alamet.
“Bir derdim yok ölsem Allah yolunda.”,
Der dilerdi korkusuz bir yürek.

O da şehit oldu eşit olmayan savaşta,
Kim idi layık halka baş olmaya?
O anda Halid Bayrağı tuttu,
Vakit yoktu tartışıp durmaya.

Doğu taraf birden bire dağılmış,
Ne yapacağını bilemeyip ağzı açılmış.
Askerleri korumak lazım. Bağırdı:
“benim yanıma gelin çabuk, hızlı!”

Askerleri tek düzene getirdi,
Yine onlara irade ve güç girdi.
Kendilerini korudular kalabalıklardan,
Yanlarından geçen düşman geriye yöneldi.

Bilmesinler diye kaç asker olduğunu,
Değiştirdi sağ ve sol kollarını.
Önündekini geçirdi ardına,
Gece boyunca gerçekleştirdi bu oyunu.
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Ertesi gün düşman şaşakaldı,
Yeni güçler geldiği anlaşıldı.
Dünkü görülen askerler nerede? Bu da ne?
Bu durumda daha hür kalınamadı.

Geri döndü korkup bir anda düşman,
Uyur uyanık bir düşünceyle çatıştı.
Rahat bir zaman idi o an,
Bu kırgından gitmek gerekiyorsu sağ, aman.

Halid emir verdi: “Geri dönün?”, diye,
Böyle yapmasaydı askerlerinden olurdu.
Yüz bin düşman kılıcıyla tamamen,
Kanı yere su gibi dökülürdü.

Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”

Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.
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Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.

Kureyşilere mektup yazdı Muhammed:
“Ölenlerin fidyesini hemen öde, - diyerek.
Bekir ile antlaşmayı bozan olursa,
Bu şartı yapmaz isen bir tek,

O zaman sen bilirsin aramızda yapılmış
Antlaşma olmaz, bağlantılar ise kopmuş.”
Mektup elçisi gönderirken Mekke’ye,
Söz edilmedi ne aftan ne özürden.

Açık idi antlaşmanın bittiği,
Bu idi Medine’nin beklediği.
Fakat Kureş aklına sonra geldi
Süfyan’a ağır iş yükledi.

“Gidin, - dedi,- antlaşmanın mühletini,
Uzatıp gelin, yeter kadrin, ciddiyetin”.
Medineye geldiler maynap çıkmadı,
Yapamadan döndüler son vazifeyi.

Hiç kimse sözüne kulak asmadı,
Su topladı akşama kadar koşmaktan ayakları.
Sonunda Ali dedi gi: “Gidin!
Muhammed’den istemeyin başkalarını.”
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... Mewdine’nin sınırı iki – üç fersah
Askerlerle dolup taştı yavaşça.
Büyük bir gaza olacağını halk hissetti,
Fakat nerede? Şimdilik saklansa...

Haber çıkıp gitmesin diye birden,
Tüm yolları sapasağlam kapatmışlar.
Eğer Kureyşliler bilse idi o zaman,
Kan dökülür Mekke’de diye dağılmışlardı.

Hicret’in sekizinci yılında,
Oruç’un onuncu günü, yaz zamanında,
Eshab’ına dedi ki: “Allah Mekke’ye
Ayan etti bugün yola çıkmaya...”

On bin asker Medine’den yola çıktı.
Ak boz atta ak Peygamber ak yoldu
Diledi ve gitmişti göçün de başında...
Başladı artık İslam’ın kendi zamanı.

Kendince bir vazife bu gaza:
Mekke’nin içini putperestlerden temizler,
Cehaletin adımlarına dur der.
Adil hüküm ve ceza görürler.

Ömrü boyunca mu maksadı gütmüştü,
Allah O’na Peygamberlik vermiş idi.
Yaptığı tüm işler, inşallah,
Hiç boş yere gitmemişti şimdi.

Bu günü, bu saf ümidi
Tastamam yirmi bir yıl bekledi.
Bu mesele şimdi pişti yetişti,
Durmaksızın bunca yıllık öğüdü.



379 

Geçen yıl Hac’ca vardığında,
Fakir halkın hepsi hatırdı
Kalmış idi... keşke kan dökülmese der,
Yarın gidip ben Mekke’yi aldığımda...

Askerlere dedi: “Bir kan dökmeyin!
Hacet de yok, yarışmayın, geçmeyin.
Dıştan kuşatarak tüm şehri,
Savaşmadan zafer almak beklediğim...”

Dediği gibi yaparak Mekke sınırına
Karargah kurdular, inanarak kendi güçlerine.
Böylesi bir halkın kale kapısına gelmesi,
Kureyşlilerin girmemişti rüyasına bile.

Abbas geldi dini kabul etmeye,
Temelli Medine’ye gitmeye.
Haşimi’lerden geldi hatta bir kısmı
Peygamber’in eteğinden tutmaya.

Yurdun babası, eli hep oynayan
O anda Süfyan da geldi memnuniyetsiz.
Nereye gitti saflığı, gök rengi
Kalıcı, ölümsüz gibi dünyadan?

Diz çökerek Muhammed’in önüne
Oturup: “Tektir, - dedi,- bir Allah!
Sen ise O’nun Peygamber’i elçisi.
Müslümanım, beni dine kabul eyle!”.

Ashab’ı ondan nefret ederdi,
Halkı kırıldı eğilip bükülüp kıvrılarak
Halsizliğini sezdi o anda,
Saçları da çıktı galiba diplenerek.
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“sahi, -dedi,- seninle savaştım,
Ömür boyu erlik yaptım, dikleştim.
Güçlü imiş esirgeyen Allah’ın,
Büyükmüş senin uluu danışmanın.

Şahitlik ederim, sen son Peygamber.
Yanılanı yola çıkar ve koru!
Yıkılanı koltuğundan kaldırıp,
sendelese dayanak olun dayanıp.

İnandığım ilahlarda güç olsa,
Senin gibi girerdim doğru yola.
Kollar idi o halde bizi de,
Biz de doyup yaşar idik ganimet içinde.

Fakat senin Allah’ına inandım,
Ruhumda yoğruldu bu inancım.
Affet beni, yaptığım tüm günahlar için,
Yanılmışım, yetiştirdiğim hep kara çiçeğim.

Yamanlık etme Kureyşlilere hiçbir an,
Başkalarının çöktüğü gibi çökme.
Cömertlik yap, affedebil geçmişi,
Sen onlara cellat gibi görünme!

İslam’a girmeye onların hepsi hazır,
Girin dersen girerler şimdi secdeyle.
Her ne zaman Hak yolunda hizmet ederler,
Seninle bir bilek bükerler.”

“Hak Teala bağışlayıcı, merhametli,-
Dedi ona ak Peygamber. –gidebilirsin!
Kimse dokunmayacak Kureyşlilere evinde,
Olsa eğer Kabe’de ya da bahçesinde.



381 

Dönerek Süfiyan kendi halkına,
Dedi vecizce: gördüm geldim şimdi daha.
Sayısız mücahit toplamış Muhammed,
Hazır bekliyorlar Mekke içini almaya.

Eğer ki kim kendi evinden çıkmazsa,
Kabe’ye yahut bana gelip hatırlatsa
Kimse dokunmayacak o kişiye bilin,
Kim Müslüman olursa ona yok bir ceza.

Dört bir yandan asker durmadan akıp
Girdiler... Mekke ayağa kalktı...
Caddelerde görülmedi bir kişi,
Felaket içinde kalmayayım diye gizlendi.

Girdiler bir ok bile atmadan,
Talan olmadan, slogan atılmadan
Gösterişlik, biraz büyük, burnu havada,
Zafer ile geldiklerini saklamadan..

Donup durmuş gibi sanki hayat,
Şehir karşı çıkmaz, secde eder.
Ak boz at üstünde aslan Muhammed
Yüreğinde zafer denilen ümit yer eder.

Korunakların, barınakların kapısı kapalı,
Camlarında perdelesi asılı.
Köpekler ürmez, pir tek ses duyulmaz,
Allah’tan bu buyruk sanki bahtları.

Müslümanları peşinden sürükleyen
Bu şehrin ruh gücü zorlamıştı.
O zamanlar Muhammed’in bu kadar,
Mertebeye çıkacağını sezmemişti.
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Dünya böyle altı üstüne değişti,
Dün doluysa bugün boşalıp eksildi.
Putperestler gibi nice Allahsızları
Devam eden köhne tarih çok gördü.

Hatice’nin kabrinin yanına,
Çatır dikti dinlenme hazırlığıyla.
Hatice’den kalan sıcak hatıralar,
Şimşek gibi çaktı onun kanında.

Ertesi gün Kabe’de O ibadet etti,
Orası halkla ahaliyle doldu.
Seslice hutbe okudu Muhammed,
Söz incisi hoş sedayla duyuldu.

“Allah birdir, ortağı yok, dengi yok.
Kudreti sonsuz, sınırı yok
Vaadini yerine getirdi... Kuluna
Yardım etti... o düşmanların şimdi çoğu yok.

Kibir, böbürlenme yok oldu.
Bitti artık ayrımcılığın devri.
Hacca gelenlere su vermek,
Kabe’nin kapısını açmanın vazifeleri oldu.

Putperestlikle geçen tarihi unutun!
İnsan ata toprağında rahattır.
Hak yolunda yüreğini temiz tut,
Allah’ın verdiği ruh ile ulusun...

Biz hepimiz biriz Allah nezdinde.
Canımızı Allah Telala aldığında
Vücudumuzun tümü toprağa gömülür,
Padişah olsun, köle olsun yoktur bir farkı da.
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Ulusun ne yahut hangi cinssin,
Hepiniz bir Allah’ın nurusunuz.
Rengin beyaz, sarı ya da siyah,
Yaradan’dan yaşayışın ve duruşun.

Kadrin değerin işinle ölçülür
Hünerini halkına veriver.
Kötülük yaparsan vurur ahı,
İyilikten binlerce kat sevap görür.

Temiz tutup koruyabilirsen içini
Allah verir sana ilim ve bilimi.
Bazılarının gönlünü kırmadan
Yaşar isen  tutarak dilini.

Hiç gerek yok otu bile kışkırtma,
Tabiata ziyan verip, zorlama.
Sadece Allah bilir sınırı, ölçüyü,
Olmaz şeyi isteme, aç gözlü olma!”

Orada durdular Kureyş’in ileri gelenleri,
Sağır idi duyguları, düşünceleri.
Zamanında görmediklerini gösteren,
Dik dik bakıp duramadılardı şimdi.

Bir sağımlık durdu Muhammed
Hepsine baktı... “Nasıl söz olacak?”
Sinek uçmaz bir sessizlik hüküm sürdü,
Sanki dalgasız bir gölün üstü.

“Benden ne beklersiniz ey ahali?
Ne yapayım günahlarınıza layık?”-
Diye sorduğunda, endişeli halk dedi:
“Ey Muhammed! Sen cömertsin hem de çok!
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Abdullah’ın büyük, asil oğlusun!
Arap olarak kaldığından ulusun
Mutluyuz...” geç söylendi bu sözler...
Kahırlı söz olmasın da kurusun!

“hepiniz özgürsünüz, gidin!
Hiç kimsenin günahı yok huzurumda.
Ayrım yapmam ötekinden, bundan diye,
Eve gidip birlikte keyfini çıkarıp dinlenin!”

Ondan sonra Kabe’deki putları
Temizledi, haramdan kurtardı,-
Parçalandı ağaç ilah, taş ilah,
Şaşkınlıkla baktı buna insanların tamamı.

Kırıkları halkın önüne serildi,
Yer yarılıp altı üstüne gelmedi.
Nasıl da bunlara inanmışlardı,
Ezilmiş gibi dağılmıştı beyinleri.

Hak Peygamber çıktı Es-Sefa Tepesi’ne,
O önceki hutbe geldi gönlüne.
Orada ilk kez halka açılıp
Olay olmuş gitmişti herkese.

Putperestler şimdi dine girdiler,
Yavaş yavaş geliyorlar alışarak.
Yemin ediyorlar Peygamber’e bakarak
Gözleri alev alev yanarak.

Kimisi zor konuşur, zorlanır,
Kimisi düz bakamaz, utanır,
Ağır bir yükten kurtulmuş gibi kimisi,
Sevincinden iki yanağından nur saçılır.
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Ağır suçlar yapanların içinden
Üç kişiye ölüm cezası verildi.
Kalanları ölümden aflarını yalvardı
Yalvarınca günahları affedildi.

Muhammed’in cömertliğini, gönlünün genişliğini,
Hoşgörüsünü, yüce gönüllülüğünü
Gördü bugün o tedirgin halk,
Tam olarak bildi, iyi öğrendi kim olduğunu.

On beş gün kadar Bilal Ezan okudu,
Onun baskın sesi açıldıkça açıldı.
İslam nuru Mekke içinde
Işıldayan şule gibi dağıldı.

Asil şehir Mekke hoyran olması,
Hazreti İbrahim kolladı.
İşte böylece putperestlik yayılarak
Allah’ın hak dini daha da sağlamlaştı.

İnsanlık tarihinde sonsuz
Sönmeyen büyük bir olaya şahit
Olduk gibi okuyucularım ikimiz,
Bu aydınlığa nail olduk doğarak hepimiz...

HUNEYN SAVAŞI

Ömrümün hoş günlerini yaktım,
Kolay yerden geçmek varken geçmedim.
Hep aradım durdum derin karanlığı,
Sabırlı ol deseler de sabırlı olmadım.
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Hiç kimsenin dinlemedim lafını,
Kendi kendime tatdım hayatın tadını.
Nice gidip geldiğim yol var idi,
Hısım olurdu hiddetimden kimler varsa tamamı.

Geçen günler eğri büğrü çizgi gibi,
İlginç bir rüya gibi geçip gitti.
Şimdi bana yeter yarım dilim ekmek,
Sıcak bir çay, beyaz demlikte demli.

* * *

Hicretin yedinci yılıydı şimdi,
Yedi yılda yetişti, çiçeklendi.
Yedi yılda Muhammed’in tesiri,
Sahip oldu uçsuz bucaksız dünyayı.

Hudeybiye Antlaşmasına göre
Bu yıl Müslüman’ların fikrine göre,
KutsalMekke’ye, Hacca gidilecek yıl,
Sevinci tarifsizdir, sığmaz hiçbir yere.

Zilkade ayı girdiğinde Muhammed
“Hac hazırlığını görmüş, diye
Buyruk kıldı, Yaklaşmayın kadınlara
Şer iş kılma, kötülükten dur uzakta.

Temizleyin ruhunuzu, vücudunuzu,
Yemek yerken bilin ölçünüzü, dengenizi.
Azgınlıktan kaçıp kurtul her türlü,
Hak yolunda kaldırsın tüm engelleri.

Haccın Allah için, Allah’tan
Hayır bekle hem ahiretten hem buradan.
Hasta isen oruç tut, hayır işle,
İyi olursun, sanki bir zırhla donanan.
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Mal pazarına kaç defa gittiler,
Kurbanlığa layık mal aldılar.
Gece gündüz yem, ot verip onlara,
Şişmanlattılar, semirttiler, iyi baktılar.

İki bin kadar kişi böylece yöneldi,
Alıp uçupküt küt eden yüreği:
“Sönmez oldu, kalktı indi yedi yıl,
Asil Mekke, yüzünü bir görmeli!”

İki yüz kadar kişi giderek,
Yer kaplayan nice sayıya ulaştı.
Müslümanlar girdiler Mekke’ye,
Uzak yolu yedi günde geçerek.

Giderler oraya: “Allahümme lebbeyk!”, diyerek
Çıkan sesten gökyüzü de titrer hey.
Yer yarılıp da gidermişçesine bir gürültü,
Kureyşlilerin canını alıp ürkütür.

Şartlar gereği geçici ev kurdular, 
Yoksa hepsi çıkıp gidecektiler.
Kalanları çıkmamıştı dışarı,
Müslüman’lara engel gibi görünmediler.

Halk şaşkın gelenlere bakar,
Gittikleri cadde sıra sıra dolu adamlarla.
“Lebbeyk” sesleri yine yankılanıp,
Şehrin içine gittiler ilk karışıp.

Ziyareti nasıl yapacaklar diye,
Halk içinde fısır fısır laf da bir sebep.
Dümdüz gidip girdiler de Kabe’ye,
Kara taşı tutup öptü Muhammed.
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Kabe içinde yedi kere dolandı,
Kara taşa tövbe kıldı, hislendi.
Dedi ki: “Allah Teala büyüksün,
İnsanlığa ver aydınlık imanı.

İyilik yap diğer dünya, bu dünya...
Bir kendinsin, arzulan büyük aşka.
Ben bir diri dolanıp duran kulunum,
Yarattığın şu sonsuz kainatta”.

Hacı olmaya gelenlerin tamamı,
Muhammed’in dediklerinden çıkmadı.
Yaptığını yaptılar tastamam,
Putperestlik kılanları tutmadı.

Çıktılar daha sonra Sefa ile Merve’ye,
Yüzlerini döndü hepsi Kabe’ye.
Dediler sonra: “Allah Teala tek ve birdir,
Ondan başka ilah yoktur alemde.

Yüce Allah’ım, Tek beyim, padişahım.
Rıskını, kutlu bereketini akıtanım.
Kullarına adil ve hakkaniyetli,
Din dışına çıkmayan kader kazanım.”

Bu sözler tekrarlandı üç kere
İki kır arasında yol var idi.
Yedi kere gidip gekip soluksuz,
Ziyaretleri böylece bitmişti.

Daha sonra saçlarını kestirdi,
Getirdiği kurbanları kurban etti.
Giydikleri ak ihramdan çıktılar,
Gecelemek için Mina’ya geçti hepsi.
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Ertesi gün öğle vakti gelince,
Kabe’nin içine girdiler, tövbe! Tövbe!
Putperestlerin ilahları ne de çok,
Sayısını çok zordu öğrenmesi bile.

Tüm Müslüman’lar abdest alıp oturdu,
Kabe’de Beşim Namazı kılındı.
İslam tarihinde ilk kez,
Kutsal mekanda iki bin ses duyuldu.

Allah lafzı haykırışlarla yankılandı,
Gönülden dönüle tutuştu od, yandı.
Parıldayan nura dönüştü ruhlar,
Yaradan’a şükrederek tapındı.

Namaz kılıp dua ettikleri zaman,
Binlerce dönüştü güce kuvvete.
Burada bir çığır açıp İslam da,
Burada sahip oldu kola, kanada.

Üç gün boyunca Mekke’de durdular,
Eş dost, akrabalarıyla buluştular.
Evlerinin adresini verdi kimi,
Dostlarından özlem sözleri duydular.

Kureyşliler Müslüman’lara şaşırdı kaldı,
Çok temiz imiş iman kaynağı.
Birbirinizi sayıp, hürmet ederek
Diniyle bir içi de anlaşıldı.

İçlerinde sarhoş bir tek insan yok,
Birisine söz etmezler korkutup
Temiz gönül, iyi niyet, iyi yürek,
Gözlerinde şefkatli, alevli dilek.
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İzzet, hürmet, saygı üstünde Muhammed,
Kümelenmiş yanında halk dolanır.
Büyük, küçük kimseyi ayırmadan,
Tümüyle ilgilenmeye hep hazır.

Bunun hepsini gördü Mekke’de,
Gözyaşımda bırakmadı hiçbir şeyi.
“Müslüman olsak!”, düşüncesi
Damarı attı yüreğinde, gönlünde.

Nur Muhammed Meymuna’yla evlendi,
Mutluluk doldu o günleri,
Yetim kalan baldızıydı Abbas’ın,
Hısımları Mekke’nin has gülleri.

“Yaşıyordum ben eskiden, - diye- zorluk içinde”
İslam’ı kabul etti Meymula.
Kureyşlilere bir ziyefet verme düşüncesi,
Çıkageldi Muhammed’in karşısına.

Dostlarına sordu: “Nasıl olur?,- diye-
Bu bahaneyle Kureyşliler yemek yese”.
Orada Süheyl de var idi,
Karşı çıktılar: “Olmaz dediler böyle kelime.

Antlaşmanın hükmü bitti. Çabucak
Halkını al, Mekke’den çıkıp git.
Biz sizleri konuk edemeyiz,
İçinizdeki düşünceyi kim bilecek?”

“Peki!”- dediler. O gün geri döndüler.
Gözden yavaşça Mekke’den uzaklaştılar.
Yapıldı yüce görec – Hac,
Şimdi hiç gereği yoktu, tartışmadılar.
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Halden güçten kesildi Mekke. O eski,
Kuvvetinden bir şey kalmadı.
Sağa sola savruldu durmadan,
Gittikçe genişliyordu çevresi.

Tanrıları yardım etmedi, döndü
Dünkü dostları da yok oldu.
“Allah Teala dini hak içiş”, diye
Halk içinde böyle sesler duyuldu.

Geleceği görebilen adamlar,
İslam’dan idi tüm haberler.
Putperestlik ölüp gider iken dahi
Gönülden daha yakın hissettiler.

Halid Bin Velid askerlerin başı idi,
Her bir hünere gençliğinden sahip idi,
Uhud’da atlıları yönetip
Zafer getirmişti Mekke’ye.

O Halid dedi, “Gördük hepimiz...
Muhammed’e ulaşmadı halimiz.
Çünkü O Allah sözünü düz söyler,
Boyun eğelim... ağarsın gönlümüz, canımız”.

Bunu duyunca Ebu Halid’in oğlu
İrkeme çekti gitti: 
“Ataların dinini hor görebilir misin?”
Ne dediğini ölçüp biçip der misin.

“Ciddiyim, İslam’a girerim ben”,
Dediğimde Halid: Babanı onlar öldürdü...
Abilerinin kardeşlerinin intikamını gütsen ne olur,
Dedi, senden dileniyorum ben.”
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“Bunların hepsi başka zamanlarda oldu,
İntikamla gezip dolanması dafena.
Buldum gibi nur saçan ak yolu...
İşte bu yol lazım her bir insana”.

Dedi ve Medine’ye yol aldı.
Günü ardına aldı gider gibi cemali.
Şan şerefi dinsizlerin içinde, 
Büyük idi, bunun hepsi kalır mı?

Yolda nasılsa Emir ona rast geldi,
Bu kendince esrarengiz iş idi.
Geliyor imiş Habeşistan’dan
İslam’a eklemek için kaderini.

Elçi olarak gitmişti yardım istemeye,
Denk geldi karanlık bir ine.
Ne yapacağını bilmeyen Emir sonunda
Medine’nin yoluna şimdi girmişti işte.

Halid dedi: “Muhammed’e gideceğim,
Kabul ederse orada kalacağım.”
Emir dedi: “ben de aynı düşüncedeyim,
İslam’dan, biliyorum, irade bulacağım.”

İkisi böylece Muhammed’e geldiler,
Ukala tavırlarını yendiler.
İçindeki fesatlıkları yok ettiler,
Kendisiyle kendisi bir başına kaldılar.

“Peygamber’e bir iş için geldik.”, - diye
İki yiğit durdu kapıda yere bakarak.
Kureyşlilerin kaplanları bu ikisi...
Müslümanlar fısıldaşıyor: “Niye geldiler?” diye.
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Onlar daha dün korku salıyorlardı,
Müslüman’lardan intikam alıyorlardı.
“Bir felaket getirmesin bunlar”. Diye
Arkalarından bekleyenler çoğaldı.

Arzusu ne, maksadı ne, işi ne?
Girerdi bunlar halkın düşüne.
Silahı yok, sessiz, sakin, huzurlu,
Bir büyük güç girmiş gibi içlerine.

Muhammed’e dedi ki Halid: “Kabul et!
Müslüman kıl, yüreğimi dine yönelt!”
Kulaklar duydu, inananlar inanmayanlar oldu,
Nasıl imiş!... akılları şimdi tastamam oldu.

Emir dedi: “Beni de affedin!
Kötülük ettim, karşı çıktım, esir ettim
Peygamberlik gücünün önüne
Deve yüküyle günahlarımı getirdim.”

Dine girdi böylece her ikisi,
Kureyşlilerde yoktu onlar gibisi.
Tutuşurum diye kim çıkarsa karşısına,
Beli kırıldı tamemen felç idi.

Böyle körpe yiğitlerin tamamında,
Deli bir kan  akar durur damarda.
Bu ikisinin Medine’ye gelmesi,
Muhammed için büyük bir zaferdi.

Dine yeni girdiler diye onları
Küçümseyip hor görmedi.
Ashab derecesine yüceltti,
Gözyaşında tuttu, bırakmadı.
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Bu ikisinin İslam’a geçmesi,
Putperestlerin içine tamamen ateşti.
Yürekleri pat diye düştü o an,
Canevleri yandı, hazırlandı çökmeleri.

Anlamış mıydı o zaman Muhammed
Gidecek diye Çin’e kadar bu Halid 
İslam sancağını yükseklere yüceltip
Sonra çolpon yıldızı gibi yanacaklar deyip.

Hissetmiş biydi bir bakışta Muhammed?
Eski Mısır’ı Amir’in alacağını.
İsmi sonsuza dek yok olmayıp
Egemberdi’nin destanında kalacağını.

Kuzeydeki boyların hepsine,
Ferman gitmişti: “İslam’ı kabul edin?”
Bazıları elçileri öldürdü,
Ağır bir muamele göstermişti kimisi.

... O tarafa üç bin asker yola çıktı,
Bayrağı Zahit eline aldı, yönetti.
İleride şimdi ne bekliyor, kim bilir,
Boz bir toz kaplıyordu gökleri.

Suriye’nin hakimiydi Şurahbil,
Savaşı ilk önceden anlamıştır.
Yüz bin asker hazır etmiş savaşa,
Tümü zırhlı giysilerini giymiştir.

İki taraf Muta adlı vadide
Sıralandı başını koyarak ölüme.
Müslümanlar umursamaz canından geçmiş,
Tek Allah’tan gelir yardım da kudret de.
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Zahit öldü... Sırada
Müslüman’ların bayrağı artık Cafer’de.
Ansızın şehit oldu o da,
Karşıdan gelen düşmanın vuruşuyla.

Bayrak inmedi, aldı elime Abdullah,
O da keskin nişancıydı, güçlü bir alamet.
“Bir derdim yok ölsem Allah yolunda.”,
Der dilerdi korkusuz bir yürek.

O da şehit oldu eşit olmayan savaşta,
Kim idi layık halka baş olmaya?
O anda Halid Bayrağı tuttu,
Vakit yoktu tartışıp durmaya.

Doğu taraf birden bire dağılmış,
Ne yapacağını bilemeyip ağzı açılmış.
Askerleri korumak lazım. Bağırdı:
“benim yanıma gelin çabuk, hızlı!”

Askerleri tek düzene getirdi,
Yine onlara irade ve güç girdi.
Kendilerini korudular kalabalıklardan,
Yanlarından geçen düşman geriye yöneldi.

İBRAHİM’İN DOĞUMU

Bilmesinler diye kaç asker olduğunu,
Değiştirdi sağ ve sol kollarını.
Önündekini geçirdi ardına,
Gece boyunca gerçekleştirdi bu oyunu.
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Ertesi gün düşman şaşakaldı,
Yeni güçler geldiği anlaşıldı.
Dünkü görülen askerler nerede? Bu da ne?
Bu durumda daha hür kalınamadı.

Geri döndü korkup bir anda düşman,
Uyur uyanık bir düşünceyle çatıştı.
Rahat bir zaman idi o an,
Bu kırgından gitmek gerekiyorsu sağ, aman.

Halid emir verdi: “Geri dönün?”, diye,
Böyle yapmasaydı askerlerinden olurdu.
Yüz bin düşman kılıcıyla tamamen,
Kanı yere su gibi dökülürdü.

Böylelikle düşman da geri dönmedi,
Biz yendik ya da yenildik demedi.
Medine’ye deri döndü gider er,
Kaygıyla karşıladı onları hepsi.

Duyduklarında Cafer ile Zahid’i,
Bu bitirdi Muhammed’in keyfini.
İkisi de yakın idi yüreğe,
Hak yolunda gitmişlerdi, şehitlerdi.

... O günden beri beş ay geçti aradan,
Geç girdiğinde atını sürüp bir adam
Geldi ve Muhammed’in önünde çöktü:
“Bizi koru, fenalıklar gördük pek yaman!”

Beni Bekir bize gelip saldırdı,
Kureyşlilerin niyeti de karardı.
Çok insan öldürdüler. Bir keresinde,
Talan edip gittiler duran vatanı.
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Kalanlarla kalkıp gittik Kureyşlilerin,
yardım istemeye geldim, yardım edesin.
İbadet etmeye gitmiştik Kabe’ye,
Tepti bizi, çöp tepiklekler gibi.

Diye ricada bulundu Emir’den,
Gözünden yaşı aktı yere yürekten.
Hudeybiye antlaşmasını bugüne değin,
Kimse böyle bozmamıştı hadsiz halden.

Kureyşilere mektup yazdı Muhammed:
“Ölenlerin fidyesini hemen öde, - diyerek.
Bekir ile antlaşmayı bozan olursa,
Bu şartı yapmaz isen bir tek,

O zaman sen bilirsin aramızda yapılmış
Antlaşma olmaz, bağlantılar ise kopmuş.”
Mektup elçisi gönderirken Mekke’ye,
Söz edilmedi ne aftan ne özürden.

Açık idi antlaşmanın bittiği,
Bu idi Medine’nin beklediği.
Fakat Kureş aklına sonra geldi
Süfyan’a ağır iş yükledi.

“Gidin, - dedi,- antlaşmanın mühletini,
Uzatıp gelin, yeter kadrin, ciddiyetin”.
Medineye geldiler maynap çıkmadı,
Yapamadan döndüler son vazifeyi.

Hiç kimse sözüne kulak asmadı,
Su topladı akşama kadar koşmaktan ayakları.
Sonunda Ali dedi gi: “Gidin!
Muhammed’den istemeyin başkalarını.”
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... Mewdine’nin sınırı iki – üç fersah
Askerlerle dolup taştı yavaşça.
Büyük bir gaza olacağını halk hissetti,
Fakat nerede? Şimdilik saklansa...

Haber çıkıp gitmesin diye birden,
Tüm yolları sapasağlam kapatmışlar.
Eğer Kureyşliler bilse idi o zaman,
Kan dökülür Mekke’de diye dağılmışlardı.

Hicret’in sekizinci yılında,
Oruç’un onuncu günü, yaz zamanında,
Eshab’ına dedi ki: “Allah Mekke’ye
Ayan etti bugün yola çıkmaya...”

On bin asker Medine’den yola çıktı.
Ak boz atta ak Peygamber ak yoldu
Diledi ve gitmişti göçün de başında...
Başladı artık İslam’ın kendi zamanı.

Kendince bir vazife bu gaza:
Mekke’nin içini putperestlerden temizler,
Cehaletin adımlarına dur der.
Adil hüküm ve ceza görürler.

Ömrü boyunca mu maksadı gütmüştü,
Allah O’na Peygamberlik vermiş idi.
Yaptığı tüm işler, inşallah,
Hiç boş yere gitmemişti şimdi.

Bu günü, bu saf ümidi
Tastamam yirmi bir yıl bekledi.
Bu mesele şimdi pişti yetişti,
Durmaksızın bunca yıllık öğüdü.
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Geçen yıl Hac’ca vardığında,
Fakir halkın hepsi hatırdı
Kalmış idi... keşke kan dökülmese der,
Yarın gidip ben Mekke’yi aldığımda...

Askerlere dedi: “Bir kan dökmeyin!
Hacet de yok, yarışmayın, geçmeyin.
Dıştan kuşatarak tüm şehri,
Savaşmadan zafer almak beklediğim...”

Dediği gibi yaparak Mekke sınırına
Karargah kurdular, inanarak kendi güçlerine.
Böylesi bir halkın kale kapısına gelmesi,
Kureyşlilerin girmemişti rüyasına bile.

Abbas geldi dini kabul etmeye,
Temelli Medine’ye gitmeye.
Haşimi’lerden geldi hatta bir kısmı
Peygamber’in eteğinden tutmaya.

Yurdun babası, eli hep oynayan
O anda Süfyan da geldi memnuniyetsiz.
Nereye gitti saflığı, gök rengi
Kalıcı, ölümsüz gibi dünyadan?

Diz çökerek Muhammed’in önüne
Oturup: “Tektir, - dedi,- bir Allah!
Sen ise O’nun Peygamber’i elçisi.
Müslümanım, beni dine kabul eyle!”.

Ashab’ı ondan nefret ederdi,
Halkı kırıldı eğilip bükülüp kıvrılarak
Halsizliğini sezdi o anda,
Saçları da çıktı galiba diplenerek.
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“sahi, -dedi,- seninle savaştım,
Ömür boyu erlik yaptım, dikleştim.
Güçlü imiş esirgeyen Allah’ın,
Büyükmüş senin uluu danışmanın.

Şahitlik ederim, sen son Peygamber.
Yanılanı yola çıkar ve koru!
Yıkılanı koltuğundan kaldırıp,
sendelese dayanak olun dayanıp.

İnandığım ilahlarda güç olsa,
Senin gibi girerdim doğru yola.
Kollar idi o halde bizi de,
Biz de doyup yaşar idik ganimet içinde.

Fakat senin Allah’ına inandım,
Ruhumda yoğruldu bu inancım.
Affet beni, yaptığım tüm günahlar için,
Yanılmışım, yetiştirdiğim hep kara çiçeğim.

Yamanlık etme Kureyşlilere hiçbir an,
Başkalarının çöktüğü gibi çökme.
Cömertlik yap, affedebil geçmişi,
Sen onlara cellat gibi görünme!

İslam’a girmeye onların hepsi hazır,
Girin dersen girerler şimdi secdeyle.
Her ne zaman Hak yolunda hizmet ederler,
Seninle bir bilek bükerler.”

“Hak Teala bağışlayıcı, merhametli,-
Dedi ona ak Peygamber. –gidebilirsin!
Kimse dokunmayacak Kureyşlilere evinde,
Olsa eğer Kabe’de ya da bahçesinde.
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Dönerek Süfiyan kendi halkına,
Dedi vecizce: gördüm geldim şimdi daha.
Sayısız mücahit toplamış Muhammed,
Hazır bekliyorlar Mekke içini almaya.

Eğer ki kim kendi evinden çıkmazsa,
Kabe’ye yahut bana gelip hatırlatsa
Kimse dokunmayacak o kişiye bilin,
Kim Müslüman olursa ona yok bir ceza.

Dört bir yandan asker durmadan akıp
Girdiler... Mekke ayağa kalktı...
Caddelerde görülmedi bir kişi,
Felaket içinde kalmayayım diye gizlendi.

Girdiler bir ok bile atmadan,
Talan olmadan, slogan atılmadan
Gösterişlik, biraz büyük, burnu havada,
Zafer ile geldiklerini saklamadan..

Donup durmuş gibi sanki hayat,
Şehir karşı çıkmaz, secde eder.
Ak boz at üstünde aslan Muhammed
Yüreğinde zafer denilen ümit yer eder.

Korunakların, barınakların kapısı kapalı,
Camlarında perdelesi asılı.
Köpekler ürmez, pir tek ses duyulmaz,
Allah’tan bu buyruk sanki bahtları.

Müslümanları peşinden sürükleyen
Bu şehrin ruh gücü zorlamıştı.
O zamanlar Muhammed’in bu kadar,
Mertebeye çıkacağını sezmemişti.
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Dünya böyle altı üstüne değişti,
Dün doluysa bugün boşalıp eksildi.
Putperestler gibi nice Allahsızları
Devam eden köhne tarih çok gördü.

Hatice’nin kabrinin yanına,
Çatır dikti dinlenme hazırlığıyla.
Hatice’den kalan sıcak hatıralar,
Şimşek gibi çaktı onun kanında.

Ertesi gün Kabe’de O ibadet etti,
Orası halkla ahaliyle doldu.
Seslice hutbe okudu Muhammed,
Söz incisi hoş sedayla duyuldu.

“Allah birdir, ortağı yok, dengi yok.
Kudreti sonsuz, sınırı yok
Vaadini yerine getirdi... Kuluna
Yardım etti... o düşmanların şimdi çoğu yok.

Kibir, böbürlenme yok oldu.
Bitti artık ayrımcılığın devri.
Hacca gelenlere su vermek,
Kabe’nin kapısını açmanın vazifeleri oldu.

Putperestlikle geçen tarihi unutun!
İnsan ata toprağında rahattır.
Hak yolunda yüreğini temiz tut,
Allah’ın verdiği ruh ile ulusun...

Biz hepimiz biriz Allah nezdinde.
Canımızı Allah Telala aldığında
Vücudumuzun tümü toprağa gömülür,
Padişah olsun, köle olsun yoktur bir farkı da.
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Ulusun ne yahut hangi cinssin,
Hepiniz bir Allah’ın nurusunuz.
Rengin beyaz, sarı ya da siyah,
Yaradan’dan yaşayışın ve duruşun.

Kadrin değerin işinle ölçülür
Hünerini halkına veriver.
Kötülük yaparsan vurur ahı,
İyilikten binlerce kat sevap görür.

Temiz tutup koruyabilirsen içini
Allah verir sana ilim ve bilimi.
Bazılarının gönlünü kırmadan
Yaşar isen  tutarak dilini.

Hiç gerek yok otu bile kışkırtma,
Tabiata ziyan verip, zorlama.
Sadece Allah bilir sınırı, ölçüyü,
Olmaz şeyi isteme, aç gözlü olma!”

Orada durdular Kureyş’in ileri gelenleri,
Sağır idi duyguları, düşünceleri.
Zamanında görmediklerini gösteren,
Dik dik bakıp duramadılardı şimdi.

Bir sağımlık durdu Muhammed
Hepsine baktı... “Nasıl söz olacak?”
Sinek uçmaz bir sessizlik hüküm sürdü,
Sanki dalgasız bir gölün üstü.

“Benden ne beklersiniz ey ahali?
Ne yapayım günahlarınıza layık?”-
Diye sorduğunda, endişeli halk dedi:
“Ey Muhammed! Sen cömertsin hem de çok!
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Abdullah’ın büyük, asil oğlusun!
Arap olarak kaldığından ulusun
Mutluyuz...” geç söylendi bu sözler...
Kahırlı söz olmasın da kurusun!

“hepiniz özgürsünüz, gidin!
Hiç kimsenin günahı yok huzurumda.
Ayrım yapmam ötekinden, bundan diye,
Eve gidip birlikte keyfini çıkarıp dinlenin!”

Dağda yaşar, dağa iman eder, dağ olur,
Dağ içinde düşmanlarından korunur
binlerce yıl atalarımın ömür sürmüş,
Uçsuz bucaksız Merkez Asya’da yürümüş

KUTSAL SAVAŞ

Hatafa’nın askerleri girmeyip
Gidiyoruz diye söz çıkardılar hep birden.
Kureşlilerin çökmüştü ki gönülleri
Eskisi gibi yürekleri oynayıp, kıpırdamayıp.

Ahtap Oğlu Kubey bunu duyunca
Son takatini de verdi ayaklarına
Şöyle dedi: “Beni Kurayz uruğunu
Razı ederim içten karşı çıkanları.”

Eğer gerçek olursa bu amel
Zafer elimizde desin Bemalal.
Çıtırdayan bir ümit ateşi yanmış gibi,
Güç kuvvet verdi askerlerin beline bir an.
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Kureyş’e ilk kez gittiğinde
Kabul etmemişti: “Bizi cezbetme!
Aramızda bir durum var. Biz onu
Bozamayız, katılın diye zorlama!”

Tekkar tekrar gitti durdu rica ile:
“Gelişimi yok et, - dedi , - söndürüp, -
Ben – i Nadir halkını nasıl göçürdüyse
Sizleri de yarın alır göçürür.

Halkımız kalabalık, yararlanalım,
Muhammed’in dermanını birlikte bulalım.
Şimdi bilmemizde fayda var,
Tamamen mücadeleye katılalım.”

Kurayza’nın sözüne karşı zafer borusu çalındı,
Yaktı o, sönmüş olan meşaleyi.
Kureyşlilerin tarafına geçtiler,
Yahudiler ile putperestler birleşti.

Askerler düşmanları karşılayıp dururken,
Evde kalıp da rehavet içinde oturur mu?
Dinini satıp giden o Kubey’in
Sözünü bile söz bilip tutarlar mı?

Kureyza’nın düşman tarafına geçişi
Müslümanların bedenini, ruhunu yakmıştı.
Onsuz bile zor duran münafık,
Şimdi ise tamamen sönmüştü.

Güvenliksiz kaldı şehir korunmaz,
Kurtlara karşı koyun güder gibi.
Bir yolunu bulmak lazım çabucak,
Böyle kötü bir duruma yol verilmez.
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Gatafan’ın büyüklerinden Nuayım
Muhammed’e geldi: “Ne yapayım?”
Allah Teala açarsa şayet yolumu,
Bir işin bitişine yardımcı olayım...”

Görev aldı peygamberin kendisinden:
“Yanılmayın, - dedi – hiçbir sözünden.
Ne düşündüğün ve ne söylediğin
Bilinmesin hem yüzünden hem gözünden.

O önceden İslam dinine
Girmiş idi, duyurmadan yaşardı.
Şimdi işte değebilirdi faydası,
Başa gelen zor günlerin birinde.

Kureyze’ye vardı: “Kureyş, Gatafan
Gideceğiz diyorlar. Yaparlarsa işler yaman.
Yalnız kalırsanız nice olur haliniz?
Gitseler bile, tutmak lazım kendimizi selamette.

Sonuna kadar getirsin dersen savaşın,
Bir iki kişi öncü olarak varsın.
Böylece önce de gelemezler,
Gece gündüz düşmanları oyalasın.

Süfyan’a döndü ve dedi: “Haberin
Var mı senin? Muhammed’in talebini
Kureyze tekrar baştan kabul etti
Bir düşünün, nice olur halin ahvalin.

Günahlarından kurtulmak için getirdiği
Fidye karşılığı ileri gelenleri alıp sizlerden
Müslümanlara verecekti yutkunarak...
Rica etti ki sağ ol, verme, çiftçiden!”
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Şüphe oldu, yoka dönüştü inanç.
Bilmek için Kreyze’nin hastalığını
Elçi gitti, dedi ki onlara:
“bize gelin diye haber ettiniz, hatırlayın!

Niye saldırmayıp donakaldınız?
Unutuldu mu yoksa kaygılar?
Daha fazla boş oturacak imkanımız yok bizim
Yarın akın edin, ele alınsın kılıçlar!”

Buna dedi: “Yarın günlerden Cumartesi.
Cumartesi iş yapmaz bu ahali.
Rehine olarak iki üç kişi bırak da git.
İnanalım, kendimizi kendimiz gibi sezelim...”

O anda Kureyze dedi: “Şimdi size
Yardım da yok rehine de verecek.
Ne yaparsanız siz bilirsiniz... İnanıp
Ahmak gibi gelmişiz bu yere.”

Ve böylece söz bozuldu arada.
Kureyze yalnız kaldı tarlada.
Rüzgar, fırtına, gök gürültüsü, şimşek
Düşmanları aldı kaygıya, tasaya.

Böyle bir soğuk çölde görülmedi,
Rüzgar böyle hiçbir zaman esmedi.
Oradan, buradan gelen tüm engeller
Bir olmuşlardı, bir insanca söyledi.

Düşmanların ödü patladı, düştü yüreği,
Dondu kaldı ruh gücü, ciğerleri.
Rüzgarla bir uçup gitti cesaretleri,
Toza düştü ve bulandı dilekleri.
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Bu çarpışmadan bir zafer bile almadı,
Kırgın girdi, öldü gitti malları.
Alev aldı göğsünde yangın çıktı,
Yangınla birlikte yandı gitti arzuları.

Hepi topu dört kişiden ayrılıp
Kazancı olmadan, kaybetme kaygısıyla
Nasıl geri dönerdi şimdi Mekke’ye,
Dönecek iken tüm askerlerini zenginliğe boğup.

Bütün Arapların gücünü toplayıp gelmiş idi,
Ünlü namlı bilinen tüm dünyada.
En iyi silahlarla donanmış,
On bin asker emrinde idi.

Bundan sonra her şey boştu, hissetti mi?
Taşlara vurdu mu alnını yahut burnunu?
Geç gelince tüm askerlere yayıldı:
“Gidelim!” – diye Süfyan’ın buyruğu.

Gece çöktü yumak yumak kaldılar,
Bırakıp gittiler geçici yurdunu.
Sağ salim tek parça hepsi kaçtı,
Hiç hatırlamaz şimdi böyle bir savaşı.

... Ertesi gün hikmetli bir şafak attı,
Güneş ışıl ışıl altın nurunu dağıttı.
Gökyüzünde mat bir tek bulut bile yok,
Kuşlar uçuşuyor çırparak kanatlarını.

Yer yüzünde olmamış bu alamet,
Müslümanlar etrafına bakınır.
Düşmana bir bak, göçüp gitmiş değil mi?
Huzur içinde yaşayın olsun üstünüzde selamet.
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“Allah bize zafer kazandırdı” , diye
Birbirini kutlayan halk dolanır.
Gözlerinden mutluluk yaşları akıp
Bazıları yeri kucaklar, yeri öper.

Müslümanların kazandığı böyle bir başarı,
Ruhi bir zafer idi en büyük.
Yüksek bir yola çıktı, önünden.
Putperestler gibi dağa taşa yükünen.

Düşman ile münakaşa edip birleşen,
Mücadele eden savaşan, yarışan,
Zor zamanda satıp gidip yolda bırakan
Alçakça bilinçsizce gezinen.

Kureyze’nin halkıyla hesap kitap,
Yapılacak zaman şimdi geldi gibi.
Birlik içinde yaşarız diye bir nizam,
Düzenleyip de onu niye yapmasın?

O da azmış gibi Araplardan halk kurup
“Müslümanları yok edeceğim”, diye niyet eder.
Yola çıkan Kubey şimdi onların,
Evlerinde misafirdir, konaklar.

Onsuz da savaşırım diye silahını,
Toplar durur, doğrular ruh halini.
Yaz gelince yılan akrep ininden,
Tekrar çıkınca şaşırıp da kalmamalı...

Peygamberin çıtı yeni ilanı:
“Müslümanım diyenlerin tamamı
Esirler namaz kılar Kereyze toprağında, -
Kanı ile yıkayıp temizlesin ayıbını!”
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Duyar duymaz bu ilan ile hükmü,
Kureyze halkı kölelerden saklandı.
Silah bırakıp, boyunlarını eğmeden,
Bir kez daha yanlışlar yaptı.

Böyle bir işe girişmeseler olurmuş.
Birliğe götüren yol niye böyle uzak?
Hak Teala kuluna boyun eğse
Bahtı kaynar, kendi yanarmış.

Düşmanlığını bıraktığı yerden devam ettirdi,
Kölelere taş attırıp kovalattı.
Gece boyunca rahat bırakmayıp
Dumanlarıyla her bir yanı donattırdı.

Söğüp durdu peygamberi hor gördü,
Keser gibi müslümanları geçirir.
Bunu duyan Ömer, Osman, Ali’nin
Ciğerleri kaynadı, çıktı ateşleri.

Hatasını anladı, sert çıkan,
Kureyze çıkmadı kaleden.
Yirmi beş günde direnç kırıldı,
Sonra şöyle haber verdi yerinden:

“Bizim Evs aşireti taa baştan
Var oldu, çok sıkıntı yaşadı
Onlara boyun eğeriz hükmetse
Biz kaçmayız verdikleri cezadan”.

Tekliflerini kabul etti Muhammed:
“Evs tamam, kalsınlar öylece.”, dedi.
Bu görevi de vererek Saad’e 
Kendisi bilirdi, ne karar verirse iyiydi.



411 

Ağır oldu onun verdiği hükmü,
Hükmüyle sanki karıştırdı öcünü.
“Erkeklerim hepsine ölüm!”, diye,
Söyledi tarafsız oalan temsilci.

Tutsak etti kadın ve çocuklarını,
Ganimettir dedi, mallarını ve mülklerini.
Böylesi bir ağır ceza istemezsen,
Ata Yurduna ihanet edilmemeli!

Bu Tevrat’ın düzenine uygun idi,
Böylesi hükümler de çok idi.
Yeminini bozup isyan edenler,
Kendileri boyladılar yerin dibine.

Kureyşlilerin ticaret yaptığı pazara
Getirmişlerdi, özel yapım hazırlıklarla.
Orada yerine getirdiler hükmü,
Orayı dönüştürdüler mezarlığa.

Medine’nin tüm halkı toplandı,
Düşmanların başı hep bir kıyıldı.
Kubey de aynı yerde ecelini
Buldu sonunda, yeri kucaklayarak yıkıldı.

Allah dinini kabul edip tutunan
O aşiretten sağ kaldı dört adam.
On gün geçmeden Saat da görlerini yumdu,
Kurtulan yok kısacası o kusurdan.

Kureyze’nin bu kaygılı hali
Tüm etrafa şimşek gibi dağıldı.
Düşmanların hepsi dedi ki: “Güveneceksek
Başkasına değil, Muhammed’e gitmeli.”
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Malı mülkü askerlere bölündü,
Satıp savdı kadınların büyük bölümünü.
İslamın damarını keseceğim diye
Bir uruğun yerde kaldı ömrü.

Birilerinin kuyusunu kazayım diye zorlanma,
Rahatın kaçar, kendin düşersin ona.
İhanet edersen , o zaman Yaradan
Zerre kadar sevap katmaz faydana.

Hatafa’nın askerleri girmeyip
Gidiyoruz diye söz çıkardılar hep birden.
Kureşlilerin çökmüştü ki gönülleri
Eskisi gibi yürekleri oynayıp, kıpırdamayıp.

Ahtap Oğlu Kubey bunu duyunca
Son takatini de verdi ayaklarına
Şöyle dedi: “Beni Kurayz uruğunu
Razı ederim içten karşı çıkanları.”

Eğer gerçek olursa bu amel
Zafer elimizde desin Bemalal.
Çıtırdayan bir ümit ateşi yanmış gibi,
Güç kuvvet verdi askerlerin beline bir an.

Kureyş’e ilk kez gittiğinde
Kabul etmemişti: “Bizi cezbetme!
Aramızda bir durum var. Biz onu
Bozamayız, katılın diye zorlama!”

Tekkar tekrar gitti durdu rica ile:
“Gelişimi yok et, - dedi , - söndürüp, -
Ben – i Nadir halkını nasıl göçürdüyse
Sizleri de yarın alır göçürür.
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Halkımız kalabalık, yararlanalım,
Muhammed’in dermanını birlikte bulalım.
Şimdi bilmemizde fayda var,
Tamamen mücadeleye katılalım.”

Kurayza’nın sözüne karşı zafer borusu çalındı,
Yaktı o, sönmüş olan meşaleyi.
Kureyşlilerin tarafına geçtiler,
Yahudiler ile putperestler birleşti.

Askerler düşmanları karşılayıp dururken,
Evde kalıp da rehavet içinde oturur mu?
Dinini satıp giden o Kubey’in
Sözünü bile söz bilip tutarlar mı?

Kureyza’nın düşman tarafına geçişi
Müslümanların bedenini, ruhunu yakmıştı.
Onsuz bile zor duran münafık,
Şimdi ise tamamen sönmüştü.

Güvenliksiz kaldı şehir korunmaz,
Kurtlara karşı koyun güder gibi.
Bir yolunu bulmak lazım çabucak,
Böyle kötü bir duruma yol verilmez.

Gatafan’ın büyüklerinden Nuayım
Muhammed’e geldi: “Ne yapayım?”
Allah Teala açarsa şayet yolumu,
Bir işin bitişine yardımcı olayım...”

Görev aldı peygamberin kendisinden:
“Yanılmayın, - dedi – hiçbir sözünden.
Ne düşündüğün ve ne söylediğin
Bilinmesin hem yüzünden hem gözünden.
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O önceden İslam dinine
Girmiş idi, duyurmadan yaşardı.
Şimdi işte değebilirdi faydası,
Başa gelen zor günlerin birinde.

Kureyze’ye vardı: “Kureyş, Gatafan
Gideceğiz diyorlar. Yaparlarsa işler yaman.
Yalnız kalırsanız nice olur haliniz?
Gitseler bile, tutmak lazım kendimizi selamette.

Sonuna kadar getirsin dersen savaşın,
Bir iki kişi öncü olarak varsın.
Böylece önce de gelemezler,
Gece gündüz düşmanları oyalasın.

Süfyan’a döndü ve dedi: “Haberin
Var mı senin? Muhammed’in talebini
Kureyze tekrar baştan kabul etti
Bir düşünün, nice olur halin ahvalin.

Günahlarından kurtulmak için getirdiği
Fidye karşılığı ileri gelenleri alıp sizlerden
Müslümanlara verecekti yutkunarak...
Rica etti ki sağ ol, verme, çiftçiden!”

Şüphe oldu, yoka dönüştü inanç.
Bilmek için Kreyze’nin hastalığını
Elçi gitti, dedi ki onlara:
“bize gelin diye haber ettiniz, hatırlayın!

Niye saldırmayıp donakaldınız?
Unutuldu mu yoksa kaygılar?
Daha fazla boş oturacak imkanımız yok bizim
Yarın akın edin, ele alınsın kılıçlar!”
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Buna dedi: “Yarın günlerden Cumartesi.
Cumartesi iş yapmaz bu ahali.
Rehine olarak iki üç kişi bırak da git.
İnanalım, kendimizi kendimiz gibi sezelim...”

O anda Kureyze dedi: “Şimdi size
Yardım da yok rehine de verecek.
Ne yaparsanız siz bilirsiniz... İnanıp
Ahmak gibi gelmişiz bu yere.”

Ve böylece söz bozuldu arada.
Kureyze yalnız kaldı tarlada.
Rüzgar, fırtına, gök gürültüsü, şimşek
Düşmanları aldı kaygıya, tasaya.

Böyle bir soğuk çölde görülmedi,
Rüzgar böyle hiçbir zaman esmedi.
Oradan, buradan gelen tüm engeller
Bir olmuşlardı, bir insanca söyledi.

Düşmanların ödü patladı, düştü yüreği,
Dondu kaldı ruh gücü, ciğerleri.
Rüzgarla bir uçup gitti cesaretleri,
Toza düştü ve bulandı dilekleri.

Bu çarpışmadan bir zafer bile almadı,
Kırgın girdi, öldü gitti malları.
Alev aldı göğsünde yangın çıktı,
Yangınla birlikte yandı gitti arzuları.

Hepi topu dört kişiden ayrılıp
Kazancı olmadan, kaybetme kaygısıyla
Nasıl geri dönerdi şimdi Mekke’ye,
Dönecek iken tüm askerlerini zenginliğe boğup.
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PEYGAMBERİN ÖLÜMÜ

Bundan sonra her şey boştu, hissetti mi?
Taşlara vurdu mu alnını yahut burnunu?
Geç gelince tüm askerlere yayıldı:
“Gidelim!” – diye Süfyan’ın buyruğu.

Gece çöktü yumak yumak kaldılar,
Bırakıp gittiler geçici yurdunu.
Sağ salim tek parça hepsi kaçtı,
Hiç hatırlamaz şimdi böyle bir savaşı.

... Ertesi gün hikmetli bir şafak attı,
Güneş ışıl ışıl altın nurunu dağıttı.
Gökyüzünde mat bir tek bulut bile yok,
Kuşlar uçuşuyor çırparak kanatlarını.

Yer yüzünde olmamış bu alamet,
Müslümanlar etrafına bakınır.
Düşmana bir bak, göçüp gitmiş değil mi?
Huzur içinde yaşayın olsun üstünüzde selamet.

“Allah bize zafer kazandırdı” , diye
Birbirini kutlayan halk dolanır.
Gözlerinden mutluluk yaşları akıp
Bazıları yeri kucaklar, yeri öper.

Müslümanların kazandığı böyle bir başarı,
Ruhi bir zafer idi en büyük.
Yüksek bir yola çıktı, önünden.
Putperestler gibi dağa taşa yükünen.
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Düşman ile münakaşa edip birleşen,
Mücadele eden savaşan, yarışan,
Zor zamanda satıp gidip yolda bırakan
Alçakça bilinçsizce gezinen.

Kureyze’nin halkıyla hesap kitap,
Yapılacak zaman şimdi geldi gibi.
Birlik içinde yaşarız diye bir nizam,
Düzenleyip de onu niye yapmasın?

O da azmış gibi Araplardan halk kurup
“Müslümanları yok edeceğim”, diye niyet eder.
Yola çıkan Kubey şimdi onların,
Evlerinde misafirdir, konaklar.

Onsuz da savaşırım diye silahını,
Toplar durur, doğrular ruh halini.
Yaz gelince yılan akrep ininden,
Tekrar çıkınca şaşırıp da kalmamalı...

Peygamberin çıtı yeni ilanı:
“Müslümanım diyenlerin tamamı
Esirler namaz kılar Kereyze toprağında, -
Kanı ile yıkayıp temizlesin ayıbını!”

Duyar duymaz bu ilan ile hükmü,
Kureyze halkı kölelerden saklandı.
Silah bırakıp, boyunlarını eğmeden,
Bir kez daha yanlışlar yaptı.

Böyle bir işe girişmeseler olurmuş.
Birliğe götüren yol niye böyle uzak?
Hak Teala kuluna boyun eğse
Bahtı kaynar, kendi yanarmış.



418 

Düşmanlığını bıraktığı yerden devam ettirdi,
Kölelere taş attırıp kovalattı.
Gece boyunca rahat bırakmayıp
Dumanlarıyla her bir yanı donattırdı.

Söğüp durdu peygamberi hor gördü,
Keser gibi müslümanları geçirir.
Bunu duyan Ömer, Osman, Ali’nin
Ciğerleri kaynadı, çıktı ateşleri.

Hatasını anladı, sert çıkan,
Kureyze çıkmadı kaleden.
Yirmi beş günde direnç kırıldı,
Sonra şöyle haber verdi yerinden:

“Bizim Evs aşireti taa baştan
Var oldu, çok sıkıntı yaşadı
Onlara boyun eğeriz hükmetse
Biz kaçmayız verdikleri cezadan”.

Tekliflerini kabul etti Muhammed:
“Evs tamam, kalsınlar öylece.”, dedi.
Bu görevi de vererek Saad’e 
Kendisi bilirdi, ne karar verirse iyiydi.

Ağır oldu onun verdiği hükmü,
Hükmüyle sanki karıştırdı öcünü.
“Erkeklerim hepsine ölüm!”, diye,
Söyledi tarafsız oalan temsilci.

Tutsak etti kadın ve çocuklarını,
Ganimettir dedi, mallarını ve mülklerini.
Böylesi bir ağır ceza istemezsen,
Ata Yurduna ihanet edilmemeli!
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Bu Tevrat’ın düzenine uygun idi,
Böylesi hükümler de çok idi.
Yeminini bozup isyan edenler,
Kendileri boyladılar yerin dibine.

Kureyşlilerin ticaret yaptığı pazara
Getirmişlerdi, özel yapım hazırlıklarla.
Orada yerine getirdiler hükmü,
Orayı dönüştürdüler mezarlığa.

Medine’nin tüm halkı toplandı,
Düşmanların başı hep bir kıyıldı.
Kubey de aynı yerde ecelini
Buldu sonunda, yeri kucaklayarak yıkıldı.

Allah dinini kabul edip tutunan
O aşiretten sağ kaldı dört adam.
On gün geçmeden Saat da görlerini yumdu,
Kurtulan yok kısacası o kusurdan.

Kureyze’nin bu kaygılı hali
Tüm etrafa şimşek gibi dağıldı.
Düşmanların hepsi dedi ki: “Güveneceksek
Başkasına değil, Muhammed’e gitmeli.”

Saçtığın rıskına şükür diyelim,
Kaderime mührünün damgası basılmış.
Bana da ver bereketini, şefkatini,
Bazen tutar da çekersin saçımı.

Her bir işin en başında durursun,
Gelecek düşüncemi önceden duyarsın.
Gafletten kalbim kirlenirse,
Belli eder temizlersin, yıkarsın.
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Yürüsem karşımdasın her vakit,
Rüyamı da düzenlersin ağartıp.
Külsem benim gülüşümle yankılanır,
Nuruna nur dolar, ışık saçılır.

Senden yanlış hiçbir şey  almam,
Senden bir emir varsa mutlulukla söylerim.
Söz ederim söz koyarsan gönlüme,
Gücünle hem huzurluyum hem dikende.

Birdenbire dünya mülküne kapılsam,
Seni unutup kullarına aldansam,
Gözüme getirip kaderimi pir tutarak,
Elli kollu padişahlara tapınsam.

O zaman fitne fesat yaparsın,
Damarımı parçalar, koparırsın.
Alametler getirip başıma,
Yollarımı engelsiz kılarsın.

Vadideki kara geceye kapılırım,
Atarım altın tacı takınmam.
Dün gülerken bugün ağlarım hey hat!
Ümidimi kurarım, saftır canım.

Ak bir saray olan evim bozulur,
Talep gelir çalıntıya, ilgi olur.
Hani nerede vefalı dünya malı,
Bunun tümü gösterdiğin doğrudur.

“Kulum bu kötü yoldan dönsün”, diye,
“Kör olmasın, bana tövbe etsin”, diye
“Ahireti düşünsün” en hafifi,
Verdiğim ceza budur, budur gücü de.
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Bir dakika çıkarsan gönlümden,
Günahkar, diye boynunda asılırım.
Bana bunca engel olurken… 
Benim uçtuğum yer burası, başka kim idim?

On sekiz bin alemi yaratarak,
Iktidarını sınırsızca dağıttı.
Bana önem vermesen ne olur,
Uçsuz bir boşluğa giderek.

Yok, yapamazsın! Tarladaki o tile,
Yıldız ile, börtü böcek, it ile
Beni de aynı görür, seversin,
Yaratılışında sınırlanan yok bir şey de.

Sana giden tek yol – inanç,
Bozar geçer cehennemi akıllılar.
Adem Baba yaratıldı yaratılalı,
Bilinmiyor engellerin sayısı.

Kapan kurup kendimize kendimiz,
Başımıza gelir bir kesir sözümüz.
Tümsek olan yollarımız birleşerek,
Parlamaya başlar kirli bezimiz.

Affet, düşüncesiz gezen bu kulunu,
Hiç düşünmeyen ruh durumunu
İçten inancını getirerek,
Pir olan fani dünyanın malını

Korkmadan yaşar idi, yanlıştan,
Haram yolda yutan ve yutkunan.
Müminlerin varlığına göz dikip
Ölmeyecekmiş gibi keyiften kuduran.
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Böyle yapsa da ümit ayrılmaz insandan,
Dayandın, sabrettin amaçsız yaratılan
Hastalığında beni hatırla hep, diye,
Dert verip sınavdan geçirdin sonradan.

Bilenlere bu kaynak hazineydi,
Yakıp ateşli tarafı gönlünde.
Iflas ve kir dolu ahir pisliklerden,
Temizlesin vücudunu da gönlünü de.

Ey Yaradan! Senin derdin hastalığın,
Illet değil, verdiğin bir şerbettir.
Canımı kendine çeken, ışığını saçışın,
Kaderimi süslediğin bir devlettir..

Doğru yola girsin diye ruhum, imanım,
Hastalık verdin bana, budur iyilik yaptığın.
Talihimi yüce yerden yaratıp
Sonunda kırılırken kıyamadın.

Hastalığını kutlu bir konuk gibi karşıladım,
Dünyada büyük bir zafer kazanmış gibi.
Geldim huzuruna boynumu eğip
Yaramazlık edip gelen oğlun gibi.

Sensin benim aklayıcım da mahkemem de
Yaptıklarım duruyor tüm hesabımda.
Razıyım götürsen de cennete,
Yaksan da cehennem ateşinde.

Çünkü sen bahtıma güneş verdin,
Mucizevi yeryüzünde yetiştim.
Dört ayaklı hayvan idim sonunda,
Bilgeler mertebesine ulaştım, eriştim.
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Yüreğime girdin nurlandırdın, ışık doldun,
Gafletten çıkardın. Şiir oldun.
Aynı anda on sekiz bin alemde,
Sen yaşarsın, hissetmez, gizli sır oldun.

Sana kimse ulaşamaz, tutamaz,
Karşına geçip de dik dik bakamaz.
Kainatın, sınırsızlığın başı sen,
Sensiz kimse doğamaz, yaratılamaz.

Sana giden sayısızca yol var.
Yol arayan ayaklar şaşırır.
Tüm yolların ucu aynı şeyin
Ulaşılmazdan, azgınlıktan uzaklaşır.

Seni hatırlasam uyanırım uykumdan,
Sessiz ve de sedasız bağırtımdan.
Aşağı düşen omzumdan hiddet,
Sana yakınlaşsan, hani, bir adımdan.

Yakınlaştıkça daha da uzağım,
Aydınlıklarla var durmadan yarışasım.
Ruhumda savaşlar bitmedi, geliyor.
Meydanımdan ve zor yarışlardan.

Er meydanı… İki tarafta zorlanırım…
Bu nedir ki cana, ciğere sığmaz.
Zafer ele geçer iken nedense
Toz duman olurum da ne diye serilip durmam.

Yere tam koyarken ensemden,
Adın ile Kelime-I Şahadet getiririm.
Boylar aşar artık o güç kuvvet,
O anda bird eve gibi serpilirim.
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Yarabbim! Senin kutsal adında,
Insanların bilmediği mucize bir sır var.
Digger dünyaya gitsem karşılarım,
Bu dünyadan geçen dostlarım yalandı hatta..

Ulaşamaz sana halsiz insanın aklı,
Ömür boyu soksa da kafasını.
Einsteinne: “Bundan sonar Allah’ın
Mucizesi var”, diye söyledi.

Kulkoca Ahmet, Celaleddin kabirde,
Senin derin sırlarını bulurken
Kayıp gitti hepsi akan yıldız gibi,
Eskiden bizden de kör bir halde.

İnsanlığa sen verdin miras olarak:
Bhgavat Gita ile Avesta
Ve hatta İncil, Tevrat, Zebur’u,
Kuran’ın var, kutlu gücü bambaşka.

Versen de ölçüsüzce bilimi,
Bahtlı, devletli, şefkatli sevgini.
Yine de seni bulamamaktayız,
Çözemiyoruz ezelini ve ebedini…

Doğanın ne olduğunu bilmiyoruz,
Yerde, gökte kendimizi ararız.
Aldığımız her nefes ciğerde, yürekte,
Göz açar kaparız da yaşadığımızı anlamayız.

Nifak dolu dünya bölündü,
Günahsız kullardan kan döküldü.
Dünyeviler halkı bozdu, ırkı bozdu,
Hatırlamadılar hiç gelecek ölümü.
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Tek zenginlik biriktirdiği, topladığı,
İman ne? imanın yok vuranı.
“Güç atasını tanımaz”, diye bakınan,
Başkalarını da götürür rüzgarı.

Ben de bilirim yetiliğin halini,
Anamdan babamdan erken ayrıldım.
Bir sözden ötürü büsbütün yandı gönlüm,
Dağa, taşa, sulara söylenesi dertlerim.

Taşlar beni dinlerdi gönül verip düşünceli,
Ağaçlar da bazen susar usluca dinler.
Ruhuma hoş gelirdi huzur, yalnızlık,
Yalnızlık içinde hislerine yanar fener.

Bayağı, basit bir iş kılmış,
Cız ettirmiş, değene dek etine, vücuduna.
Dost etmiş rüzgar ile ırmağı,
Yaşıyordu kendince bir dünyada.

Yalnızlıkta olgunlaşır, pişersin,
Kanat çırpar, heyecanla uçarsın.
Kendi kendinle olursun ve azdıran
Felaketten, fırtınadan kaçarsın.

Güç bela on ikiye gelmişti Muhammed,
Çöllerde deve güder, yaşar gider.
Girerdi, dalardı bilinmemiş katlara,
Nefsini yönetmeyi öğrenir.

Birden bire bir kargaşa içinde,
Amel buldu kendisine yol açtı.
Tam o anda iç dünyası huzur bulur,
Buyrulan düşüncelerle baş başa kaldı.
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Gönlü temiz güzel bir göl idi,
Yaklaşmadı kirli, paslı dünyaya.
Siyahı beyazı bildi, tanıdı yararı ve zararı,
Ayırarak, dikkat eder gezerdi.

Çocuklara benzer iyi mizaç, koca baş,
Boş gereksiz tek söz bile söylemez.
Dediğini sonuna dek yapardı,
Tamamlardı tüm bunları aklı ve becerisi.

Gitti her şey, birlikte gelen ak bulut
Gölgesini Muhammed’e yönelterek
Durdu... Ağaçların bile hışırtısı
Eğilip O’na rüzgar oldu, birleşerek.

Ebutalip konuk odasına geçerken:
“Çocuk nerede? Onu yalnız kendiyle
Bıraktınız... Buraya alıp gelin,
Onsuz olmaz... Çocuk lazım dervişe.”

Dedi Bekir, çocuğu hemen getirtti.
Konukları yedirdi ve de içirdi.
Sofraya koymuş idi dünyaları,
Hurmasını, nar, elma, inciri.

Ticaretinize şahsen yardım ederim,
Tüm şehre ayandır benim adresim.
Bekleyin, hele görün sizi niye ağırladım,
Henüz daha bilmiyorsunuz sebebin.

Muhammed’i kenara alıp dedi ki:
Uzun uzun sohbet etti, söz söyledi.
İncil’deki ayan beyan işaretler,
Tekrar tekrar kanıtlandı, değil mi?
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Yeni gelen peygamber bu değil mi?
Kendisi gücünü hissetmez mi?
Gepegençmiş heder olup gitmesin,
Yer yüzünü kaplamasın acısı, kederi.

Daha da erginleşsin, pişsin, yetişsin,
O vakte kadar her beladan sakınsın...
Bin şükür olsun Allah’a.... Ey Bekir!
Peygamberin geldiğine şahitsin.

Kaderine sevinip böyle düşündü.
Konuklara canıtez izzet etti ikram etti,
Muhammed de şaştı kaldıbu işe,
İhtiyar birisinin hizmet etmesine, hürmetine.

Atminerler battılar günaha,
Hakikat ağladı hor görüldü arada.
Zavallı halkın günlerini düşünen
Biri çıksa kalır sokakta, tarlada.

Senin dağıttığın rıskına inanmayıp,
Aç gözünü doyurmadan kalkmayıp,
İnsanları kara vebalı gibi,
Illet yayılıyor, sakla Allah’ım.

Farklı da olsa varmı ölmeyen bir adam?
Ölmeseydi ölmez idi Süleyman.
Yine toprak olup gideceğiz
Bulaşırız geldiğimiz için çamurdan.

Ben ben diye başı dikler çoğaldı,
Hatırlatırlar  tepeyi ve kuyuyu.
Senin yüce mertebenin altında,
Alırız diye düşünürler zaferi.
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Kirlilerle temizler denk gelmezler,
Sonsuzluğa senin gibi hükmedemez.
İskender gibi, Cengiz Han gibi olsa da
Aklı kusursuz değil, az çalışır da

Gayretim, tüm gönlüm,hayallerim,
Ömrümce aldığım ilim, bilimim
Niyet ettim tek seni hissetmeye,
Ezeli ve Ebedi’m, yüceliğim.

Senin ateşten gömleğini giyip
Gidiyorum, nutkun yolunda, ağarıp,
Başladığım bu eserin sonları
Neler olur? Ver, veriver bir saflık…

Dahilerideki gibi sabrını, gücünü ver,
Binlerce yıl yetecek ürün, azık ver.
Ölümsüz ruh vücuda bürünsün
Çatışmayla geçen beyhude geceler…

Malı mülkü askerlere bölündü,
Satıp savdı kadınların büyük bölümünü.
İslamın damarını keseceğim diye
Bir uruğun yerde kaldı ömrü.

Birilerinin kuyusunu kazayım diye zorlanma,
Rahatın kaçar, kendin düşersin ona.
İhanet edersen , o zaman Yaradan
Zerre kadar sevap katmaz faydana.

Burası bana cennet gibi sezilir,
Uzaklaşsam etim yüreğim ezilir.
Yüce dağlardan hep sesini duyarım,
Bant’ın suyunu içerim yatar kalkarım.
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Bu destan çıktı kanlı, canlı bağrımdan,
Yüreği kirlenmese diye korunurum.
Bu dünyaya nice gelip gitsem de,
Ahirette bilirim ki seninle buluşurum.

O güne dek gökyüzü de yeryüzü de,
Esenlikte olsun Adem Baba’nın çocukları.
Güneş ısıtır, sular akar, kuşlar öter,
Tükenmesin hayat şarkıları.

İman versin gencine yaşlısına,
Baht konsun her bir insanın başına.
Ecelsiz bir karınca bile ölmesin,
Dağ gitmesin toprak ananın taşıma

1999 – 2000 yılları
Kök – Talaa köyü
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AÇIKLAMA

Abbas – Muhammed Peygamberin abisi.
Abdullah –Muhammed Peygamberin babası.
Abdulmuttalip – Peygamber’in dedesi.
Ebutalip – Abdulmuttalip’in oğlu.
Ebu Bekir – Muhammed Peygamberin dostu, 572 yılında 

Mekke’de doğmuştur. Peygamber’den sonraki ilk halifedir.
Ebu Ahmed – Muhammed zamanında Mekke’de yaşamış 

kör bir şair.
Avesta – Zerdüşlerin, eski İranlıların kutsal kitabı.
Adem Baba – Allah Teala’nın ilk yarattığı kul.
Hacer – İbrahim Peygamberin ikinci hanımı.
Ali – Ebutalip’in oğlu, 600 yılında doğmuştur. Peygambe-

rimizin damadı, dördüncü halife. 661 yılında ölmüştür.
Amina – Hazreti Peygamber’in annesi
El – Maari – Ebu – el Ala el – Maari (973 – 1057) Arap 

halkının Orta çağlardaki en ünlü şairi.
Aristo – Eski Yunan düşünürü.
Harun – “İncil’den” Aron, Musa Peygamberin kardeşi, 

peyganber.
Atlantikler – En eski denize batıp helak olan ülke ve o ül-

kenin milleti.
Ayet – söz söz çevirisi ayan, “keramet”. Kuran’da her bir 

cümleye verilen ad.
Belkıs – Süleyman Peygamberin hanımı olarak bilinir.
Bahram – İran’da 421 – 438 yılları arasında padişahlık 

yapmıştır. Sasaniler soyundandır.
Bizans – Bizans
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Brahman – Eski Hindistan’da tanrı adı. Büyük merdiven-
lerde bulunan kemer. Felsefi olarak kainatın başlangıcı.

Bhagavat – Gita – Bundan beş bin yıl önce eski Hindis-
tan’da Vaysudeva’nın yazıp bıraktığı yüce destan.

Gomer – Eski Yunandaki büyük şairlerden. Meşhur “İlya-
da” ile “Odisey” destanlarının yazarı.

Dariy – Eski İran padişahı. M. Ö. 336 – 330 yıllarında pa-
dişahlık yapmıştır. Saltanatını İskender Zülkarneyn yıkmıştır.

Everest – Himalaya dağlarının ve dünyanın en yüksek 
zirvesi.

Davut – Peygamber. “İncil’deki” Davit. Gençliğinde ko-
yuncu, daha sonra ise asker başı olmuştur. Zebur’un gönderil-
diği peygamberdir. Müslümanlar O’na ustalığın piri, der.

Cebrail – Allah’tan haber getiren Melek.
Celaleddin Rumi – (1207 – 1279) Doğunun en büyük dü-

şünürlerinden biri.
Yusuf – “İncil’de” İosif Peygamber. Kainattaki güzellikle-

rin yüzde doksanı bu peygamberde bulunmaktadır.
Zemzem – Mekke’deki Kabe’nin yanındaki kutsal su.
Zebur – Davut Peygambere nazil olan kutsal kitap.
Zarina – Eski İran’da padişahlık yapan kadın kişi.
Zerduştluk – İranlıların eski dini Zerduştluğu kuran sözde 

peygamber. Onlar ateşe taparlardı.
İbrahim – “İncil’de” Abraam Peygamber. İslam’daki altı 

büyük peygamberden biri. Allah’ın birliğini ilk kez dile getiren 
kişidir.

İblis -  Şeytanın bir adı.
İmrul Kays – Cahiliye döneminde yaşayan (500 – 540) 

ünlü Arap şair.
İsa – Peygamber. Allah tarafından kendisine İncil nazil 

olmuştur.
İskender Zülkarneyn – Makedonyalı İskender. Nizami, 

Cami, Nevai bu kumandan hakkında destanlar yazmışlardır.
Yemen – Arap yarımadasının güneyinde bulunan ülke.
İsmail – Arapların ilk atası. Allah’a inanılması gerektiğini 

söyleyen peygamber.
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İdris – Gökbilimi ilimini getiren peygamber
Kabe – Müslümanlar için en kutsal yer. Namaz Kabe’ye 

karşı kılınır.
Karınbay – Karun. Çok zengin biri. Musa Peygambere 

inanmaması ve ona yaptığı ihanetlerinden ötürü Allah’ın gaza-
bına uğramış ve toprağa batıp gitmiştir.

Kabir – Hindistan’da Sofizm hakkında şiirler yazan mistik 
şair.

Keysar – Doğu Bizans’ta padişahlara verilen ad. Sezar 
demektir.

Kirakıl – Muhammed Peygamber devrinde Bizans’ta pa-
dişahlık yapan kişi.

Hoca Ahmed Yesevi – Doğunun büyük şair ve düşünürle-
rinden. Dini sofizm akımını ilk ortaya koyanlardandır.

Kevser – Kuran – ı Kerim’de geçen cennet pınarı
Magrib – Akdeniz’in Afrika tarafındaki batı ülkelerine 

verilen isim.
Mecnun – Arap şairi İmrul Kays’ın lakabı.
Mansur – Doğudaki dini ve sufi akımların başlatıcıların-

dan biri. “Ene’l Hak!” sözünden ötürü padişah tarafından öldü-
rülmüştür.

Maysur – Hatice’nin evindeki kölesi.
Misir – Mısır
Musa – Allah Teala’dan kendisine Tevrat nazil olan pey-

gamberdir. Allah ile konuştuğuna inanılır.
Muhacirler – Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslü-

man’lara verilen ad.
Nevai – Mir Ali Şir Nevai (1441 – 1501) Doğunun ünlü 

şairlerinden. Eserlerini Türkçe yazıp Türkçe’ye özen göster-
miştir.

Nasırlar – Muhammed Peygamber’in devrinde Hristiyan 
olarak yaşayan Mekkeli yahudiler.

Nemrud – İbrahim Peygamberi tutsak eden dini için ateşe 
atan kafir padişah.
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Nuh – Her yeri su bastığında gemi kurarak sağ kalan pey-
gamber

Nizami – Nizami Gencevi. Doğu edebiyatının en ünlü şa-
irlerinden biridir. Doğuda ilk “Hamsa” yazarıdır. Azeri.

Ptolemey – M.Ö. 323 – 330 yıllarında Mısır’da padişahlık 
yapan danışman.

Rum – Bizans ile Anadolu’ya Arapların verdiği ad.
Samiler – Kuran’da eski zamanlarda Salih Peygamberie 

inanmadıkları için Allah’ın taşa dönüştürdüğü halk
Salih – Sami halkına gönderilen peygamber.
Sodom – “İncil’de” yerin yuttuğu şehrin adı. Bu şehre Lut 

Peygamber gönderilmiştir.
Sokrat – Eski Yunan filosofu.
Süleyman – Peygamber. M.Ö. 1015 yılından M.S. 975 yı-

lına kadar İsrail’de padişahlık yapmıştır. Davut Peygamber’in 
oğlu. Böceklerin, hayvanların ve bitkilerin diliyle anlaşabilen 
bir peygamber.

Saka – İskitler – Avrasyada yaşamış olan Türki halklar.
Sudretul Munteha – Gökyüzünün yedinci katında yetişen 

ilim bilim ağacı.
Habeş – Epiyopya.
Horasan – Orta çağda şimdiki İran’ın ve Afganistan’ın 

yarısını içine alan bölgeye verilen ad.
Hindi – Hindistan
Eren – İran
Einstainne – (1879 – 1955) Alman bilim adamı. İzafet te-

orisinin mucidi.
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