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Hz. Musa Aleyhisselam
Hak Teâlânýn çok defa
Kur’an’ýnda bahsettiði
Ulül-azm Peygamber
Yüce Nebi Hz. Musa
Doðmuþtu çok fena
Þartlar altýnda
Zira
O zamanlar kâhinin biri
Firavun’a þöyle demiþti:
“Tedbir al çabuk!
Ýsrail oðullarýndan
Doðacak bir çocuk
Götürecek senin saltanatýný.”
Zaten Firavun’un
Ýþi fesattý ve bozgun...
Fýrsat bilip bunu da
Ne kadar varsa
Bebek-çocuk
Baþladý katliama
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Kýssa-i Musa

Sadece býrakýyordu
Kýzlarý hayatta
Ama
Her þeyi görüp gözeten Rahman’a
Ayan beyandý olup bitenler
Elbette Hak Teâlâ
Firavun ve veziri Hâmân’a
Bildirecekti hadlerini
Getirerek, korktuklarýný baþlarýna
Hem de
Ýsmi Ýsrail olan Yakub’un
Ezile ezile
Horlanan oðullarýný kýlacaktý
Önder ve vâris...
Doðularýnda ve batýlarýnda
Ýçini bereket
Ve nimetlerle doldurduðu arzýn...
Karþýlýk olarak sabýrlarýna
Evet, aktif bir sabýrla
Ateþ üzerinde dururcasýna
Ama iþler yaparak
Ýçlerini yakarken bir köz...
Yerine getirildi iþte
Verilen bu Ýlâhî söz...
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Hz. Musa Aleyhisselam

Bunun için vahyeyledi Mevlâ
Yeni doðmuþ Musa’nýn annesine:
“Onu emzir!
Kaygý duyduðunda da
Zarar gelmesinden kendisine
Býrakýver onu Nil’e
Sonra da artýk, hiç üzülme
Çünkü Biz onu tekrar sana
Geri vereceðiz
Ve kýlacaðýz onu
Peygamberlerden bir peygamber.”
Bu meselede Hak Teâlâ
Þöyle diyor Hz. Musa’ya da:
“Ey Musa
Attým senin üzerine
Kendimden bir muhabbeti
Ýnsanlar gönüllerinden seni
Sevsinler diye
Hem yetiþmen için Benim nezaretimde
Gözümün önünde!”
Ne derin, iltifat ya Rabbi
Nasip eyle bizlere de
Böyle bir sevgi!
Gökler ve yerdekilerin hepsi
Sevsinler bizi...
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Kýssa-i Musa

“Emzir!” emri
Bir hikmete mebni;
Bebek bir kere emdi mi
Artýk unutmaz emdiði kimseyi
Evet, annesini emince
O özel kokusuna
Olup aþina
Onu nakþedercesine
Çakar kalbine
Çünkü Ýlâhî hikmet muktezasýnca
Daha sonra
Tanýyacak annesini bununla
Tekrar bulunca karþýsýnda
Yaptýrýmcý bilgi
Vahiy gereði
Emzirip bebeði annesi
Saðlam bir sepet içinde
Býrakýverdi Nil’e
Nil ki
Bir zamanlar
Bütün güzellikleriyle
Züleyhâ’nýn gözlerinde
Dinlenirdi...
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Hz. Musa Aleyhisselam

Musa sepet içinde
Akýp giderken
Bir yitik gibi
Nil’in üzerinde
Firavun ailesi
Gördü sepeti
Firavun’un hanýmý Âsiye
Sepetin içinden çýkýnca
Bebek Musa,
Heyecanla dedi kocasýna:
“Gözümüz aydýn!
Onu öldürtme
Ne olur!
Belki bize
Verir fâide
Veya evladýmýz olur.”
Sezemezlerdi elbette
Varacaðýný ta nereden nereye
Ýþin sonunun...
Evet neticede
Hz. Musa
Olacaktý Firavun’a
Bir düþman, bir tasa
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Kýssa-i Musa

Öbür tarafta
Annesinin gönlü
Bomboþ ulaþtý sabaha
Gam ve tasa
Yol vermiyordu kalbine
Hiçbir þeyin girmesine
Aklý da sýfýra
Ýnmiþ bir hâlde
Çalkalanýyordu heyecanla
Az daha
Ele verecekti
Kendisini...
Evet, haber alacaðým diye
Sezdirecekti yaptýðý iþi
Ve edecekti deþifre
Musa’nýn hâlini
Ama Hak Teâlâ
Pekiþtirdi de kalbini;
Musa’nýn ablasýna
Þöyle dedi:
“Takip et izini
Haber getir bana!”
O da;
Onlar varmadan farkýna
Gözetledi daima
Kardeþini uzaktan
Öte yandan
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Hz. Musa Aleyhisselam

Bebek Musa
Emmiyordu asla
Hiçbir sütanneyi
Çünkü Rabbi
Böyle dilemiþti.
Varýp bunun üzerine
Ablasý, bir teklifle
Þöyle dedi:
“Size
Göstereyim mi
Onu emzirecek iyi mi iyi
Bir aile...”
Kabul ettiler
Bu teklifi
Aslýnda Rabbi
Yapmýþtý böylece
Gözü aydýn olsun
Hem gam çekmesin
Hem de bilsin diye
Gerçek olduðunu
Allah’ýn vadinin...
Fakat yine de
Bilmez pek çoklarý
Ne sýrlar var Ýlahî takdirde.
Saraya gidince anne
Kavuþtu bebeðine
Bebek de annesine
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Kýssa-i Musa

Ýþte onu böylece
Allah’tý geri veren annesine
Fakat yine de
Bilmez bunu pek çok kimse
Bu þekilde.
Annesinin atmosferinde
Öðrendi çocuk Musa
Hem de Firavunun sarayýnda
Özüne ve köküne dair
Lazým olacak ileride
En doðru bilgileri bir bir
Hz. Musa
Gençlik çaðýna
Girip olgunlaþýnca
Allah ona
Hem ilim, hem hikmet verdi
Önceki nebilere verdiði gibi
Hep böyle bahþeder Mevlâ
Mükâfatýný, güzel davrananlara
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Hz. Musa Aleyhisselam

Bilelim ki
Ayrýdýr birbirinden
Ýlim tecellisiyle
Hikmet tecellisi...
Nice ilim adamlarý vardýr ki
Verilmediðinden kendilerine hikmet
Hâdiseler karþýsýnda hep
Kalýrlar hayret ve dehþet
Tepkileri içinde.
Hikmet sahipleri ise
Hep bilge bir tavýr içinde
Yaklaþýrlar meseleye...
Hallederler her þeyi
Yaðdan kýl çeker gibi
Hem de insanlarý idareyi
Bilerler çok iyi
Çünkü her teknik ve stratejiyi
Uygularlar maharetle...
Saraydan ayrýlýp Musa
Halkýn habersiz olduðu sýrada
Girdi þehre
Gördü orada
Dövüþenleri birbiriyle
Biri kendi tarafýndan
Öteki düþman
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Kýssa-i Musa

Taraftarý yardým istedi
Musa da Mýsýrlýya
Bir yumruk indirdi
Ölüme sebep oldu vurmakla:
“Bunu,” dedi “bana
Yaptýrdý, saptýrýcý þeytan;
O, apaçýk bir düþman...
Rabbim beni baðýþla
Doðrusu uðrattým kendimi ziyana.”
Ýþte bu ciddi
Ve gönülden istiðfarla
Mazhar oldu Ýlâhî affa
Çünkü Gafur ve Rahîm olan
Ancak Allah-ü Teâlâ
Hz. Musa:
“Rabbim!” dedi,
“Lütfettiðin nimetlere andolsun ki
Artýk suçlulara
Olmayacaðým asla arka.”
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Hz. Musa Aleyhisselam

Korku ve telaþ içinde
Etrafý gözetleye gözetleye
Sabahladý þehirde
Ne görsün bir de
Dün kendisinden
Yardým dilenen,
Þimdi de
Feryad ederek
Ýmdat istiyordu yine
Musa ona dedi ki:
“Doðrusu sen
Bir azgýnsýn besbelli!”
Musa yine de
Yakalamak isteyince
Düþmanlarý olan kiþiyi
O adam dedi ki:
“Ey Musa
Kýydýðýn gibi
Dün bir cana
Kýymak mý istiyorsun bana
Demek arabulucu olmak
Ýstemiyor da
Buralarda yaman bir zorba
Olmak arzusuyla
Dolaþýyorsun sen!”
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Kýssa-i Musa

Þehrin öbür ucundan ta
Bir adam geldi yanýna:
“Ey Musa!” dedi
Ýleri gelenler seni
Öldürmek için hakkýnda
Müzakere ediyorlar!
Çýk buradan hemen þu anda
Ýnan ki ben senin
Ýyiliðini isteyenlerdenim.”
Hz. Musa korka korka
Çýktý oradan
Ve: “Rabbim!” dedi,
“Kurtar beni
Zalimler güruhundan.”
Medyen’e yöneldiðinde:
“Umarým, dedi,
Rabbim beni
Doðru yola ilete...”
Hz. Musa
Vardýðýnda baþýna
Medyen kuyusunun
Buldu orada
Hayvan sulayan
Birçok insan
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Hz. Musa Aleyhisselam

Ama onlarýn gerisinde de
Ýki kadýn gördü çekingen
Ve hayvanlarýný geri çeken
Dedi ki onlara:
“Nedir derdiniz?”
Dediler ki:
“Sulayýp çekilmeden çobanlar
Sokulup sulayamayýz biz.
Babamýz da var
Ama çok ihtiyar!”
Hz. Musa
Bunlarý duyunca
Kendi kendine
Geldi gayrete
Onlarýn suladý
Bütün hayvanlarýný
Ve çekildi gölgeye:
“Muhtacým! Rabbim.” dedi.
“Doðrusu her hayra
Ýndireceðin bana.”
Bir müddet sonra
O iki kadýndan biri
Yürüyerek utana utana
Geldi
Ve: “Babam, dedi,
Çaðýrýyor seni
Suladýðýn için hayvanlarýmýzý
Karþýlýðýný ödemek üzere.”
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Kýssa-i Musa

Hz. Musa gelip babalarýna
Anlatýnca
Gelenleri baþýna
Dedi ki baba:
“Artýk korkma!
Kurtuldun o zalim kavimden.”
Bu yaþlý baba
Þuayb nebidir
Bazýlarýnca...
O iki kýzdan birisi;
Akýllý ve talihli:
“Babacýðým, dedi
Onu çoban tut ücretle
Çünkü bu hususta
En iyi kimse
Hem de
Güçlü ve güvenilir kiþi bence.”
Yaþlý baba dedi ki:
“Bana sekiz yýl çalýþmana
Karþýlýk olarak
Nikâhlamak istiyorum sana
Birisini þu iki kýzýmdan
Eðer on yýla tamamlarsan
Artýk o da senin iyiliðinden...
Yoksa...
Aðýrlýk vermek istemem sana
Kabul edersen
Beni de bulacaksýn
Ýyi kimselerden inþaallah”
20

Hz. Musa Aleyhisselam

Þöyle cevap verdi
Hz. Musa:
“Bu seninle benim aramda
Bu iki süreden hangisini
Doldurursam doldurayým
Demek ki
Kýzmak yok bana
Söylediklerimize de
Vekilimizdir Allah.”
Yýllar sonra artýk Hz. Musa
Uzun süreyi doldurunca
Bir kýþ mevsiminde
Çýkmýþtý yola
Ailesiyle ve malýyla.
Þam melikinin korkusuna
Ana yoldan baþka
Tutmuþtu ayrý bir yol
Hâmileydi zevcesi de
Gidiyorlardý çöl…
Bilmedikleri bir yöne
Bu yürüyüþ Hz. Musa’yý
Karanlýk ve karlý
Hem soðuk bir gecede
Götürmüþtü Tur daðýnýn saðýna
Batý tarafýna
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Kýssa-i Musa

Derken hanýmýnýn
Tuttu doðum sancýlarý...
O anda
Çaktý çakmaðýný
Ateþ almadý
Ýþte böyle bir gece
Gelip çattý...
Derken bir de baktý ki
Parlýyor uzaktan
Bir garip ateþ
Dedi ailesine:
“Bir ateþ gördüm
Ama sanki alýþýðým ona
Ruhum dopdolu
Acip bir duyguyla...
Bekleyin burada
Belki getiririm
Oradan bir haber
Veya ýsýnmanýz için
O ateþten bir parça
Bir kor, bir köz...”
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Hz. Musa Aleyhisselam

Varýnca oraya
Þöyle seslenildi
Edilip nida
Sað kýyýsýndan vadinin
O mübarek yerde
Aðaç tarafýndan:
“Ey Musa, denildi
Bil ki Ben Allah’ým
Rabbül- âlemin olan Allah
Mübarek kýlýnmýþtýr
Ateþin bulunduðu yerdeki
Ve çevresindekiler...
Bil ki
Eksiklerden münezzehtir
Âlemlerin Rabbi”
Tekrar buyurdu Hak Teâlâ:
“Ey Musa!
Nedir sað elindeki?”
Musa: “O, benim deðneðim
O asama dayanýrým,
Onunla davarlarýma
Yaprak silkelerim
Ondan daha baþka
Ýþlerde faydalanýrým.”
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Kýssa-i Musa

Denilir ki karþýlaþýnca Miraç’ta
Hz. Mustafa ile Hz. Musa
Bir ara dedi ki Hz. Musa:
“Ya Mustafa
‘Benim ümmetimin âlimleri
Ben-i Ýsrail peygamberleri gibi’
Demiþsin?”
Hz. Muhammed Mustafa
Cevap vermeden daha
Tam o sýrada
Temessül etti
Ýmam-ý Gazali
Kim olduðunu sorunca da
Bütün dedelerini saydýktan sonra
Söyledi ismini...
Hz. Musa:
“Ne gerek vardý dedi uzatmaya
Sadece ismini söyleseydin ya?”
Ýmam-ý Gazali:
“Tur daðýnda
‘Elindeki nedir ya Musa’
Diye sorduðunda Hak Teâlâ
Niye sadece ‘Asa’ diyerek bir kelimeyle
Cevap vermemiþtiniz?”
Diye karþýlýk verdi.
Çünkü Ýlâhî huzurun lezzeti
Kalmak için biraz daha
Uzattýrmýþtý sözleri
Tekrar yüce Mevlâ:
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Hz. Musa Aleyhisselam

“Ey Musa
Býrak asaný.” dedi.
Hz. Musa býrakýnca
Bir de baktý ki
Olmuþ artýk asa
Oynayan ve koþan
Koskocaman bir yýlan!
Hemen býrakýp kaçtý
Bakmadan arkasýna...
O anda
Buyruldu: “Ya Musa
Gel beri yaklaþ, korkma
Çünkü güvende
Olanlardansýn sen
Çünkü bir peygambersin peygamberlerden
Korkma zira
Peygamberler Benim huzurumda...
Elini sok koynuna
Çýkacaktýr bir yed-i beyzâ
Ve çek kollarýný kendine
Kavuþtur kollarýný
Ve hazýr ol verilecek emre
Hem cesaretle etrafýný da
Derle topla
Bu ikisi iþte
Yani asa ve yed-i beyza
Firavun ve onun adamlarýna
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Kýssa-i Musa

Ýki delildir kesin
Katýndan Rabbinin
Bu iki mucizeden
Birisi haþyet verir kalplere
Birisi de
Aydýnlatýr ve teþvik eder gönülden
Evet, Hak Teâlâ
Etti, Hz. Musa’ya nida:
“Git o zalim kavme;
Firavunun kavmine
Söyle onlara
Sakýnmayacaklar mý hâlâ.”
Hz. Musa:
“Ya Rabbi!” dedi,
“Yerine getirmeden önce
Nübüvvet vazifemi
Korkarým beni
Öldürmelerinden
Sayýp yalancý...”
Nitekim Hz. Musa
Daha sonra da
Ölüm meleðine
Ayný gerekçeyle
Karþý çýkmýþtý, hiddetle
Onun için tehalükle
Vazifesini yerine getirmeye
Etmiþti gayret
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Hz. Musa Aleyhisselam

Hem de
Kardeþi Hz. Harun’a
Bir pay devredercesine
Ortak edip mukaddes vazifeyi:
“Göðsüm daralýr
Dönmez dilim
Onun için
Nübüvvet bahþedin
Kardeþim Harun’a.”
Diyerek dua etmiþti þöyle:
“Rabbim, böylece
Geniþlet göðsümü
Suhûlet ver iþime
Çöz dilimden ukdeyi
Anlasýnlar sözümü
Kýl yardýmcý bana da
Ailemden birini
Harun kardeþimi
Onu bana destek eyle
Ve ortak eyle iþime.”
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Kýssa-i Musa

Buyurdu ki Hak Teâlâ:
“Haydi,
Kardeþin Harun’la
Gidin Firavun’a
Ayetlerimizle
Þüphesiz ki,
Beraberim Ben sizinle
Hep iþitiyorum sizleri
Gidin ona
Göreceksiniz desteðimi
Size öyle
Bir kudret vereceðiz ki
Asla eriþemeyecekler size
Üstün geleceksiniz elbette
Siz ve tâbi olanlar size.”
Siz gidip deyin ki:
“Þüphesiz biz
Rabbül- âleminin elçileriyiz.
Gönder bizimle
Ýsrail oðullarýný beraberce.”
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Hz. Musa Aleyhisselam

Dikilince karþýsýna
Harun ve Musa
Firavun onlara
“Â!” dedi. “Ey Musa
Biz seni
Çocukken himayemize
Alýp da büyütmedik mi?
Geçirmedin mi
Birçok senelerini
Bizim aramýzda?
Ama yaptýn sonunda
Yaptýðýn o kötü iþi!
Nankörün birisisin sen”
Hz. Musa ona:
“Ben” dedi,
“O anda
Yaptým o iþi
Þaþkýn düþenlerdendim zira
Sizden korkunca da
Hemen baþvurdum firara
Rabbül- âlemin olan
Rabbim sonra
Bana bahþetti
Hikmeti...
Ve peygamberlerden kýldý beni.
O baþýma
Kaktýðýn nimet de aslýnda
Bizleri kendine
Edinmiþ olmandýr köle.”
Dinlemedi Firavun
Sustu Hz. Musa ve Harun
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Kýssa-i Musa

Bunun üzerine
Onlarýn baþýna
Gönderdi yüce Deyyan
Haþere, çekirge, tufan
Ve kan!
Evet günlerce
Þiddetli bir yaðmur yaðdý da
Çýkamadýlar evlerden dýþarýya
Seller evlere kadar dolunca
Sular geldi ta boðazlarýna
Ama müminler aralarýnda
Bulundular hep güven ve huzurla
Böylece
Mýsýr günlerce
Döndü bir denize
Gidemediler hiç iþe güce
Son çare
Baþvurdular Hz. Musa’ya
“Dua et” dediler “Rabbine
Kaldýrsýn da
Bu belayý baþýmýzdan
Ýman edelim sana.”
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Hz. Musa Aleyhisselam

Dua etti o da
Savuþtu tehlike
Fakat sonra
Öyle fýþkýrdý ki bitkiler
Arz’da
Benzeri görülmemiþ þekilde
Görününce gözlerine
Feyiz ve bereket ihtimali
Böyle birdenbire:
“Bizim dediler
Korktuðumuz þey
Deðilmiþ meðerse bu bir musibet
Aslýnda bu bir hayýrmýþ ve bereket!”
Vazgeçiverdiler hemen
Ýman etmekten
Bunun üzerine gönderdi
Hak Teâlâ
Büyük bir çekirge afeti
Afet ki
Yiyiyordu çekirge sürüleri
Ekinlerini, meyve bahçelerini
Hatta
Evlerine tavanlarýna
Ve elbiselerine kadar üþüþmüþlerdi.
Yine Musa aleyhisselama
Koþtular yalvara yalvara
Allah-ü Teâlâ da
Gönderdiði rüzgârla
Döktü çekirgeleri sürüp deryaya
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Kýssa-i Musa

Bu sefer baktýlar ki
Yetecek kendilerine
Geriye kalan ürünleri:
“Eh bu kalan da yetiþir bize”
Dediler ve iman etmediler yine...
Bunun üzerine Hakîm-i Zülcelâl
Musallat etti onlara bitleri
Bu sefer onlar baþladý
Yeyip tüketmeye
Ürünlerden artakalanlarý
Hem elbiselerine
Ve bedenlerine kadar
Kanlarýný emmeye baþladýlar
Hz. Musa’ya hem de üçüncü defa
Gelip yine baþladýlar feryada
Allah’ýn izniyle bu belâ da
Uzaklaþtýrýldý baþlarýndan
Ama: “Artýk, dediler
Hiç þüphemiz kalmadý
Senin bir sihirbaz olduðundan.”
Daha sonra deniz tarafýndan
Gayet yoðun bir karaltý
Çöktü baþlarýna
Ve yaðmur gibi kurbaða
Baþladý yaðmaya
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Hz. Musa Aleyhisselam

Öyle ki yerleri yurtlarý
Doldu kurbaðayla
Herhangi
Bir örtüye bir giyeceðe
Atsalar el
Hemen bir kurbaða
Çýkar atýlýrdý onlardan evvel
Hem doluyorlardý
Aðýzlarýna burunlarýna
Tekrar yine dördüncü defa
Gelip yalvardýlar Hz. Musa’ya
O da
Kendilerinden kuvvetli
Bir yemin aldýktan sonra
Dua etti Allah’a
Allah-ü Teâlâ
Bu kurbaða belasýný da
Tekrar yaðmurla
Sürüp döktü yine deryaya
Bütün bunlara raðmen
Onlar yine hemen
Bozdular yeminlerini
Vazgeçmediler inkâr ve fesattan
Hak Teâlâ bu defa
Gönderiverdi üzerlerine kan!
Öyle ki, içeceklerinin hepsi
Ve kullanacaklarý sular
Dönüveriyordu kana
33

Kýssa-i Musa

Hatta
Bir müminin aðzýna
Yönelip bir yudum su
Emmek isteseler de
Kesiliyordu kan
Veya kan fýþkýrýyordu
Devamlý burunlarýndan
Ýþte hep böyle
Mucizeleri göre göre
Devam ettiler inkâr ve fesada
Ama bilmiyorlardý Hak Teâlâ
Neler yapacak onlara
Hak Teâlâ
Musa ile Harun’a
Vahiy buyurmuþtu þöyle:
“Kavmimiz için Mýsýr’da
Bir takým evler hazýrlayýn
Hem olsun onlarýn
Yönleri dönük kýbleye
Kýlýn namazý da
Müjde verin müminlere
Hem evler, öyle olmalý ki
Birer ýþýk merkezi
Hem matmah-ý nazar
Kalpler için pek cazibedar
Çünkü hem nesiller yetiþmeli
Hem onlar olmalý
Ýbadet neþveli...
34

Hz. Musa Aleyhisselam

Firavun baþladý suale:
“Âlemlerin Rabbi
Dediðin nedir ki?”
Öðrenmek istiyordu
Rabbül- âleminin mahiyetini
Ýnsanlar anlayabilir mi hiç
Zatýný Allah’ýn?
Hiç fani
Ezelî ve ebediyi?
Hiç sýnýrlý,
Namütenahiyi?
Hiç arýzî
Zatî ve aslîyi?
Ama soruyordu iþte
Kibirli mi kibirli...
Olur mu hiç O’nun
Ortaðý, eþi, benzeri?
Hz. Musa seçip üslub-u hakîmi
Söylemek için
Söylenmesi gerekeni
Þöyle dedi:
“Eðer düþünüp anlayanlardansanýz
Ýþin gerçeðini
Ýtiraf ediniz ki,
Rabbül- âlemin
Göklerin ve yerin
Hem Rabbi, her þeyin.”
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Deðilseniz ehil
Düþünüp anlamaya
Anlamazsýnýz asla.
Araþtýrýrsanýz eðer
Eþyanýn hakikatini
Bilirseniz sebepsiz
Bir hâdisenin olamayacaðýný
Bilirsiniz ki
Bu üstümüzdeki muhteþem gökler
Ve hayat fýþkýran yer, altýmýzdaki
Hem bütün bunlar
Ve arasýndakilerin
Meydana geliþleri
Âdetleri, ahenkli þekilleri
Düzenli deðiþiklikleri
Evet, bunlarýn hepsi
Tâbi olduklarý
Kanunlarla beraber
Rabbin hükmü
Ve Rububiyetin büyüklüðü
Altýndadýrlar
36

Hz. Musa Aleyhisselam

Hem bilinmelidir elbette
Gaybî olan
Muhteþem Yaradan
Var ettiði eserleriyle
Bir tepecikteki
Bir sarý çiçeði
Görsen bir mühür gibi
Anlarsýn bakýnca
Daha geniþçe
O tepenin de
Bir mühür olduðunu
Hepsi de
Ýþarettir varlýðýna
Rabbül- âleminin
Ýz’an sahipleri için...
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Hz. Musa’nýn cevabýna
Firavun saptýrýcý bir tavýrla:
“Ýþitmiyor musunuz?” diye
Tahrikkâr bir ifade ile
Sanki etrafýndakilere:
“Ben ne soruyorum Musa’ya
O ne cevap veriyor bana...”
Demeye getiriyordu...
Ama Allah’ýn peygamberi
Býrakmadý iþin peþini
Ve þöyle dedi:
“O sizin ve önceki
Atalarýmýzýn Rabbi”
Yani: “Muhtaçken siz bile
Bir idari sisteme
Akýl sahibi olduðunuz halde
Akýlsýz, þuursuz þu âlem
Nasýl girer düzene
Olmadan bir Yaradan?
Hem siz,
Olmadan cetleriniz
Gelemiyorsunuz dünyaya
Ama nerede onlar þimdi?
Ýþte her þey fani
Elbet var bir var eden
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Öyleyse sizdeki
Bu gurur neden?
Olmayacak mýsýnýz siz de
Bir gün o fânilerden
Atalarýnýz gibi
Ölüp giden...”
Bütün bu sözlere raðmen
Firavun geçti hemen
Hücuma...
Ve þöyle dedi:
“Mutlaka bir deli
Size gönderilen bu elçi”
Böyle demekle besbelli
Ediyordu istihza
Zaten böyledir hepsi
Taslaklarý Firavunlarýn;
Alay eder deli derler
Adamlarýna Allah yolunun
Hz. Musa önce
Kavl-i leyyin ve hikmetle
Söyledi sözlerini
Ama inat ve tecavüze
Müthiþ bir dirençle
Karþýlýk verdi:
“O, Rabbül- âlemin
Doðunun ve batýnýn Rabbi
Hem bütün aradakilerin
Eðer siz
Aklederseniz.”
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Yani: “Doðu ve batýyý
Tayin eden ve deðiþtiren
Hareket verip geliþtiren
Var eden ve yok eden
Bütünüyle âlemi yöneten
Evet, hepsinin
Sahip ve Maliki, O’dur
Olsaydý aklýn zaten
Bunlarý anlar
Ve uzak dururdun
Ýnkâr etmekten.”
Buna raðmen
Firavun yine de
Bu tiplere has bir refleksle
Baþadý tehdide:
“Eðer benden
Bir baþkasýný
Edinirsen Ýlâh
Andolsun ki seni
Atarým da zindana
Olursun mutlaka
Acýklý hâldeki
Zindanlýklardan biri
Unutma...”
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Sordu Hz. Musa:
“Sana
Getirmiþ olsam bile
Bir mucize
Yine de verir misin
Öyle bir ceza?”
Firavun cevabýnda:
“Getir öyleyse
Bir bakayým yine de
Eðer doðrulardan isen
Sözünde...”
Bunun üzerine
Hz. Musa
Býrakýverdi asasýný yere
Oluverdi o da
Apaçýk bir ejderha
Elini de koyup koynuna
Çýkardýðýnda
Kesildi bir yed-i beyzâ
Nur saçýp parlýyordu
Bembeyaz!
Firavun birden
Yapýp manevra
Çevresinden ileri gelenlere:
“Bu” dedi “Her halde
Çok bilgili bir sihirbaz!
Sizi sihriyle
Çýkarmak istiyor yurdunuzdan
Ne buyurursunuz þimdi!”
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Belli ki
Almak istiyordu
Çevresinin fikrini
Hem desteðini
Onlar:
“Bu dediler olsa olsa
Uydurulmuþ bir sihir!
Ýþitmemiþtik biz önceki
Atalarýmýzdan böylesini.”
Böylece çevresi de
Gecikmediler destekte
Hem þunu teklif ettiler:
“Bütün bilgiç sihirbazlarý
Sana getirsinler...”
Firavun: “Ey Musa, dedi
Sen sihirlerinle bizi
Yerimizden çýkarmak için mi
Geldin bize?
O halde biz de
Senin sihrin gibi
Bir sihirle
Çýkacaðýz karþýna
Þimdi seninle
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Bizim aramýzda
Bir buluþma
Vakti ve yeri
Tayin et ki
Ne bizim, ne senin
Cayamayacaðýmýz uygun
Bir zaman ve yer olsun.”
Hz. Musa:
“Sizinle” dedi
“Buluþmanýn vakti
Süs Günü bayramda
Ve insanlarýn toplanacaðý
Kuþluk zamaný.”
Bu tespit tam isabetli
Yakalarcasýna reytingi
Ýspatlayacaktý davasýný
Büyük topluluklar önünde
Allah’ýn izniyle
Bunun üzerine
Dönüp gitti Firavun
Ama
Bütün hile ve desiseleriyle
Tespit edilen zamanda
Geldi meydana
Toplanmýþtý halk da
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Hz. Musa onlara:
“Yazýklar olsun dedi, size
Yalan uydurmayýn Allah’a
Sonra bu iftiraya
Allah verir de ceza
Keser kökünüzü azapla
Gerçekten de uðrayacaktýr hüsrana
Ýftira atan Hakk’a!”
Sihirbazlar aralarýnda
Ýþlerini gizlice
Açmýþlardý tartýþmaya
Sonra bakarak Musa ile Harun’a:
“Bu iki sihirbaz diyorlardý, sizi
Büyüleriyle
Çýkarmak istiyorlar yurdunuzdan
Hem yok etmek istiyorlar
Örnek dininizi
Onun için gösterin
Bütün marifetinizi...
Toplayýp tuzaklarýnýzý
Getirin bir araya
Sonra da
Gelin hep bir sýraya
Büyük zafer kazanacak
Bugün üstün gelen.”
Zaten
Firavun da
Sihirbazlara
Büyük ödüller vadetmiþti
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Ve þöyle demiþti:
“Gözde kimseler olacaksýnýz
Benim katýmda.”
Sihirbazlar: “Ey Musa
Ya sen at yahut
Bir olalým ilk atan.”
Hz. Musa onlara
“Hayýr dedi, atýn siz.”
Sihirbazlar sergileyince
Marifetlerini
Ne görsün Hz. Musa
Birden bire
Onlarýn ipleri ve deðnekleri
Yaptýklarý sihirle
Yürüyorlarmýþ gibi geldi
Sanki kendisine
Bu sebeple
Bir korku hissetti
Hz. Musa kendi içinde
Hak Teâlâ buyurdu ki:
“Ey Musa, hiç korkma
Çünkü sen mutlaka
Üstün geleceksin...
Atýver sað elindekini
O, yutuverir onlarýn marifetlerini
Çünkü onlarýn gösterdikleri
Bir büyücü aldatmasý sadece.
Hiçbir sihirbaz
Asla baþarýya ulaþamaz”
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Bunun üzerine Hz. Musa
Asasýný atýnca
Bir de ne görsünler
Asa olmuþ bir ejderha
Ve onlarýn uydurduklarýný
Yalayýp yutuyor art arda
Sonra da oluyor
Hz. Musa’nýn elinde
Tekrar bir asa
Eski halinde
Ama öte yanda
Sihirbazlarýn
Ýp ve deðneklerinden
Kalmamýþtý hiçbir eser!
Öyle ya
Koca ejder
Tekrar asaya dönerken
Nereye gitmiþti
O bütün ipler, deðnekler?
Bunu düþünen sihirbazlar
Ýyice anladýlar
Bu bir sihir deðil de
Muhteþem bir mucize!
Çünkü sihirde
Sihir sonrasý kalýr her þey
Yerli yerinde...
Bu gerçeði görünce
Kapandýlar derhal secdeye:
“Ýman ettik, dediler
Âlemlerin Rabbine
Musa ve Harun’un Rabbine.”
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Firavun kýzgýnlýk içinde:
“Ben dedi, izin vermeden size,
Ýman ettiniz ha
Musa’ya!
Anlaþýldý ki
O size sihri
Öðreten büyüðünüzmüþ!
Ama bileceksiniz þimdi
Andolsun ki
Ayaklarýnýzý ve ellerinizi
Kestireceðim çaprazlama
Astýracaðým hurma dallarýna
Hem hepinizi
Gerdireceðim çarmýha!
Göreceksiniz azabýmý
Ne kadar þiddetli!”
Onlar: “Bize yeter
Bu açýk mucize
Sen artýk
Ne hüküm vereceksen ver
Senin gibilerin hükmü
Sadece dünyada geçer
Yok, zararý bize nasýl olsa
Döneceðiz Rabbimizin huzuruna.
Hem biz
Herhalde müminlerin
Evveli olduðumuz için
Ümit ederiz
Maðfiret buyurur Rabbimiz.”
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Hak Teâlâ
Vahyetti Hz. Musa’ya:
“Kullarýmý çýkar yola
Gece vakti
Takip edileceksiniz zira
Asaný vurarak denize
Kuru bir yol aç onlara
Ondan sonra da
Artýk düþman tarafýndan
Yetiþilmekten korkmazsýn
Ve endiþe etmezsin boðulmaktan.”
Firavun da þehirlere
Asker toplayýcýlar gönderdi
Ve: “Bunlar aslýnda
Sayýlarý az
Bölük pörçük bir cemaat
Ama hakkýmýzda
Çok gayz besliyorlar
Biz ise elbette
Uyanýk ve yekvücut
Bir cemaatiz.”
Diyor ve dedirtiyordu.
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Derken güneþ doðmuþtu ki
Firavun ve adamlarý
Düþtüler Hz Musa’nýn
Ve ona uyanlarýn peþine
Ýki topluluk birbirini görünce
Musa’nýn adamlarý:
“Eyvah, dediler yakalandýk!”
Musa: “Hayýr!” dedi “Asla!”
Rabbim þüphesiz benimledir
Yolumu gösterir bana.
Bunun üzerine Musa’ya:
“Vur asan ile denize”
Diye vahyetti Hak Teâlâ
Asasýný vurunca
Öyle bir infilak etti ki
Her bölük koca bir dað gibi
Oluverdi...
Cenab-ý Hak hikmetiyle
Ötekileri de
Oraya yanaþtýrývermiþti
Hz. Musa ve beraberindekilerin
Kurtardý hepsini
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Firavun ise beraberindekilerle
Dalýp denize
Boðulmaya baþlayýnca:
“Ýnandým dedi, gerçekten...
Ýsrail oðullarýnýn
Ýman ettiðinden
Baþka ilah yoktur!”
Cenab-ý Hak da ona:
“Þimdi mi? Oysa
Bundan önce
Hep isyan etmiþtin
Ve fesatçýlardan idin
Biz de bugün
Senin bedenini
Arkadan gelenlere
Bir ibret olsun diye
Kurtaracaðýz
Bununla beraber
Ýnsanlarýn ekserisi
Gafildirler ayetlerimizden
Yine de.”
Firavunun son anda
Gelmesi imana
Kurtarmadý azaptan kendini
Çünkü kesmiþti ümidini
Artýk dünyadan
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Ayný þekilde
Ýman ve tövbeler de
Kopuþu ânýnda kýyametin
Olmayacaktýr kabul
Ama gerçekte
Yanlýþ ifade etti yine
Son deminde
Firavun...
Musa ve Harun’un
Ýlahýna ettim iman
Diyeceðine
Hata ile
“Ýsrail oðullarýnýn iman ettiði
Ýlaha iman ettim ben de.” dedi
Aslýnda, Ýsrail oðullarýnýn imanýnda
Ve iman tavýrlarýnda da
Vardý çok hata
Son anda bile
Tam isabet edememiþti iþte...
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Hak Teâlâ burada
Ýþaret ediyordu bir mucizeye
Çünkü makbul olmasa da imaný
Ýmana dair söylediði sözlere
Mükâfat olarak dünyada
Korunacaktý cesedi
Zaten ölseydi, kendi sarayýnda
Yaparlardý kendisini bir mumya
Yerine gelecekti iþte bu
Cesedinin korunma arzusu
Asýrlar sonra
1881 senesinde Mýsýr’da
Krallar Vadisi kazýsýnda
Ceset çýktý ortaya
Ýþte o Firavun’un cesedi
Londra’da meþhur bir müzede
Hem de
Diðer mumyalardan farklý þekilde
Bunca yýl sonra
Ýnsanlarýn gözleri önünde
Ýbretler meþherinde
Sergilenmekte...
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Cenab-ý Hak Kur’an’da
Hatýrlatýyor nimetlerini birer birer
Ýsrail oðullarýna:
“Hatýrlayýn ve düþünün
Size ihsan ettiðim nimetimi...
Bana verdiðiniz ahdi
Yerine getiriniz ki
Getireyim yerine
Ahdimi ben de
Emrimi tutun
Ve yalnýz Ben’den korkun
Ýman edin Kur’an’a ki
Sizin yanýnýzdaki
Tevrat’ý tasdik için
Ýndirdim onu necim necim...
Hem baþýný siz çekmeyin
Onu inkâr edenlerin
Ve satmayýn ayetlerimi
Dünya menfaati karþýlýðýnda
Az bir fiyata
Sakýn kalkýþmayýn Bana
Serkeþçe isyana
Hem karýþtýrmayýn asla
Hakký batýlla
Gizlemeyin gerçeði bile bile
Hem de
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Tam kýlýn namazý
Verin fakire
Zekât borcunuzu
Rükû edenlerle
Beraberce edin rükû
Ýyiliði emredip de baþkalarýna
Unutuyor musunuz yoksa
Kendinizi?
Hâlbuki
Okuyup duruyorsunuz daima
Tevrat’ý siz!
Aklýnýzý baþýnýza
Hâlâ getirmeyecek misiniz?
Yardým dileyin Allah’tan
Namazý vesile ederek
Ve sabýrla
Bu zor bir iþtir gerçi
Ama içi
Saygýyla ürperenler müstesna
Ýçi haþyet dolu
Allah’ýn has kulu
Bu çeþit müminler
Rablerine kavuþacaklarýný
Ve O’na döneceklerini birer birer
Çok iyi bilirler.
Ey Ýsrail oðullarý!
Hatýrlayýn bir kere
Ýhsan ettiðimi nimetimi size
Ve üstün kýldýðýmý vaktiyle
Sizin atalarýnýzý diðerlerine...
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Öyle bir günden de
Sakýnýn ki
O gün hiç kimse
Bir þey ödeyemez
Baþkasýnýn yerine
Kimseden þefaat de
Kabul edilmez
Ve hiç kimseden
Alýnmaz bir fidye...
Hem edilmez
Bir yardým, küçükçe bile…
Hatýrlayýn hem de
Uðrattýklarýnda iþkencelere
Sizi en feci þekilde
Kurtardýðýmýzý
Adamlarýndan Firavunun
Onlar sizin gelince dünyaya
Kesiyorlardý erkek çocuklarýnýzý
Kýz çocuklarýnýzý da
Ýþler yapmak için hayâsýzca
Býrakýyorlardý hayatta...
Ýþte bütün bunlarda
Vardý çetin bir imtihan
Rabbiniz tarafýndan
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Yine hatýrlayýn ki
Siz geçesiniz diye
Yarmýþtýk denizi
Kurtarýp sizi
Boðmuþtuk hanedanýný Mýsýr’ýn
Gözlerinizin önünde
Ve bir zaman
Ayýrmýþtýk bir süre;
Musa’ya kýrk gece
Ama siz, az sonra
Musa’nýn ayrýlmasýndan
Edinip buzaðýyý ilâh
Kýymýþtýnýz öz canýnýza
Bundan sonra bile
Þükredesiniz diye
Affetmiþtik Biz sizi
Musa’ya da verdik
Kitap ve Furkan’ý
Tâ ki
Yürüyebilesiniz diye doðru yolda
Size de Musa:
“Ey kavmim!” dedi
“Tutulmakla sizler buzaðýya
Çok yazýk ettiniz kendinize
Öyleyse
Derhal Yaradanýnýza
Eyleyin tövbe...
Ve kesin
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Kötü arzularýný nefsinizin...
Hem öldürün nefsinizi
Allah yolunda
Böyle yapmanýz sizin için
Sizi Yaratan katýnda
Hayýrlýdýr çok daha...
Allah böylece
Kabul etsin
Tövbelerinizi sizin
Çok kabul eder zira
Hak Teâlâ
Kullarýnýn tövbelerini
Hem boldur O’nun
Merhamet ve þefkati
Bir zaman da
Þöyle demiþtiniz siz:
“Ey Musa
Biz görmedikçe açýkça
Ýnanmayýz Allah’a.”
Bunun üzerine
Sizi yýldýrým çarptý da
O anda...
Bakakaldýnýz.
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Bir süre
Ölü vaziyette
Kaldýktan sonra
Dirilttik sizi
Þükredesiniz diye
Hem yaptýk gölge
Bulutlarý üzerinize
Kýsmet ettiðimiz size
Helâl- hoþ rýzýklardan
Yiyesiniz diye
Ýndirdik
Kudret helvasý ve býldýrcýn
Bir zaman da:
“Þu þehre dedik girin
Ýstediðinizi bol bol yiyin
Kapýsýndan da þehrin
Ederek secde
Saygýlý bir tavýrla
Ve: “Affedilmektir dileðimiz baþlýca.”
Deyin ki affedelim, hem ayrýca
Artýracaðýz mükâfatlarýný da
Ýyilik iþleyenlerin
Ulaþýp ihsan sýrrýna.”
Bunun üzerine
O devam edenler zulme
Deðiþtirip sözü
Kendilerine söylenen þeklinden
Soktular baþka bir þekle
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Biz de
Yaptýklarý kötülük sebebiyle
Korkunç ve iðrenç
Bir azap indirdik
O zalimler üzerine...
Hani bir zamanlar Musa,
Su istemiþti kavmi için
Demiþtik Biz de:
“Vur asanla, taþa.”
Bunun üzerine
Fýþkýrmýþtý taþtan on iki göze
On iki boydan her taife
Bildi
Kendi su alacaðý yeri
“Allah’ýn rýzkýndan yiyin, için de
Yeryüzünü vermeyin fesada
Bozgunculuk ve saldýrganlýkla...”
Bir zamanlar da
Demiþtiniz ki: “Ey Musa
Katlanamayacaðýz asla
Bir tek çeþit taama
Artýk yeter
Bizim için Rabbinden isteyiver
Çýkarsýn bize yerin yetiþtirdiklerinden
Sebzesinden, kabaðýndan, sarýmsaðýndan
Mercimeðinden ve soðanýndan.”
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O da size:
“O üstün olaný,
Daha aþaðý olanla
Deðiþtirmek mi muradýnýz?
Öyle ise
Ýnin haydi
Bu þehre
O vakit orada
Ýstediðiniz vardýr size”
Bu noktadan sonra
Mahrum edip onlarý
Muhatap tutma þerefinden Allah,
Üzerlerine vurup
Zillet ve meskenet damgasýný
Allah’tan gelen bir gazapla
Çarpýldýlar
Evet, oldu öyle
Çünkü direnip kâfirlikte
Ýnkâr ediyorlardý
Allah’ýn ayetlerini
Ve öldürüyorlardý
Haksýz yere peygamberleri;
Þehit edilmiþti
Yahya, Þa’ya ve Zekeriya
Evet, öyle oldu
Çünkü dalýyorlardý isyana
Ve gidiyorlardý aþýrýya
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Hz. Musa, Beni Ýsrail’e
Okuyacaktý bir hutbe
Yapacaktý bir hasbýhal
Yerleri gökle birleþtirircesine
Ýçinden gele gele
Tam bu hengâmede
Geldi þöyle bir sual:
“Ýnsanlarýn en bilgini kim?” diye
Normalde
O bir resul olduðuna göre
O olmalýydý
Ama en doðrusunu
Allah bilirdi yine de...
Ýki denizin birleþtiði yerde
Bir kul vardý daha âlim
Alýnca bu vahyi
Dedi: “Rabbim
Ben onu nasýl bulabilirim?”
Þöyle bildirildi kendisine
Bir balýk koy zembile
Al onu eline
Düþ yollara
Balýðý nerede yitirirsen denize
Bulursun o zatý orada
Beraberindeki Fetâ
Yuþa bin Nun’la
Çýktý yola
Yürüye yürüye
Vardýlar bir kayanýn yanýna
Fetâ ve Hz. Musa
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Dinlenmek üzere
Durdular orada
Zembildeki balýk da
Daldý denize
Allah ondan suyun akýntýsýný tuttu
Öyle ki su kemer gibi oldu
Balýk için bir kanal
Gelmiþti meydana...
Hz. Musa ve Fetâ
Varmadan farkýna
Yine gündüz ve gece boyunca
Devam ettiler yollarýna
Ama sabah olup da
Balýklarýný bulamayýnca
Gerçek geliverdi akýllarýna
Hemen dönüp geriye
Ýzlerini takip ede ede
Vardýlar balýðýn girdiði yere
Orada Hz. Musa
Gördü bir adam
Bürünmüþ örtüsüne
Kimdi bu adam
Geçtiði kuru yerler
Birden bire
Dönen yeþile
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Musa aleyhisselam selam verince
Hýzýr: “Selam” dedi, “ne gezer
Senin bu yerinde?”
“Ben Musa’yým” dedi Hz. Musa
“Beni Ýsrail’in Musa’sý mý?”
Deyince Hýzýr
“Evet” diye cevap verdi
Hýzýr baþladý, tespitlerine:
“Sen Allah’ýn öðrettiði
Bir ilmi
Bilmektesin ki
Bilmem ben onu...
Ama ben de
Öyle bir ilme sahibim ki
Onu da bilmezsin sen.”
Hz. Musa
Dedi ki tevazuuyla:
“Allah’ýn sana
Öðrettiði hakký bana
Öðretmen þartýyla
Eder misin kabul
Uymamý sana?”
Hýzýr ona:
“Benimle beraber olma sabrýný
Gösteremezsin ki sen;
Hem nasýl sabredeceksin ki
Mahiyet ve hikmetini
Bilmediðin
Bir þey için?”
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Cevaben Musa:
“Bulacaksýn dedi inþallah
Çok sabýrlý sen beni
Karþý gelmeyeceðim ben senin
Hiçbir emrine...”
Hz. Hýzýr:
“Gel dedi öyleyse.
Ancak, madem tabi olacaksýn bana
Haber vermedikçe
Ben sana
Sormayacaksýn hiçbir þeyi.”
Hz. Musa:
“Tamam” diyerek kabul etti...
Sonra gittiler beraberce
Yürürken deniz kýyýsýnda
Rastladýlar bir gemiye
Binmek azmiyle
Vardýlar yanýna
Gemi sahipleri Hýzýr’ý tanýyýnca
Aldýlar gemiye
Almadan ücret bile
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Ama Hýzýr, binince gemiye
Delmek oldu ilk iþi
Geminin tahtalarýndan birini
Hz. Musa fýtratýnýn icabý:
“Bak dedi, bedava
Bunlar bizi
Aldýlar gemilerine
Sen ise
Deldin gidip gemilerini
Boðacaksýn adamlarý
Hiç de
Yakýþýk olmayan bir iþ yaptýn.”
Hýzýr: “Ben dedi sana
Sabredeceksin benimle bulunmaya
Demedim mi?”
Hz. Musa:
“Unuttuðum þey sebebiyle
Beni siðaya çekme
Bu iþ sebebiyle bana
Zorluk çýkarma!”
Ricasýnda bulundu.
Bunlar gemiden indiler, sonra
Yürürken sahil boyu
Gördüler çocuklarla
Oynayan bir yavrucuk
Hýzýr aleyhisselam
Yakaladýðý gibi onu
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Öldürdü çocuðu
Hz. Musa:
“Masum bir çocuðu
Niye öldürdün, dedi
Kýsas hakkýn olmadýðý halde?
Bu çok yadýrganacak bir iþ.”
“Ben” diyerek baþladý Hz. Hýzýr:
“Demedim mi sana
Sen sabredemezsin benim beraberliðime.”
Çýkýþtý Hz. Musa’ya
Hz. Musa da:
“Bu birinciden de þiddetliydi ama.”
Dedi ve ilave etti:
“Bundan sonra
Bir þey sorarsam sana
Arkadaþ etme beni,
Haklý sayýlacaksýn nazarýmda
Bu hususta.”
Devam ettiler yola
Geldiklerinde bir kasabaya
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Yiyecek bir þeyler istediler
Kimse aðýrlamadý onlarý ama
Orada yýkýlmak üzere
Olan bir duvara rastladýlar
Hýzýr aleyhisselam eliyle
Göstererek duvarý:
“Eðilmiþ, yýkýlmak üzere!”
Dedi ve hemen doðrulttu onu
Hz. Musa aleyhisselam
Dayanamayýp dedi ki ona:
“Bir toplum ki
Geldiðimizde kendilerine
Cimri davrandýlar bize
Vermediler bir yiyecek bile...
Ama sen onlara
Ýþ yapýyorsun hem de bedava
Eðer dilersen
Ücret alabilirsin hakkýnla!”
Bunun üzerine Hýzýr Musa’ya:
“Artýk” dedi “birbirimizden
Ayrýlmanýn zamaný geldi
Ama þimdi sana
Sabredemediðin þeylerin
Tevilini vereceðim haber”
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Kýssanýn burasýnda
Hz. Peygamber (s.a.s.) Þöyle dedi:
“Rahmet buyursun Allah Musa’ya
Keþke sabretseydi de Hz. Hýzýr’la
Maceralarýný nakletseydi bize
Ne kadar isterdim bunu!”
Biz dönelim kýssaya
Birinci sorusu Musa’nýn
Bir unutmasý idi
Bir serçe gelerek geminin
Kondu kenarýna
Su aldý sonra
Denizden gagasýyla
Hz. Hýzýr göstererek bunu
Hz. Musa’ya:
“Bak dedi, benim ve senin ilmin
Ve diðer mahlûkatýn ilmi
Allah’ýn ilmi yanýnda
Þu kuþun denizden
Aldýðý bir damla kadar
Bile deðildir.”
Sonra Hz. Hýzýr
Baþladý açýklamaya:
“Gemi dedi aitti birkaç yoksula
Denizde çalýþan...
Onu kusurlamak istedim ki
Arkalarýnda her saðlam gemiyi
Almakta olan zorla
Vardý bir hükümdar...
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Oðlana gelince
Onun anasý da babasý da
Ýman etmiþ kimselerdi
Bunun için onlarý
Bir azgýnlýk ve kâfirlik
Bürümesinden ettik de endiþe
Ýstedik ki
Onlarýn Rabbi
Bunun yerine
Kendilerine nezahatçe
Versin daha hayýrlýsýný
Merhametçe daha yakýnýný...
Duvara gelince
Bu, o þehirde
Ýki yetim oðlancýðýndý
Vardý hem altýnda
Onlara ait bir define
Ýyi bir adamdý babalarý da
Binaenaleyh Rabbin diledi ki
Ýkisi de
Ersinler rüþtlerine
Ve çýkarsýnlar definelerini
Ýþte üzerlerine
Sabredemediðin þeylerin iç yüzü...”
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Zahiren çocuðun öldürülmesi
Dikkat çekicidir gerçi
Ama Allah onun ileride
Azgýn, bir bâði
Taþkýn bir kâfir olacaðýný
Bildiði için, öldürttü Hýzýr’a
Sonra da onlara
Bir kýz evladý nasip eyledi
Ondan da doðdu bir nebî...
Ayrýca Hýzýr’ý hayatta
Bugün görenler de
Vardý ama
O muammerdir apayrý bir hayatta
O serbest bir yaþayýþla
Mecbur olmadan yeme ve içmeye
Yaþar gider
Onu kâh görürüz
Hz. Zülkarneyn’in yanýnda
Kâh Hz. Musa ile beraber
Sonra günümüzde de
Dolaþabilir aramýzda
Çeþitli kýyafet ve kisveler içinde
O ilm-i ledün sahibi
Hikmetli fiillerle
Ýlahî emirlerle
Devam eder iþlerine...
Kýtalar dolaþýr, peþindekilerle
Yemyeþil izlerle
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Kýrk Gece
Hz. Yusuf ’tan takriben
Dört yüz sene sonra
Hz. Musa’nýn peþine düþen
Firavun, boðulmuþtu Kýzýldeniz’de
Ordusuyla birlikte
Sonra da Hz. Musa’ya
Kýrk gecelik vaad vermiþti Allah
Zilkade ayýnýn baþýndan
Zilhiccenin onuna
Yani kurban bayramýna
Kadar...
Hz. Musa
Bu kýrk günü Tur’da
Geçirmiþti oruçla
Ve olmuþtu mazhar
Ýlâhî Kelâma
Bu arada Tevrat da
Ýndirilmiþti kendisine levha levha
Bu kýrk gecede nice nice
Ýncelikler etmiþti tecelli
Zaten Ýlâhî tecelliler
Fecir gibi daima
Takip eder geceleri
Bu yüzden
Tasavvuf ehli de
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Kýrk günü iþte
Almýþtýr bununla ilgili ayetten
Hem çile kelimesinin
Aslý buradan gelme
Zira kýrk demektir çile
Çile çekmeyenler bilemez
Nimetlerin deðerini
Hem sezemez
Baþa gelecekleri
Unutmayalým bir kere
Çilesizler düþürdü boþ yere
Âlem-i Ýslamý dertlere
Attýlar bütün hazinelerimizi
Kumara atar gibi...
Sessizce ve hissizce...
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Hani bir zamanlar
Demiþti ki kavmine Musa:
“Size bir bakara
Kurban etmenizi emrediyor Allah”
Onlar da:
“Çok tuhaf, alay mý ediyorsun yoksa
Sen bizimle?” demiþlerdi.
Cehenneme benzeyen Afrika çölünde
Cennet numunesi Nil’in çevresinde
Ziraat, insanlar için kutsiyet
Ýfade etmiþti zamanla
Ziraat vesilesi, bakara cinsi de
Almýþtý nasibini
Apis boðasý ve heykelleri
Tapýlan bir mabuttu artýk
O zamanlar orada
Yaþayan Ýsrail oðullarýnýn
Bu mantýk
Yerleþtiði için kafalarýna
Firavun kavminin
Tanrý kabul ettiði ve taptýðý
Bir bakarayý boðazlamak
Bir ameliye idi
Ýhtilal çapýnda...
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Bu yüzden
Bunu sindiremediler de içlerine
Ýsyan edercesine peygamberlerine
Böyle terbiyesizce
Bir karþýlýk verdiler iþte...
Allah’ýn seçtiði
Ulül azm nebi Hz. Musa:
“Sýðýnýrým Allah’a
Bu þekilde, insanlarla
Alay eden cahillerden
Biri olmaktan.” dedi
Nebi dilinden
Anlayýnca iþin ciddiyetini
Hemen emri
Getirmeliydiler yerine...
Eðer rasgele bir sýðýr bile
Kesiverselerdi
Gelmiþ olacaktý emir yerine
Hâlbuki kurnazca sanki
Allah’ýn peygamberini
Kalkýþýp da imtihana:
“Dua et, bizim için Rabbine
Beyan etsin bize
Ne olduðunu onun mahiyetinin.”dediler.
Musa aleyhisselam cevap verdi:
“O ne pek yaþlý
Ve farýmýþ olacak
Ne de bakir ve pek taze...
Ýkisi ortasý
Tam güçlü, kuvvetli
Ve dinç bir bakara
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Artýk emrolunduðumuz þeyi
Hemen yapýnýz þimdi...”
Ama yanaþmadýlar yine
Ve: “Bizim için Rabbine
Dua et, dediler
Nedir o bakaranýn rengi
Beyan ediversin bize.”
Musa Nebi dedi ki:
“O, öyle sarý bir bakaradýr
Ki onun rengi
Artýk sarýnýn en parlaðý
En halisi
Bakanlara sürur ve neþe verir
Gözü ve gönlü de
Açacak derecede.”
Un serip yine ipe
Bu güruh þöyle dedi:
“Bizim için dua et de
Açýklasýn bize
Mahiyetinin ne olduðunu;
Kestiremedik doðrusu
Zira bu
Çok karýþýk geldi bize
Ýnþallah biz de
Yola geleceðiz her halde
Ve bulacaðýz kesmenin yolunu.”
75

Kýssa-i Musa

Musa aleyhisselam
Bu istekleri için de
Dedi ki:
“Allah þöyle buyuruyor
‘O, öyle bir bakaradýr ki
Deðil ezgin, boyunduruk altýnda
Ne ekin sular
Ne de toprak sürer
Belki
Baþýboþ ve salim her ayýptan
Hem yok üstünde
Bir lekesi ve bir alacasý.”
Bunun üzerine nihayet:
“Söyledin iþte, dediler
Tam doðruyu þimdi.”
Ve zor da olsa
Onu bulup kestiler
Hâlbuki kesmeye
Yanaþmýyorlardý hiç...
Kesmeyeceklerdi neredeyse.
Aslýnda bu ilahî emirle
Bakara tapma inancý
Kesiliyordu kökünden
Bir hamlede
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Ýþte bu kýssa içinde de
Görüldüðü üzere
Lüzumsuz soru soranlar
Yaklaþýyor helâke zira
Her bir sorunun cevabý
Yeni bir þartý ve
Aðýr bir yükü de
Getiriyor beraberinde
Yalnýz biz biraz geri dönelim
Birkaç yýl öncesinde
Nakledildiðine göre
Salih bir ihtiyarýn
Varmýþ bir buzaðýsý
Tam bu vasýflarý
Taþýyan üzerinde
Ayný ihtiyarýn
Bir tane de
Çocuðu...
Kendisinden ümidi kesince ihtiyar
Salýp buzaðýyý ormana:
“Ya Rabbi bunu,
Çocuðum büyüyünceye
Kadar Sana
Emanet ediyorum, koru.”
Diye etmiþ samimi bir dua
Ýhtiyar vefat etmiþ
Ama bu arada
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Büyümüþ o bakara
Ýlâhî himayede
Yetiþmiþ çocuk da
Ýþte tam bu sýrada
Bu mesele çýkmýþ ortaya
Bulmuþlar nihayet araya araya
Ve derisi dolusu altýna
Satýn almýþlar onu
Elbette daha da derin
Bir hikmeti var
Bu kurbanýn...
Çünkü öldürülmüþtü birisi
Bu yüzden de bir fitne
Zuhur etmiþti...
Atýyorlardý suçu
Birbirlerinin üstüne
Maktul ise
Oðluydu yaþlý bir zenginin
Birçok yeðeni vardý bu zengin adamýn
Mirasý için
Tek oðlunu gizlice
Öldürmüþler ve sonra da
Baþlamýþlardý baðýrýp çaðýrmaya
Baþlamýþlardý güya
Onun katilini aramaya
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Ama Hak Teâlâ
Cinayeti çýkaracaktý açýða:
“Vurun ölüye, diye emir buyurdu
Bakaranýn bir parçasýyla.”
Vurulunca da
Ölü dirilmiþ ve çýkarmýþtý
Cinayeti meydana
Haber vererek katilleri...
Bakara kurbaný ise
Hem bir mucize
Hem de bir misaldi
Ölülerin dirilmesine
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Sular Fýþkýrtýr Taþtan
Buyurdu Hak Teâlâ:
“Hani bir zamanlar Musa
Su istemiþti kavmi için
Biz de ona:
“Vur taþa, asan ile”
Demiþtik...
Bunun üzerine
Fýþkýrmýþtý o taþtan
Göz göz on iki tane
Pýnar...
(Ýsrail oðullarý da on iki kabile
Bakýn ahenge)
Her kabile
Tanýdý su alacaðý
Kendine ait kaynaðý...”
Hz. Musa, Cenab-ý Haktan
Karanlýk ve susuzluktan
Yanýp kavrulan
Kavmi için su istiyor
Ve çýkýyor yaðmur duasýna
Yüce Mevla cevap veriyor
Bu duaya hem de
Ýstenilenden de
Daha büyük
Daha harikulâde bir nimetle
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Gelip geçici
Bir yaðmur yerine
On iki kabilenin
Her birine
Ýhsan ederek
Özel birer göze
Tertemiz ve taptaze
Bununla yüce varlýðýna
Ve ilahî inayetine
Bahþediyor açýk bir belge
Hem buradan da
Anlýyoruz ki ayrýca
Dualarýn arkasýnda
Olmalýdýr mutlaka
Fiilî bir teþebbüs
Gösteriliyor iþte bize
Su fýþkýrsýn diye
Vurulmuþtur asa taþa
Eðer faraza
“Ne alâkasý var
Asayý taþa vurmanýn suyla”
Denilip vurulmasaydý
Bu nimet
Etmeyecekti tecelli...
Ve her þey
Çýkacaktý boþa
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Ýþte yüce Mevlâ
Kuru taþlarý yarýp da
Kâdir iken pýnarlar fýþkýrtmaya
Bunu ihsan etmiyor
Doðrudan doðruya
Ýllâ meseleyi
Manevî sebeple
Maddî sebep üzerine
Ediyor bina.
Evet, usûl böyle
Mutlaka ilham olunan
Maddi sebep
Dönüþecek teþebbüse
Aslýnda bu mucizede
Var bize de bir hisse
Niye var ortada
Bir taþ ve aðaçtan bir asa?
Dikkat edelim önce
Dað gibi aðaçlar
Yükselmiyor mu
Taþlar ve kayalar üzerinde?
O ipek gibi ince
Kök ve damarlar
O sert maddeden
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Su ve diðer gýdalarý
Nasýl emiyorlar?
Düþünelim bir kere
Mümkün mü bu
Taþta olmasa su?
Demek ki
Gün gelecek
Basit âletlerle
Taþtan çýkartýlacak su!
Hem söylemiyor mu
Deyimlerimiz:
“Taþý sýksa
Çýkarýr suyunu”
Hem de buyurmuyor mu
Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.s.):
“Topraðý, donmuþ su üzerine
Seren yüce Rahman
Münezzehtir her noksandan”
Toprak ne üzerine serili?
Donmuþ su ne demek?
Elbette
Toprak, taþ ve kaya üstüne
Serildiðine göre
Aslý, sývý bir madde
Taþ ve kayalarýn
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Taþlar Çatlar da Fýþkýrýr Sular
Pek çok mucize ve nebiye
Þahit olan benî Ýsrail’e
Þöyle buyuruyor Hak Teâlâ:
“Bütün bunlardan sonra
Yine katýlaþtý kalpleriniz
Sanki taþ kesildi
Taþtan da beter
Bir hâle geldi
Çünkü taþlardan öyleleri var ki
Ýçinden nehirler kaynar
Öyleleri de var ki
Çatlar da baðrýndan
Sular fýþkýrýp akar
Hem öylesi de vardýr
Allah haþyetinden
Oynar da yerinden
Yukarýlardan aþaðýlara yuvarlanýr.”
Kur’an verdiði bu mesajla
Diyor ki Ýsrail oðullarýna
Ve bize en baþta;
Ne oldu sizlere
Kalpleriniz daha katý taþtan
Hem de daha ziyade
Donuk ve duyarsýz
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Görmez misiniz
O pek sert toprak altýnda
Büyük bir tabaka
Teþkil eden o koca taþlar
Ýlâhî emirlere hep mûtî
Ve musahhar
Sanki yayýlýr gibi havada
Aðaç dallarý kolayca
Taþlar da sulara
Akan kana karþý
Damar misali
Kanal olmuþlar
Hatta aðaçlarýn ipek gibi
Nazik kökleri
Ve ince damarlarý,
Anne memesinden süt emercesine
Taþlarý emiyorlar
Hoþ bir iþtahla
Durum böyledir madem
Ey benî Ýsrail
Ey benî Âdem!
Hem aciz, hem zayýf
Olduðunuz halde
Nasýl bir kalp
Taþýyorsunuz böyle
Kaskatý
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Hem asi ve serkeþçesine
Emirlerine mukavemet içinde
Kahhar ve Cebbar olan
Kâinatýn yüce Sahip ve Malikinin
O hem yüce hem Müheymin
Eðer gelirse gazaba
Siler cihanlarý bir anda
Ve atar yokluk gayyasýna
Ýþte o taþ ve kayalar
Tam bir itaat içinde
O karanlýk toprak altýnda
Nazik vazifelerini
Ýfa ettikleri için mükemmelce
Hem balmumu gibi
Ve hava misali
Bir yumuþaklýkla
Ýtaat ve secdeyle
Yüce Rabbe
Oluyorlar vesile
Ýnayetli tasarrufat-ý Ýlâhiye-ye
Ýtina ile iþlenmiþ
Mücevherler gibi çiçek açan
Tatlýlardan leziz meyveler veren
Aðaçlarýn köklerine
Ve ab-ý hayat gibi sulara
Sanki bir âþýk misali
O lâtif ve güzellerin
Temasý ile
Parçalayýp kalbini
Toprak oluyor yollarýna
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Ey Ýsrail oðullarý
Musa aleyhisselamýn
Bir tek mucizesine karþý
Koca taþlar
Yumuþar
Ve parçalanýr haþyetinden
Veya sevincinden
Aðlayarak sel gibi
On iki gözünden
Yaþ akýtýr damla damla
Siz hangi insafla
Musa aleyhisselamýn
Bütün mucizelerine karþý
Hiç gözyaþý dökmeden
Ve kaskatý bir kalple
Hissiz ve sorumsuz
Taþ gibi duruyorsunuz...
Tur-i Sina’da
Celâl tecellisiyle
Heybetten parçalanýp daðýlan
Ve haþyetten yuvarlanan
Taþlarý hatýrlayýn bir kere
Ve hatýrlayýn
Sizden söz almak için
Tur daðýný Allah’ýn
Tuttuðunu üstünüzde
Bütün bunlara
Þahit olduðunuz halde
Þimdi ne cesaretle
Hakkýn haþyet ve heybetinden
Kalpleriniz gelmiyor ihtizaza
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Ey kavm-i Musa!
Ay daðlarýndan
Bir deniz misali
Kaynayýp fýþkýran
Nil nehrini hatýrlayýn
Yine daðlardan
Kaya maðaralardan
Kopup çýkan
Dicle ve Fýrat’ý
Çýkarmayýn hatýrdan...
Bunlar nasýl birer mucize
Düþünün bir kere
Þu büyük ýrmaklarýn elbette
Þu daðlar, olamaz kaynaðý
Þu süratli
Ve bolca akýþa karþý
Hatta faraza
Konik birer
Havuz kesilseler
Sadece birkaç ay
Ancak dayanabilirler
Çoðu defa
Bir metre topraða
Nüfuz eden yaðmur da
Olamaz kâfi varidat
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Evet, ortada hakikat
Bu nehirler gelmekte
Gaybî bir hazineden
Zaten hadis-i þerifte:
“O üç nehre
Cennetten birer katre
Damlýyor her demde
Oradan geliyor bereket.”
Buyruluyor.
Ýþte bu fýtrî halleriyle
Þöyle diyor nehirler bize;
Siz kalp katýlýðýyla
Öyle bir Zat’a
Ediyorsunuz ki isyan
Dicle, Fýrat, Nil gibi nehirleri
Adî, câmit taþlardan
Odur akýtan
Hem varlýðýnýn delillerini
Kâinatýn kalbine
Dünyanýn beynine
Ýnsan ve cinlerin de
Akýl ve gönüllerine
O’dur sunan
Siz hâlâ
Bu Ezelî Güneþ’e
Bu marifetullah nuruna
Kör mü kalacaksýnýz
Yok mu hiç insafýnýz?
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Yýldýrým Çarpmadan da
Hak Teâlâ azametle
Buyuruyor Kur’an’da:
“Hani bir zamanlar
Ey Ýsrail oðullarý siz
Þöyle demiþtiniz:
‘Ey Musa
Görmedikçe Allah’ý açýkça
Ýman etmeyiz
Sana asla!’
Hemen sözünüzün peþinden
Yýldýrým çarptý sizi
Bakýp dururken...”
Daha önce de
Kýzýldeniz’den geçtiklerinde
Putperest kavimlerin
Putlarýný görünce:
“Bize de böyle
Bir tanrý yap
Ya Musa!” Demiþlerdi...
Tevhid peygamberi
Hz. Musa’nýn nasýl unutuldu
Yirmi üç senelik direktifleri?
Tevhidden þirke
Nasýl bir kayýþtý bu?
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Ýþte þimdi de
Ýstiyorlardý açýkça
Allah’ý görmeyi...
Ulül azim bir peygambere karþý
Mýzýkçýlýk yapmak
Ve onula tartýþmak
Nasýl bir þeydi?
Herhalde
Firavun’un baskýcý idaresi
Bozmuþtu fýtratlarýný,
Uðratmýþtý yýkýma
Ýç dünyalarýný
Cellât kamçýsý
Sýrtlarýndan kalkýnca
Þýmarmýþlardý anýnda
Ýþte kölelik ruhu
Bir tohum gibi
Kökleþmiþti içlerinde zamanla...
Kolay olmuyordu demek ki
Tasaffî ve terakki...
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Ne demiþti
Koca Bedi’
Lü’lü misal sözleriyle:
“Fýtratlarýn bir kýsmý
Birdenbire parlýyor
Bir kýsmý tedricîdir
Þey’en þey’en kalkýyor...
Tabiat-ý insanî
Ýkisine de benzer
Þartlara bakar
Ona göre deðiþir
Bazan tedricî gider
Bazan dahi olur
Barut gibi zulmanî
Birden bire fýþkýrýyor
Nuranî bir nâr olur
Bazý olur bir nazar
Kömürü elmas eder.
Bazý olur bir temas
Taþý iksir ediyor
Bir nazar-ý Peygamber (s.a.s.)
Birden bire kalbeder
Bir bedevî cahili
Bir arif-i münevver
Eðer mizan istersen
Ýslam’dan evvel Ömer
Ýslam’dan sonra Ömer
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Birbiriyle kýyasý
Bir çekirdek, bir þecer
Def ’aten verdi semer
O nazar-ý Ahmedî (s.a.s.)
O himmet-i Peygamber (s.a.s.)
Cezîret’ül- Arap’ta
Kömürleþmiþ fýtratlarý
Kalbetti elmaslara
Birden bire serâser
Barut gibi ahlâký parlattý da oldular
Birer nur-u münevver.”
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Hz. Musa’nýn Kavminde Bir de
Karun Vardý
Sapanlardan birisi de yoldan
Musa kavminden olan
Karun idi ve
Azgýnlýk etmiþti
Böbürlenerek kendi milletine
Hâlbuki Allah, ona öyle
Hazineler vermiþti ki
Anahtarlarýný sadece
Bir topluluk taþýyabilirdi.
Hem de güçlü kuvvetli.
Siyasî zulüm ve baskýda
Nasýl bir sembol ise Firavun
Mali baský ve vurgunculukta da
Unutulmaz sembol olmuþtur Karun
Halký demiþti Karun’a:
“Asla þýmarma
Güvenip servet ü samanýna!
Sevmez böbürlenenleri Allah...
Allah’ýn sana ihsan ettiði
Bu büyük servetle
Gayret göster mamur etmeye
Ahiret yurdunu ebedî
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Ama ihtiyacýna yetecek kadar
Sana da kalsýn bir miktar
Sakla biraz da
Dünyadan da nasibini unutma...
Ýhsan ettiði gibi Allah sana
Ýyilik et sen de insanlara
Olma ülkede sakýn
Peþinde fesadýn
Zira sevmez Allah
Bozguncularý asla”
Gerçi denilmiþtir insanlar hakkýnda;
Bir kefen alma telaþýyla
Yokluk çölünden varlýk pazarýna
Gelmiþ birkaç muhtaç ve uryan
Evet, iþte böyle tarif edilmiþ insan...
Ýnsan dünyayý deðil kesben
Belki terk etmeli kalben
Evet, olmalý elin kârda
Ama gönlün Yâr’da
Yani elin çalýþýrken dünya iþlerinde
Kalbin ise olmalý Yâr-ý Bakî’de
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Bu nasihatlere karþý Karun:
“Ben, dedi kavuþtum
Bu muhteþem servete
Ýlmim ve becerim sayesinde.”
Günümüzde bunca nimete
Kavuþan nankörler de
Konuþuyorlar ayný sözlerle
Acaba bilen var mý
Neydi sebebi
Cihan harplerinin?
Bunun sýrlarla dopdolu
Hikmetli cevabýný
Veriyor Saîd-i Bedî:
“Beþerin fikrî dalâleti,
Nemrudâne inadý
Firavunâne gururu
Þiþti þiþti zeminde
Yetiþti semâvata
Hem dokundu,
Hassas sýrr-ý hilkate...
Semâvattan indirdi
Tufan, taun misali
Þu harbin zelzeleleri
Gâvura yapýþtýrdý
Semavî silleyi
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Demek ki þu musibet
Bütün beþer musibetiydi
Nev’en umuma þâmil
Bir müþterek sebebi
Maddiyunluktan gelen
Dalâlet fikriydi
Hürriyet-i hayvanî
Hevânýn istibdadý
Hissemizin sebebi
Erkân-ý Ýslâmî’de
Ýhmal ve terkimizdi.”
Ýþte Karun da
Bilmezden geliyordu
Lakin bilmiyordu ki Allah
Helâk etmiþti
Daha önceleri
Kendisinden daha güçlü
Ve serveti de
Daha fazla olan nice kimseleri
Suçunu sormaz Allah
Müseccel suçlulara
Çünkü onlarýn bilinmektedir suçlarý
Hem meleklerce, hem de Halkça
Onun için onlar hemen yaka-paça
Tutulup atýlýrlar, azaba...
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Karun bir gün yine
Bütün þatafat ve ihtiþamýyla
Çýktý halkýnýn önüne
Çok düþkün olanlar, dünya hayatýna:
“Keþke dediler bizim de
Servetimiz olsaydý
Karun’un ki gibi
Ne þansý varmýþ adamýn
Diyecek yok keyfine!”
Kendilerine hakikat ilmi verilenler ise:
“Yazýklar olsun dediler size
Bu dünyalýklarýn böylesine
Deðer mi peþine düþmeye.”
Hâlbuki iman edip sâlih amel iþleyenleri
Bekleyen cennet
Ve içinde hazýrlanan mükâfat
Çok daha hayýrlýdýr elbet...
Derken Allah
Karun’u da sarayýný da
Geçiriverdi yerin dibine
Allah’a karþý ne avanesi
Yardým edip kurtarabildi
Ne de savunabildi
Kendisi, kendisini...
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Olmaya onun yerinde
Can atanlar bir gün önce
Diyorlardý þimdi þöyle:
“Vay be, meðer Allah
Bol bol verirmiþ dilediði kimseye
Kýsarmýþ rýzkýný dilediðinin de
Þayet Allah, lütfedip bize
Esirgemeseydi özel rahmetiyle
Geçiriverirdi bizi de
Yerin dibine
Ýnkârcý nankörler gerçekten
Olmazmýþ iflâh...”
Evet, Allah; eninde sonunda
Onlarýn bütün baro ve baronlarýný
Ulaþtýracaktýr layýk olduklarý noktaya
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Hz. Âdem Aleyhisselam
Bir zaman Hak Teâlâ
Meleklerine: “Ben Arz’da
Yaratacaðým bir halife”
Buyurdu...
Birçok yorumcu
Bu “Halîfe” kelimesi üstünde
Epeyce durdu.
Kimisi söyledi iþaret olduðunu
Bunun meleklerden önce
Yeryüzünde yaþayan cinlere...
O zamanlar dünya
Ateþten bir parça
Olarak dönüyordu
Kendi halinde...
Cinler de
Ateþten varlýklar suretinde
Hâkim bulunuyorlardý Arz üzerinde
Daha sonra
Çýkardýklarý fitne ve fesatla
Verdirdiler kadere bir fetva
Ve yok edildi hâkimiyetleri
Yerlerine halef olarak getirildi
Âdem ve evlatlarý
Ama þöyle dedi bazýlarý;
Bu “Halîfe” kelimesi iþarettir ki
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Ýnsan, Allah’ýn isim ve sýfatlarýna
Hem âyine hem de âþinâdýr.
Ýnsan yapabilir bir de
Analiz ve sentez
Diðer mahlûkat üstünde
Hem de
Yapabilir taklitçiklerini
Ýlahî sanatlarýn
Yüce bir üstünlükle
Üstün bir kimlikle
Zira yaratýlmýþtýr beþer
Ahsen-i takvimde
Hem ayrýca bir de
Ne var ise âlemde
Âdem’dedir, Âdem’de
Evet, dürülmüþtür derununda
Âlemler ve nice sýrlar
En hassas kývamda
Beþerin hilafeti meselesinde
Melekler belki de
Bakarak cinlerin hâline
Veya bakarak levh-i ezeliye
Yahut insanýn bünyesine
Þehevî ve gazabî hislerine.
Aslanýn pençesi nasýl gösterirse
Onun parçalayýcýlýðýný
Kavunun lezzeti de
Yenmek için yaratýldýðýný
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Melekler þöyle bir fikir
Serdetmiþlerdi: “Ya Rabbi
Sen yeryüzünde
Fesat çýkaracak, kan dökecek
Birini mi, yaratacaksýn?
Hâlbuki
Ediyoruz hamd ve tesbihi
Biz sana”
Onlara göre
Yatkýndý insan günaha
Bunun için söylemiþlerdi
Ýçlerindeki düþünceleri
Cenab-ý Hak buyurdu ki:
“Bilirim Ben sizin bilmediklerinizi.”
Göstermek için bu gerçeði
Talim etti
Âdem aleyhisselama
Bütün eþyanýn ismini
Talim-i esma unvanýyla
Hem onlarda tecelli eden
Esma-i Hüsna’nýn hepsini...
Sonra koydu önlerine
Eþyayý meleklerin
Ýmtihan için
Buyurdu onlara: “Söyleyin
Ýsimlerini bunlarýn;
Eðer doðru iseniz, dediklerinizde.”
Dediler ki: “Yok bizde bir ilim
Ancak Senin
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Talim buyurduðun kadar
Sensin, ancak Alîm ve Hakîm.”
Sonra da emretti Âdem’e
Söyle diye isimleri
O teker teker söyleyince
Hem de tecelli eden isimleriyle
Her þeyi.
Tezahür etmiþti böylece
Tercih edilmiþ olmasýnýn sebebi
Mahlûkat üzerine halife...
Çünkü talim-i esma ile
Ýlim ve fen mücmelen
Öðretilmiþti Hz. Âdem’e
Sonra da tafsilatýyla
Talim edilecekti Hz. Muhammed’e...
Bunun üzerine
Hak Teâlâ buyurdu
Bütün meleklere:
“Demedim mi, Ben size
Göklerin ve yerin
Bütün gayblerini
Sadece Ben bilirim...
Öyleyse þimdi
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Hepiniz de Âdem’e
Edin secde.”
Ýtaat edip bu emre
Secde etti
Bütün melâike...
Yalnýz diretti
Cin soyundan olan Ýblis
Hak karþýsýnda hem de
Baþtan ayaða kesilip nefis:
“Etmem dedi, secde!”
Hak Teâlâ
Sorunca sebebini
Baþladý felsefeye:
“Ben üstünüm bir kere
Bu beþere
Çünkü Sen yarattýn beni ateþten
Âdem’i ise
Bir çamur parçasýndan”
Gazaba gelip Yaradan
Dedi: “Oradan çabuk in!
Hem deðildir haddin
Büyüklük taslamak senin
Oldun artýk sen alçaklardan.”
Yanlýþ bir temele
Oturan bu felsefe
Cevabýný böyle alýyordu iþte...
Hem neden
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Üstün olaydý ki ateþ topraktan?
Toprak ki
Binlerce çiçeðe
Saksýlýk eden.
Hatta ateþ maddelerini de
Alan içine...
Ayrýca
Toprak daha yakýndýr Allah’a
Yedi kat olan semavattan
Âdem’e ise Rahman:
“Ey Âdem, dedi,
Bil ki þeytan
Sana ve eþine
Tam bir düþman...
Bu husumetle
Girip içinize sinsice
Çýkarmasýn sizi
Vatan-ý asliniz, cennet-i âlâdan
Ederek periþan
Olur, bu bir hüsran...
Huzurdan kovulunca
Lanetlenmiþ þeytan
Dönüp Hakk’a:
“Ýnsanlarýn dedi
Diriltilecekleri âna
Kýyamete kadar, bir zaman
Mühlet verir misin bana?”
Buyurdu ki Allah:
“Haydi, oldun sen
Mühlet verilenlerden.”
106

Hz. Âdem Aleyhisselam

Bu bir imtihan sýrrýydý
Yükselsin diye makamlarý
Zerreden güneþe dizilen
Farklý olarak meleklerden
Ancak nefisle beraber þeytan da
Oldu musallat insanlara…
Ýblis alýnca
O saðlam sözü: “Öyle ise, dedi
Mahkûm ettiðin için azgýnlýða
Sen beni
Ben de gözetlemek kasdýyla
Pusu kurup oturacaðým,
Tuzaklar hazýrlaya hazýrlaya
Üzerinde, Senin doðru yolunun
Sokulacaðým sonra
Kâh önlerinden, kâh arkalarýndan
Kâh saðlarýndan, kâh sollarýndan
Bu vesvese ve pusularýmla
Artýk bulmayacaksýn
Çoðunu onlarýn
Þükreder güzel kullar olarak...”
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“Çýk oradan, dedi
Celil-ü Cebbar...
Hor ve hakir
Ey þeytan-ý zelil...
Onlardan kim sana uyarsa
Çok iyi bilin ki
Dolduracaðým sizlerle cehennemi
Ey Âdem sana gelince
Sen eþinle
Yerleþ Cennette
Yok, orada açlýk çekme
Hem çýplak kalma ve asla
Olmayacak susuzluðun sýkýntýsý da
Kalmayacaksýn hiç maruz
Kavurucu sýcaða...
O Cennetten dilediðiniz mekânda
Ýstediðiniz anda
Bol bol, yiyin için
Yalnýz þu aðaca
Yaklaþýp da
Zalimler zümresine girmeyin.”
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Fakat þeytan onlara
Verdi vesvese
Hem peþ peþe
Çýkarmak için açýða
Gözlerinden gizlenmiþ edep yerlerini
Tuzaklý bir telkinle:
“Rabbinizin dedi size
Bu aðacýn meyvesini
Yasaklamasýnýn tek sebebi
Olmanýzý önlemekti
Melekler gibi
Veya ölümsüz hayata
Nail olan bahtiyarlardan!”
Onlarýn iyiliðini hem
Ýstediðine dair etti
Kasem üstüne kasem
Böylece bu yalan ve yeminlerle
Kâh vesvese, kâh felsefe ile
Aldatýp onlarý düþürdü mevkilerinden
Tadar tatmaz
O aðacýn meyvesini
Fark ettiler
Açýk olduðunu edep yerlerinin
Baþladýlar örtmeye
Bulduklarý cennet yapraklarý ile
Örtülmesi gerekli yerleri
Rab Teâlâ edip nida:
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“O aðaçtan ben sizi
Men etmedim mi?
Hem söylemedim mi
Þeytan sizin düþmanýnýzdýr besbelli
Diye size?
Niye
Düþtünüz bu periþan duruma
Beni dinlemeyip de?”
Onlar: “Ey Rabbimiz!” diye
Yalvarýp yakardýlar,
“Yazýk ettik kendimize
Eðer Sen, örtüp kusurumuzu
Merhamet buyurmazsan bize
Oluruz hüsrana uðrayanlardan.”
Ýþte hep böyle yalvarmalýdýr
Her ayaðý kayan...
Kabul buyurdu Hak tövbelerini
Hem Âdem’i seçti
Ve hidayete mazhar etti...
Buyurdu sonra da:
“Ýniniz düþman olarak birbirinize
Dünyada size
Bir süreye kadar kalma
Ve faydalanma
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Ýmkânýný veriyorum.
Orada yaþayacak
Ve öleceksiniz orada
Hem çýkarýlacaksýnýz
Diriltilip mezardan
Ey evlâtlarý Âdem’in
Bakýn indirdik size
Edep yerlerinizi
Örtmeniz için nice giysi
Fakat unutulmaya
En güzeli elbiselerin
Libas-ý takva...
Bunlar Allah’ýn ayetlerindendir iþte
Olur ki insanlar
Ders alýrlar, düþünürler de”
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Demek ki
Elbiseden daha önemlisi
Takva duygusu ve hayâ hissi
Çýplaklýk dönüþtür câhiliyeye
Zira câhiliye döneminde
Müþrikler üryan tavaf ederlerdi
Bir fazilet zannýyla, Kâbe’yi.
Hak Teâlâ
Hayvanata vermiþtir fýtrî bir elbise
Ancak hayâ duygusu ile
Süslediði insana gelince
Onu üryan yaratmýþtýr
Bu sebeple
Kim uyarsa örtünme emrine
Sevaba ermekte
Hem de insan örtünmekle
Yeryüzünde, ispat etmekte
Halife olduðunu, diðerleri üstünde
Evet, insan bütün yaratýklar üstünde
Tasarruf ve yönetme gücüyle
Halifeliðinin gücünü göstermekte
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Bu hususta
Hak Teâlâ
Gönderdi bizlere
Ýkaz üstüne ikaz:
“Ey evlatlarý Âdem’in
Açýða çýkarmak için
Edep yerlerinizi þeytan
Âdem atanýzla, Havva annenizin
Çýkarttýrmak suretiyle
Takva elbiselerini
Uzaklaþtýrdýðý gibi
Cennet yurdundan
Sakýn sizleri de
Uðratmasýn bir belâya
Zira o da askerleri de
Gözetirler sizleri
Onlarý göremeyeceðiniz yerlerden
113

Kýssa-i Musa

Doðrusu, yapmýþýzdýr inkârcýlarý
Þeytanýn dostlarý...
Þu halde
Benden size
Bir hidayet geldiðinde
Kim uyarsa hidayetime
O, düþmez bedbahtlýk ve dalâlete
Ama kim de
Beni anmaktan yüz çevirirse
Onun için de
Vardýr, dar bir geçim
Hem onu kör olarak haþrederim
Kýyamet gününde”
-Kör olarak haþrettiðimde onuO diyecek ki: “Rabbim
Beni niçin kör haþrettin?
Hâlbuki ben görür idim...”
Verecek cevabýný Hak, kesin:
“Bu böyledir iþte
Nasýl ki sen
Gelen ayetlerimizi unutmuþtun
Bu gün sen de
Unutulursun...”
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Sen diyorsun ki deli gönlüm çok defa;
Göz açsýn milyonlarca
Renkte türlü çiçek bütün dünyada
Gelsin artýk gerçek bahar!
Hem söyle artýk bahara ne var?
Ama sor bakalým bir bahçývana
Hiç çiçekler, tohumlar
Geçmeden uyanýþa
Bahçelerde, baðlarda
Ve özel seralarda
Gün yüzüne çýkar mý fidanlar?
Hem hiç mevsimsiz gelir mi bahar?
Hele þimdi dön de
Þu yetiþen yeni nesle
Bir þeyler söyle
Onlara bak, iþte
Kimi gül, kimi sümbül,
Kimi nergis, kimi fesleðen,
Kimi lotüs, kimi erguvan,
Kimi karanfil, kimi zambak,
Kimi kasýmpatý, kimisi leylak.
Durma hadi,
Gönlünü konuþtur ve de ki;
Gelsin,
Gelsin bahçývan
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Seçsin de
Topraða, iklime göre
Tek tek belirleyip bizleri
Uçursun, beldeden beldeye
Siz istemez misiniz?
Böylece gönderilen
Ve gönüllere dikilen
Bir fidan olmak
Ýhtiyaç duyulan yerde
Bir bað ve bahçeye
Haydi söyleyin, söyleyin
Ýstemez misiniz?
Evet, söylüyorum
Ben de bilip her birinizi
Kendim gibi
Her tarafa saçsýn bizi
Tohum saçarcasýna
Bereketli yaðmurlar altýnda
Her biriniz yedi verenler gibi olun
Hep muhabbet hep þefkat soluklayýn
Biriniz bin olsun
Meyveleriniz dopdolgun
Açýlýn açýlabildiðiniz kadar
Ýhlâs nakýþlý, takva turalý, sadakat kakmalý
Alýnlarýnýza vurulmuþ mühürler gibi
Simâhum fi vücûhihim mürekkebine
Batýrýlmýþ
Çehrelerinize çalýnan
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Sýbðatullah kaynaklý boyalar
Hiç pörsümeyen bir tazelikle
Titreþip dursunlar
Cezbedici pýrýltýlar
Nesilden nesle
Ta dâmenine kadar kýyametin...
Ýnsanlar arasýnda mücevher gibi
Dolaþýn siz ey sevginin çiçekleri
Gülistana dönsün cihan
Uhrâ buutlu buhurlardan
Ýhlâs referanslý tavýrlardan
Lâle, sümbül, misk-ü amber gibi
Cümle âleme yayýlan
Ey çiçeklere muþtulu bir uyanýþ
Bir ruh üfleyen baðbanýn fidanlarý
Ey muhabbet fedaileri
Ey kâkülleri
Kudsî ellerle okþanmýþ
Ey mübarek dileklerle uðurlanmýþ
Dualar okunup sýrtý sývazlanmýþ
Mübarek ýþýk süvarileri
Ulaþtýrýn gittiðiniz beldelere
Ýçinize sindirdiðiniz ihlâs buðulu
Lâhutî kokuyu
Üfleyin muhtaç sinelere siz de
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Ölümü Nevruz Günüydü
(Üstad Bediüzzaman Aziz)
Yirminci yüzyýlda
Bin bir sancýyla
Yazýlan bir destan
Hem de Kevser mürekkeplerle
Baþladý þöyle harika bir ihbarla
Evet büyük dertli, daha
Adým atarken dünyaya
Kýþta erken erken
Denizlinin Birinci Hasan Feyzi'si
Ayaða kalkýp þöyle demiþti:
“Bugün þarkta bir evliya,
Geldi, dünyaya!”
Ayný tarihte yine,
Isparta'da evliyaullah'tan biri,
Kýrk günde bir yiyen yemeðini...
Osman Halit Efendi de:
“Bu gün dünyaya geldi,
Bu asrýn Müceddidi
Ýnþallah görecek oðlum Mustafa Efendi,
Ben görmesem de...”
Diye müjde vermiþti.
Tarih 1873 Miladi,
Gelen hoþ safa geldi.
Benzemiyordu o, hiç birine
Kendi kardeþlerinin bile...
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Ondan esrarengiz haller yansýyordu gözlere
Sanki emmeyecekti
Abdestsiz olursa annesini.
Yetiþiyordu methine de
Nebi torunlarýnýn
Hazýrlanýyordu daha doðar doðmaz
Vazifeli olduðu geleceðe
Yenmezdi zaten o evde
Tek bir haram lokma
O çatýda, hayvanlara da
Tanýnmazdý imkân, eðer haramsa
Bir tutam otun girmesi kursaðýna
Yetiþiyordu iþte o
Böyle bir ocakta...
Alýyordu ilk derslerini Nur anasýndan
Nesl-i pak ýþýðýyla hâleli
Tertemiz çehresinden
Elbette daha yüksekti
Bu sýrlý ders-i enfes
Binlerce hocanýn verdiði dersten
Anneden belki de bir nefes
Sadece derin bir bakýþ ýþýl ýþýl
Bir damla gözyaþý
Ki ummanlara bedeldi
Derûnî bir inilti,
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Lâhutî bir ses.
Ýþte böyle bir çevre
Ki mukaddes...
Zaten ihlâs temelse
Müreccâhtýr elbette
Tek bir tanesi
Milyonlarca derse
Hem de
Olamazdý asla þüphe
Kýyamet kopmadan cihânda
Rahmeten lil-âleminin mesajýný
Kâffeten insanlýða
Duyuracak olan Zatta
Donaným olarak bütün cihazat
Kalp, zeka, zihin
Vicdan akýl ve beyin
Bütün kabiliyet ve hissiyat
En yüce seviyede
Arz-ý endâm edeceðine
Tahsili böyle baþlar ilk günden
Bilgiler yaðar sanki yerden ve gökten
Eþyayý deler geçer
O nüfûz edici gözler
Ýner her þeyin ledünniyatýna
Çok kýsa zamanda
Yardýmcýdýr kesbine
Hep vehbî ilimler
Sünühat ve ilhâmat
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Dolar da kalbine
Þekillenir dimaðda
Rahmet inercesine
Dökülür kitaplara
Renk renk televvünlerle
Hem tenezzülen idrâkimize
Sehl-i mümteni güzelliðinde
Hem de bizim seviyemizde
Bazen de yapýlarak ihtârat
Çekilir dikkat
Hem kendisine hem çevresine
Binler hikmet
Ve çözülmüþ binlerce sýr
Hem binlerce hikemiyat, pýrýl pýrýl
Birer mâide-i semâviyye
Birer esrâr-ý ilâhiyye
Dökülüveren cevherler gibi
Lütuflara hasret eteklerimize
Evet hazine üstüne hazine
Ýnþallah emeceðiz onlarý
Satýrlardan sadýrlara
Sinecek içimize
Sonra dökülecek sinelerden
Hâl, tavýr ve tutum hâlinde
Yansýyacak bütün beþeriyete
“Nevruz günüdür ölüm bize”
Diyen Büyük Dertli de
Seyredecek kabrinden elbette
Ruhâni bir sevinçle
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Göklerden Gönüllere
Buyuruyor ki Hak Teâlâ:
“Ýman edip hem iman-ý yakîn
Makbul ve güzel iþler yapanlar için
Rahman olan Allah
Sevgi var eder
Gönüllerinde insanlarýn.”
Bu ayet indiðinde
Ýþkence altýndaydý Mekke'de
Müminler
Sýkýlýrcasýna mengenede
Ayet müjdeyi verince
Güller açtý yüzlerinde
Bunun üzerine
Þöyle buyurdu Efendimiz de:
“Allahü Teâlâ bir kulunu sevince,
Buyurur Cebrail'e
Ben falaný sevdim, sev sen de.”
Bu emir gereðince
Cebrail sever onu, hem meleklere:
“Allah falaný sevdi, sevin siz de”
Diyerek eyler nidâ...
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Onu sever böylece
Bütün ehl-i semâ.
Daha sonra da
Yerleþir bir sevgi
Onun için yeryüzünde
Bu bir ses deðildir elbette
Hem deðildir bir söz de
Ama bir soluk bir esinti
Ruhlarý saran lâhûtî ve
Öyle yumuþak bir meltem ki
Ulaþtýðý her kalpte
Hâsýl eder bir sevgi...
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Hz. Meryem
Hz. Ýsa'nýn ninesi
Hz. Meryem'in annesi
Ýmran'ýn zevcesi,
Hz. Zekeriyya'nýn kayýn validesi,
Fâzûka'nýn kýzý Hane, kaldýðýnda hamile.
Þöyle dua etti:
“Sana adadým karnýmdakini,
Benden kabul buyur ya Rabbi
Olsun mabedin hadimi
Sen gerçekten iþitir ve bilirsin.”
Bu öyle bir dua idi ki
Son derece ihlâslý ve samimi...
Bebek dünyaya gelince,
Allah her þeyi bildiði halde
Þöyle dedi; anne Hane:
“Ben bir kýz doðurdum Ya Rabbi,
Hâlbuki erkek, deðildir kýz gibi
Ona verdim Meryem ismini
Onu ve zürriyetini
Ismarlýyorum sana
Kovulmuþ þeytanýn þerrinden.”
Bunun üzerine
Kabul buyurdu Rabbi
Güzel bir þekilde
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Ve onu yetiþtirdi.
Öyle ki,
Sanki güzel bir bitki gibi
Ama Meryem daha doðuþta yetimdi.
Çünkü babasýný kaybetmiþti.
Henüz anne karnýnda
Sonra anne Hane de
Dünyaya etmiþti veda…
Bunun üzerine
Ne kadar dost akraba varsa
Edip içtima
Karar verdiler kur'a çekmeye
Alabilmek için Meryem'i,
Kendi himayelerine
Çünkü Ýmran ailesi
Çok mübarekti
Herkesin gözünde
Nihayet neticede
Kur'a niyetine
Attýlar kalemlerini
Nehrin içine
Oldu böylece
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Meryem'in kefili
Zekeriyya Nebî...
Zaten oluyordu eniþtesi
Çünkü Zekeriyya'nýn hanýmý
Meryem'in teyzesi idi
Melekler, Meryem'e demiþlerdi ki:
“Allah seni seçti
Ve tertemiz etti
Dünya kadýnlarýnýn hepsini
Geçtin bu seçiþte.
Ey Meryem iþte
Bu büyük nimetlere þükürle
Divan dur Rabbine
Ve kapan secdeye
Rükû edip, beraberce
Rükû edenlerle.”
Meryem de mabede
Uygun bir yerde
Çekip perdeyi
Kendisini vermiþti ibadete
Melekler devam etmiþlerdi:
“Ey Meryem demiþlerdi
Allah kendinden bir kelimeyi
Müjdeliyor; Meryem oðlu Ýsa Mesihî
Dünya ve âhirette þeref ve itibar sahibi
Makamý ise kurbiyet-i Ýlâhî
Allah'a çok yakýnlar içinde
Hem konuþacak insanlarla
Beþikte hem de yetiþkin çaðýnda
Olacak salihler arasýnda...”
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Demek ki Hz. Ýsa
Sýra dýþý bir harika
Mahzar olmuþ apayrý bir yaratmaya
Ayný zamanda
O hak bir kelime
Konuþma yaþý da onun elbette
Benzemeyecektir hiç kimseye
Kelime zaten deðil mi
Aslýnda kelam içinde?
Bu þok müjdeye
Meryem hayretle
Þöyle karþýlýk verdi:
“Ya Rabbi!
Bana dokunmamýþken bir insan eli
Nasýl bir çocuðum olacak ki þimdi?”
Cevap verildi:
“Evet Cenab-ý Hak
Yaratýr dilediðini.
O bir þeyi istedi mi
Sadece “Ol” der
O da oluverir.”
Allah öðretir Ýsa'ya kitabeti
Hikmeti, Tevrat'ý ve Ýncil'i
Gönderir onu Allah
Ýsrail oðullarý'na
Ve insanlýða
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Bir Resul bir Elçi...
Hz. Ýsa onlara der ki:
“Þüphesiz ki ben, size
Getirdim iþte
Rabbinizden bir ayet bir mucize
Bakýnýz size bir kuþ biçiminde
Çamurdan bir þey yapýp içine
Üflerim de
O kuþ olur ve Allah'ýn izniyle
Silme körü ve abraþý ederim iyi.
Diriltirim Allah'ýn izniyle ölmüþleri
Ayrýca ne yiyorsanýz evlerinizde
Ve neleri biriktiriyorsanýz üst üste
Hep haber veririm size
Hem ben önümdeki
Tevrat için bir tasdik edici Nebi
Ve sizlere haram kýlýnan þeyleri
Helal kýlmak üzere
Getirdim Hak'tan bir mucize
Artýk Allah'tan korkun
Ve bana tâbi olun
Allah þüphesiz
Benim de sizin de tek Rabbiniz
Hep ibadet edin O'na
Girin bu dosdoðru yola.”
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Ýþte melekler Meryem'e
Bu müjdeyi vermiþti mabette...
Hz. Zekeriyya, her giriþinde mihraba
Yani en þerefli yere
Ki mabede merdivenle çýkýlan mahfile..
Bulurdu Meryem'in yanýnda
Hazýr bir rýzýk ki yepyeni:
“Meryem bu sana nereden geldi?”
Diye sorunca Zekeriyya
Der ki Meryem: “Bu Allah katýndan bana.
Þüphesiz Allah hesapsýz rýzýk verir
Dilediðine.”
Hani Meryem ayrýlarak ehlinden
Çekilmiþti doðu tarafýnda bir yere
Hem çekmiþti araya bir perde
Ýþte bu konuda
Buyuruyor ki Hak Teâlâ:
“Biz ruhumuzu göndermiþtik de
Görünmüþtü tam bir insan þeklinde...
Meryem demiþti: “Senden sýðýnýrým Allah'a
Eðer korkarsan O'ndan dokunma bana
O da Ona: “Ben demiþti sana
Baðýþlamak için temiz bir oðul
Bir elçiyim Rabbinin gönderdiði, bir kul...”
Gerçekleþiyordu meleklerin söylediði
Bir müjde kaderin planladýðý gibi
Meryem yine de
Büyük bir hayretle:
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“Benim nasýl çocuðum olabilir ki
Bana kimse dokunmadý
Hem ben deðilim iffetsiz biri...”
O dedi ki:
“Bu dediðin gibidir gerçi
Ancak Rabbin buyurdu ki:
“Bu çok kolaydýr Bana
Biz ona nezdimizden, insanlara
Kýlacaðýz bir mucize, bir ayet
Hem de bir rahmet
Kararlaþtýrýlmýþ daha önce...
Bir takdirdir ezelde.”
Allah'ýn emri gerçekleþti de
Nihayet Meryem Ýsa'ya kaldý hâmile
Ve o haliyle
Çekildi uzak bir yere
Doðum sancýsý zorladý onu
Sonra tutunup dayanmaya
Bir hurma dalýna.
“Keþke dedi, bundan önce
Unutulup gitseydim ölseydim de.”
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Yine Meryem'e
Aþaðýdan seslenildi þöyle:
“Sakýn üzülme
Rabbin alt tarafýnda
Bir su arký var etti sana
Hurma dalýný kendine doðru silkele
Devþirilmiþ hurmalar dökülsün üzerine taptaze
Ye, iç olsun gözün aydýn.."
Sonra tavsiyeler edildi Meryem'e
Eger görürsen birini insanlardan
Hiç çekinme,
De ki: “Ben susma orucu adadým Allah'a
Onun için konuþmayacaðým hiçbir insanla.”
Niçin taze hurma
Ve su arkýna
Yer verildi Kur'an'da
Ne hikmete binaen girdiler dekora
Su arký ve hurma
Hz. Ýsa'nýn doðum anýnda
Evet ilim yeni keþfetti doðumda
Ne kadar önemli taze hurma
Süt artýrýcýlýðýna da
Dikkat çekiyor bilhassa
Sular, su þýrýltýlarý bile hatta
Kolaylýk saðlýyor doðuma
Bu ibretli manzara
Ýnþallah yol gösterir çaðdaþ týbba
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Buyurdu ki Resulullah:
“Hurmadan mübarek daha baþka
Bir yiyecek olsaydý; Allah
Onu nasip ederdi Ýsa'ya
Annesinden doðduðunda...”
Meryem onu getirdi kavmine
Kavmi dedi ki hayretler içinde:
“Ey Meryem gerçekten de
Görülmemiþ bir þey yaptýn sen
Ey Harun'un kýz kardeþi
Senin baban kötü adam deðildi
Deðildi iffetsiz bir kadýn da annen.”
Meryem, çocuða iþaret etti
Onlar: “Biz beþikteki
Bir çocukla nasýl konuþuruz?” deyince
Allah'ýn bir mucizesi
Gözler önünde gerçekleþti
Anne kucaðýndaki Ýsa þöyle dedi:
“Abdullah'ým ben þüphesiz
Allah'ýn bir kuluyum bunu biliniz
O bana kitap verdi
Ve beni Nebi olarak gönderdi
Bulunduðum her yerde
Beni mübarek kýldý
Yaþadýðým her yerde
Beni mübarek kýldý
Yaþadýðým müddetçe
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Emretti namaz kýlmamý, zekât vermemi
Beni anneme kýldý hürmetkâr...
Asla yapmadý beni zorba ve isyankâr...
Benim üzerime selâm ve emniyet bütün
Doðduðum gün, öleceðim gün ve
Dirileceðim gün.
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Ýlahî Boya Sýbgatullah
Bakýnýz Allah'ýn boyasýna.
Allah'ýn boyasýndan daha
Güzel olabilir mi hiçbir boya?
Bakýnýz aðaçlara, otlara,
Mücevher gibi çiçeklere,
Rengârenk meyvelere,
Bilhassa
Ýnsanlarýn simalarýna,
Göz renklerine;
Yeþil, mavi, kýrmýzý, elâ...
Her biri diðerinden güzel
Ve birbirinden âlâ.
Bu fýrça
Ne hoþ fýrça!
Bu boya ne harika!
Her þey fýtratta
Motif motif, desen desen
Baþtan ayaða.
Plan, dizayn
Ýnce bir âhenk içinde.
Tam bir mucize!
Hele günde beþ defa
Abdestle vurulan cilâ
135

Kýssa-i Musa

Abdest azalarýna
Ve beþ vakit namazda,
Ahsen-i takvime çalýnan boya
Harika üzerine harika
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Ýmanýn Þubeleri
Allah Resulü:
“Ýman, yetmiþ küsur þube
Hayâ da imandan bir þube.”
Buyurdu.
Baþka bir rivayette:
“Bu þubelerden en üstünü
'Lâ ilâhe illallah' sözü
En aþaðý mertebesi ise
Kaldýrmaktýr bir kenara
Bulunca
Rahatsýz edici bir þeyi yolda.”
Eðer bunlarý baþlarsak saymaya
Dikkat etmeliyiz önce
Kalbe ait vazifelere.
Evet, en baþta
Ýman gerekir Allah'a
Zatýna ve sýfatlarýna
Allah'tan baþka
Her þeyin de
Sonradan yaratýldýðýna
Meleklerin varlýðýna
Peygamberlere, kitaplara
Kadere…
Her þeyin ezelden takdir edildiðine
Hayrýn da þerrin de
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Allah'tan geldiðine
Âhirete, kabir sualine
Kabir azabýna
Tekrar dirilmeye
Ve mahþerde toplanmaya
Hesaba ve mizana
Sýrat köprüsüne
Cennete ve oradaki ebedî hayata
Cehenneme ve cehennem azabýna
Hem kâfirlerin orada
Ebedî kalacaðýna…
Nasip kýl Rabbim bizlere
Tahkiki bir iman ile
Hakkal yakin þekilde
Ýtikad etmeyi
Hem sevmeyi
Canýmýzdan öte
Allah'ý ve Resulünü
Hem diðer Peygamberleri
Hem sahabeleri
Hem de ehl-i beyt-i Nebevîyi
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Ýhsan eyle Rabbimiz
Ýhlâs-ý tâmmeyi
Kalplerimize
Hem iðrendir bizleri
Riya ve nifaktan
Hemen sarýlmalýyýz
Tövbe ve nedamete
Hata veya isyan ettiðimizde
Hem korkalým Allah'tan gereðince
Ve hem de onun azamet ve þanýna
Yakýþýr þekilde biz de kulluk seviyemize
Gösterelim ahde vefa
Býrakmayalým sabrý da elden
Sabýr elbette boþ boþ beklemek deðil
Bir þeyler yapabilmektir
Durduðun yerde bile
Aktif bir sabýr usulü ile.
Tevazu gösterelim
Anne- baba ve büyüklere
Þefkat ve merhameti de
Kendimizden küçüklere
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Baðlanalým Rabbimize
Derin tevekkülle
Hem güvenmeyelim amellerimize.
En büyük afet ise
Kendini beðenme,
Kendini övme
Ve kendini kusursuz görme
Hem nefsinin avukatý kesilme
Dilimiz söylesin ilk önce
Kelime-i tevhidi
“Lâ ilâhe illallah” diye
Býrakmasýn Kur'an tilâvetini
Öðrensin ilmi
Hem öðretsin muhtaçlara
Dua etsin Allah'a
Devam etsin zikir ve istiðfara
Görüyorsunuz iþte
Ne iþler düþüyor dile
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Þimdi de gelelim
Bedenî ve malî amellere.
Geliyor en baþta
Temizlik; bedende, elbisede, mekânda
Tertemiz kýlalým namazý
Zira hemen namaz gelir
Ýmandan sonra
Verelim zekâtý
Dâhildir buna
Fitreler ve her türlü sadaka
Tutalým oruçlarý
Yapalým hac ve umreyi
Bir vazifedir bize
Girmek itikâfa
Edilmeli ihya
Bütün mübarek gecelerimiz
Kadir gecemiz bilhassa
Ödeyelim adadýklarýmýzý
Getirelim yeminleri yerine
Verelim kefaretleri
Keselim kurbanlarý
Ödeyelim borçlarý
Ama kaçýnalým faizden
Ayrýlmayalým þahitlikte
Asla doðru sözden
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Büyüklere de itaati
Telkin eder Ýslâmiyet.
Farzdýr baþtakilere
Ýþlerinde adalet...
Uymak ise cemaate
Ýnsanî ve Ýslamî bir mecburiyet
Ýdarecilere itaat
Kur'anî bir emir...
Ýnsanlarý barýþtýrmak
Vicdanî bir mesuliyet.
Ýyilikle yardýmlaþma
Dayanýþmanýn temeli.
Ýyiliði emir, kötülükten men
Bu ümmete has bir meziyet.
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Komþuya iyi muamale
Dinimizle geliþen
Ýçtimaî bir hasse...
Hem geçimli olmak
Üzerimize bir vazife
Malý yerinde harcama
Kur'an'dan bir emirdir hepimize
Selâmý almak güzelce
Dua ve berekettir üzerimize
“Yerhamükallah” duasýyla
Cevap vermek hapþýrana
Ne hoþ bir Ýslamî âdet...
Evet bütün bunlar
Birer þubedir imandan
Edâ edilmelidir mutlaka
Bu yetmiþ küsur ünite
Ve en aktif þekilde
Getirilmelidir yerine
Bulundukça imkân...
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Kevser Suresi ve Harfleri
“Biz verdik sana hakikatte kevser.
Sen de Rabbin için namaz kýl ve kurban kesiver...
Doðrusu sana buðz edendir, ebter.”
Böyle yazýyor Üstad Elmalýlý Hamdi
Kevser suresinin mealinde
Hem de inmeden derine...
Ama tefsirine geçince
Seriyor önümüze
Büyük bir hazine...
Bir kere, önce, þu kýsa sure
Cezbediyor kulaklarý þiir güzelliðiyle
“Kevser” “venhar” ve “ebter”
Kelimeleri teker teker
Dikkatleri hep kendilerine çeker
O inci gibi sýralý harfler
Harika seçiliþ ve diziliþleriyle
Mucizeler sergiler...
Bak bir kere,
Bu surede
Ayný cinsten yazýlýþta kardeþler
Hiç bulunmuyor beraber!
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Ýstersen dikkat et.
Ayýn var ðayýn yok; tý var zý yok
Sad var dat yok; fe var kaf yok
Hý yok ha var; þýn yok sin var
Ze yok rý var;
Farklý olan sadece noktalar
Bir de
Bu sure
Mimsiz sure, çünkü nun var kardeþi mim yok
Harflerin tekrarýnda da tevafuklar pek çok...
Sana daha anlatmadým ki
Rakam ve rakam ortaya koyan Ýstanbul fethini
Kevserî ve ebterî,
Ýki muhteþem tefsiri ve
Unutma Rumuzat-ý Semâviyeyi
Çok iyi mütalaa eylemeyi...
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Sevemem Batýp Gidenleri
Pîr-i muðan
Bediüzzaman
Baktýðýmýz gibi
Hiç bakmýyor
Ýlâhî ifadelere
Ýbrahim Halilullah'ýn iþte:
“Sevmem ben batýp gidenleri...”
Diye ifade ettiði
Ayet içindeki sözlerini
Nasýl alýyor ele
Ve neler söylüyor bunun üzerine.
Ýbrahim aleyhisselâmdan sudûr ile
Ýlân eden kâinatýn zevalini
'Lâ uhibbül- âfilîn' ifadesi
Bir ölüm haberi gibi
Aðlattý beni
Onun için aðladý
Kalp gözü
Ve döktü katreleri
Kalp gözü aðladýðý gibi
Gözyaþlarý dahi
O kadar hazin ki
Güya herbirisi,
147

Kýssa-i Musa

Dökülürken aðlýyor þöyle.
Güzel deðil batmakla
Kaybolan bir sevgili...
Çünkü mahkûm olan yokluða
Olamaz mahbûb-u hakikî
Sevilmez ve sevilmemeli
Aþk-ý ebedî için yaratýlan
Ve âyine-i Samed olan
Kalp tarafýndan
Bir matlûb ki
Kaybolmaya mahkûm grupta
Deðmiyor kalbin alâkasýna
Ve fikrin merakýna...
Olamýyor merci bile
Hadsiz emellere
Hem lâyýk deðil
Teessüf etmeye
Arkasýndan gam ve kederle
Nerede kaldý, bir de
Kalp ona
Perestiþ ede
Ve baðlanýp kala
Bir maksut ki
Mahvoluyor fenada
Ýstemem sultansa da
Çünkü fâniyim
Neyliyeyim...
Kendim gibi fâniyi
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Bir mabûb ki
Gömülüyor yokluða
Onu çaðýrmam
Zira ulaþmaz duam ona
Hem ona sýðýnmam
Nasýl sýðýnayým?
Nihayetsiz muhtaç ve acizim
Aciz olanda
Bulunmaz merhem ve deva
Bir Mahbûb-u Bakî ki
Arayan ruh dahi
Ýlân edecektir elbette
Kendi feryadýyla þöyle:
“Sevmem ben, batýp gidenleri.”
Býrakýp beni...
Ýstemem, arzu etmem
Takat yetiremem
Acý hicrana
Sonsuz firaka
Hem zaten
Ardýndan
Zeval ile acýlanan
Bütün visal ve kavuþmalar da
Deðmez keder ve meraka
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Kýssa-i Musa

Lâyýk deðildirler asla
Hiçbir iþtiyaka
Çünkü lezzetlerin gitmesi
Bir elem olduðu gibi
Bir elemdir yine
Tasavvuru bile
Yok olacak lezzetin...
Ýþte bunun için
Birer feryattýr
Þu zeval tasavvurundan gelen
O derin elemden
Mecazî âþýklarýn divanlarý
Aþk name olan
Ýnilti naðmeleri...
Evet her birinin
Bütün divan þiirlerinin
Ruhunu sýksan eðer
Teker teker
Birer feryat damlar
Hem de pek elemkâr...
Ýþte o zeval bulaþmýþ visaller
O elemli mecazi sevgiler
Derdi ve belasý sebebiyle
Kalbim Ýbrahim vari
Aðlýyor, baðýrýyor:
“Sevmem ben, batýp gidenleri”
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