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1Sinsi Plân

SÝNSÝ PLÂNSÝNSÝ PLÂN

SSütunlarýn birbiri ardýnca uzandýðý salonda

bir grup insan ateþli ateþli tartýþýyordu. Kimse

karþýsýndakinin ne söylediðini anlamýyordu bile.



Hepsinin de yüzünde bir endiþe vardý. Ýçlerinden
biri ayaða kalktý ve: 

– Baylar, sessiz olur musunuz, diye baðýrdý.

Bunun üzerine bütün gözler kendisine çevrildi.
Adamýn yüzünde ürküten bir hava vardý. Herkes
susunca konuþmasýný sürdürdü:  

– Bizim için tehlike çanlarý çalýyor. Müslüman-
lar, topraklarýmýza hakim olmaya baþladý. 

Salonda bulunanlar arasýnda bir homurdanma
baþladý. Adam avucunu masaya sert bir þekilde vur-
du. Kaþlarýný çatarak yüzünü alabildiðine çirkinleþ-
tirdi. 

– Her ne kadar bize hoþ gelmese de durum bu,
dedi. Ama þimdi asýl meselemize gelelim. Bir plâným
var. Müslümanlara karþý eþi görülmemiþ bir oyun
oynayacaðýz. Neye uðradýklarýný þaþýracaklar. Böyle-
likle, aralarýnda anlaþmazlýklar çýkacak. Herkes ken-
di kafasýna göre bize karþý koymaya çalýþacak.  

Salondakiler heyecanlandýlar.  

– Görüyorum ki hepiniz merak içindesiniz. Acele
etmeyin, plânýmý açýklayacaðým. Ardýndan da hemen
uygulamaya geçeceðiz. 

Yeniden homurdanmalar baþladý. Ýnsanlar ko-
nuþmanýn uzamasýndan sýkýlmýþlardý. Plânýn bir an
önce açýklanmasýný bekliyorlardý. Adam bu durumu
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fark edince gürültülü bir þekilde öksürdü. Sinsi ba-
kýþlarla karþýsýndakileri tek tek süzdü. Yüzünde þey-
tanca bir gülümseme belirmiþti. Dudak uçlarýný aþa-
ðýya bükerek konuþmasýný sürdürdü:

– Bana Ýslâmý iyi tanýyan, marifetli ve cesur olan
iki adam bulun. Bunu yaparken de kimseye bir þey
sezdirmeyin. Evet, plâným þudur: Ýslâm Peygambe-
rinin vücudunu mezarýndan çalacaðýz!

O an salonda buz gibi bir hava esti. Herkes ilik-
lerine kadar titrediðini hissetti. Bir süre taþ kesil-
miþçesine hareketsiz kalakaldýlar. Neden sonra du-
varlarý sarsan bir kahkaha sesi duyuldu. Adam yum-
ruklarýný sýkarak konuþmaya devam etti:

– Bakýn, plâným sizi bile þaþkýna çevirdi. Neye
uðradýðýnýzý þaþýrdýnýz. Baþarýlý olduðumuz zaman
Müslümanlarýn hâli nasýl olacaktýr kim bilir! 

Adam masadaki kadehini eline aldý. Havaya
kaldýrarak:

– Zaferimizin þerefine, diye haykýrdý.

Salonda bir an sessizlik oldu. Ardýndan kahka-
halar birbirine karýþtý. Herkes kadehlere davrandý.
Aðýzlar ayný anda açýldý ve “Zaferimize!” sesleri sa-
londan dýþarýya fýrladý. Tam bu sýrada duvar dibinde
bir adam ürkek, kýsýk bir sesle: “Bu canavarlýktýr.”
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diyecek oldu. Diyemedi. Kýyafetinden din adamý
olduðu anlaþýlan bu zayýf bedenli adam endiþeyle
süzdü salondakileri. Korkmuþtu. Karþý çýkamamýþtý.
Sadece kendi duyabileceði bir ses tonuyla:

“Bu kadar alçalamayýz. Savaþ meydanlarýnda
zaferden ümidimiz kalmamýþ demek ki. Vay bizim
hâlimize! Hem Nureddin Zengi bu plânýn mutlaka
farkýna varacaktýr. Mekke ve Medine’de kendisin-
den izinsiz kuþ bile uçmasýna izin vermez o. Asla
baþarýlý olamayacaðýmýz gibi, bir de baþýmýza iþ aça-
caðýz.

*   *   *
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GEMÝDE ÝKÝ KÝÞÝGEMÝDE ÝKÝ KÝÞÝ

–OO oh, bu boðazý çok seviyorum! Bir yaným-
da Atlas Okyanusu, diðer yanýmda Akdeniz… Ar-
kamda Avrupa, önümde Afrika… Burasý dört dün-
yanýn buluþma noktasý… Çok mutluyum çook!
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Geminin güvertesinde, etrafý seyretmekte olan
iki kiþiden genç olanýydý konuþan. Aleks derlerdi
ona. Göbeði öne doðru fýrlamýþ, dolgun suratlý bir
adamdý bu. Kalýn göz kapaklarýnýn çevrelediði ma-
vi gözlerinden zeki olduðu hemen anlaþýlýyordu.  

Diðerin adý ise Silva idi. Silva, Aleks’ten birkaç
yaþ daha büyüktü. Boyu oldukça kýsaydý. Dikkat
çekecek kadar da zayýftý üstelik. Güvertede dolaþan
rüzgâr karþýsýnda ayakta durabilmek için ayrýca bir
gayret sarf ediyordu. Sürekli etrafý kolaçan ediþin-
den, bir þeylerden çekindiði belli oluyordu. Ürkek
ürkek etrafa bakýnarak:

– Bu iþi baþaramazsak ben seni o zaman görü-
rüm, diye fýsýldadý. Ne gamsýz adamsýn vesselam!
Bir düþünsene, ya bizi bir tanýyan olursa? 

– Tanýrlarsa tanýsýnlar, ne olacak?

Silva:

– Bu kýlýkla ne arýyorsunuz buralarda, diye sorar-
larsa ne cevap vereceðiz?

– Müslüman olduk ve hacca gidiyoruz. Ne var ki
bunda? 

– Nasýl bu kadar rahat olabiliyorsun, pes doðru-
su! Ben her dakika ölüp ölüp diriliyorum! 
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Aleks, yüzündeki mutluluk ifadesini bozmadan
konuþtu:

– Bize bu görevi verenler senin bu hâlini görse-
lerdi ne düþünürlerdi acaba? Merak ediyorum doð-
rusu; sen mi Endülüs’ün en marifetli hýrsýzýsýn? Þu
hâline bak hele! Korkudan betin benzin atmýþ. Bý-
rak þimdi endiþelenmeyi de boðaz manzarasýnýn ta-
dýný çýkar. Korkunun ecele faydasý olmaz. Mutlu ol-
maya çalýþ. Þu kuþlara bir bak; iþte mutluluk bu!
Sana hiçbir þey ifade etmiyor mu þu muhteþem
manzara?

Silva arkadaþýnýn iþaret ettiði yöne çevirdi göz-
lerini. Gökyüzünün maviliði içinde süzülen kuþ sü-
rüsünü gördü. Suratýný asarak:

– Etmez olur mu, dedi. Bir terslik olursa hali-
miz ne olur? Bizi katrana batýrýp kuþ tüyüne yatý-
rýrlar. O tüylü hâlimizle Medine sokaklarýnda gez-
dirirler bizi. O zaman týpký bu kuþlara benzeyece-
ðiz…

– !

– Ne o? Mutluluðuna katran mý döktüm yoksa?
Ama unutma ki baþýmýza gelebilecek bir durum bu.
Düþünsene, Müslüman kýlýðýna bürünmüþ iki gay-
rimüslimiz… Ýslâm Peygamberinin vücudunu çalýp
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Endülüs’e götüreceðiz! Hem de onca insanýn gözü
önünde…Ne macera ama! Aklýn ve mantýðýn ala-
bileceði bir þey mi bu?

Aleks bu sözler üzerine gülümsemeyi býraktý.
Bakýþlarýný alabildiðine sertleþtirerek:

– Baþka çaremiz mi var, diye gürledi.

Silva korktu. Bir adým geriye çekildi. Onun bu
hâlini gören Aleks yumuþadý:

– Bunu yapmaya mecburuz. Biliyorsun ki Müs-
lümanlarla baþ edemiyoruz. Ordularýmýz maðlubi-
yet üstüne maðlubiyet alýyorlar. Peygamberlerinin
vücudunu kabrinden çalýp bizimkilere teslim eder-
sek Ýslâm ordularýnýn morali bozulacaktýr. Bir de
kazanacaðýmýz altýnlarý düþün! Çil çil… Binlerce
altýn! Ömrümüzün sonuna kadar sokaklarda hýrsýz-
lýða paydos. Yattýðýmýz yerden yaþayýp gideceðiz. 

Silva altýnlardan bahsedilince heyecanlandý.
Gözlerini iri iri açarak:

– Ama kabre nasýl yaklaþacaðýz, diye sordu. 

– Kýlýðýmýza baksana sersem! Neden bu kýya-
fetleri giyindiðimizi sanýyorsun? Ýþ olsun diye mi?
Unutma, artýk her hareketimiz Müslümanca ola-
cak. Halka bol bol hediye daðýtacaðýz. Böylece ken-
dimizi herkese sevdireceðiz. Medinelilerin güvenini
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kazandýk mý iþ kolay… Yeter ki sen bir sakarlýk
yapma!  Eðer bir þüphe çekersek Sultan Zengi tepe-
mize biner bak! Ha bu arada sakýn unutma; senin
adýn Cemal, benim adým Talip… 

– Ama benim adým Silva!

Aleks sinirlenmemek için kendini sýktý. Sesini
biraz yükselterek:

– Sen ne laf anlamaz adamsýn be, diye çýkýþtý.
Sana yüz kere söyledim; artýk herkes bizi Müslüman
bilmeli. Týpký onlar gibi yaþamalýyýz. Ýsimlerimizi
bu yüzden deðiþtirdik. 

– Haaa…

– Yaaa… 

*  *  *
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ÖZLEMÖZLEM

SS elçuklu Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi
odasýnda bir aþaðý bir yukarý geziniyordu. Yanýnda-
ki veziri göz ucuyla onun sýkýntýlý hâlini seyrediyor-
du. Sonunda dayanamadý ve saygý dolu bir sesle:

– Sultaným sýkýntýlý görünüyorsunuz, dedi. Sizi
böylesine düþündüren olay nedir acaba? Derdinizi
açar mýsýnýz? 

Nureddin Zengi cevap vermeden epeyce bir sü-
re bekledi. Sonra yerdeki mindere oturdu. 

Derin bir nefes aldý ve:
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– Nice zamandýr Mekke ve Medine’ye gideme-
dik Cemaleddin, dedi. Gönlümüz o kutsal yerleri
görmeyi arzu eder. Peygamber topraðýnýn kokusu-
nu ciðerlerimize doyasýya çekebilsek ne güzel olur-
du deðil mi?

Vezir gözlerini yere dikti. Baþýný sallayarak:

– Güzel olurdu tabi, dedi ve yapýlacak iþleri sý-
ralamaya baþladý. Yapýlacak o kadar çok iþ vardý ki
Nureddin Zengi bu ziyaretini ertelemesi gerektiðini
anladý.

*  *  *
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KÝRALIK EVKÝRALIK EV

MM edine sokaklarý ana baba günüydü. Þehir
sakinleri dünyanýn dört bir yanýndan gelen ziyaret-
çileri aðýrlýyorlardý. Herkes alýþ veriþ yapýyor, dük-
kânlar dolup dolup boþalýyordu. Aleks ve Silva þýk
bir kýyafetle dükkânlarý dolaþýyorlardý. Küçük bir
dükkânýn önüne geldiler. Aleks tezgâhtaki çocuða:

– Merhaba, dedi.

Çocuk elindeki kumaþý sarmaya çabalarken gü-
lümseyerek:

– Hoþ geldiniz, dedi. Ne arzu etmiþtiniz efen-
dim?

Aleks de gülümsedi. Yapmacýk bir tavrý vardý.
Çocuða:
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– Benim adým Talip, bu da arkadaþým Cemal,

dedi. Biz Endülüslü Müslümanlarýz. Hacca geldik.

Bir süre Medine’de kalmayý düþünüyoruz. Sonra

Kâbe’yi ziyarete gideceðiz. O güne kadar kalacak

bir ev arýyoruz. 
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Çocuk elindeki kumaþ topunu rafa koydu. Ba-
þýndaki takkeyi çýkardý. Kafasýný kaþýyarak bir süre
düþündü ve:

– Babam namaz kýlmak için mescide gitti. Az
sonra gelir. Durumu bir de ona anlatalým. Mutlaka
size yardým edecektir.

Ýki kafadar içeriye geçtiler. Çocuðun gösterdiði
yere oturuken Silva:

– Senin adýn ne, diye sordu.

– Ali efendim. 

– Silva heyecan dolu bir sesle arkadaþýna seslendi:

– Aa, duydun mu Aleks, dedi. Adý Ali’ymiþ. Se-
nin adýna benziyor!

Çocuk þaþkýn þaþkýn baktý ikisine. Aleks bir an
ne diyeceðini bilemedi. Sonra kendini toparlayýp:

– Aleks mi? O da kim? Benim adým Talip! Ta-
lip… Ali ile Talip’in neresi birbirine benziyor ki?

Silva yaptýðý yanlýþý fark etmiþti. Hemen atýldý:

– Nasýl benzemiyor? Senin isminin içinde Ali
geçiyor ya! T-ali-p… Gördün mü?

Aleks gülümsemeye çalýþarak onayladý. 

– Ya, dedi. Adýmýz birbirine benziyor. Bu arada
sormadan edemeyeceðim. Þu kitaplarý kim okuyor?
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Ali bir köþedeki dolaba üst üste konulmuþ ki-
taplara baktý ve:

– Ben, dedi. 

– Sahi mi, dedi Aleks. Bu yaþta kitaba düþkün
olan birini ilk defa görüyorum. 

Silva araya girdi:

– Ben kitap okumayý hiç sevmem. 

Ali þaþýrmýþ gibi bir yüz ifadesi takýnarak

– Ama nasýl olur, dedi. Oysa Endülüs’te dünya-
nýn en büyük kütüphaneleri vardýr. Sizler yaný baþý-
nýzdaki kültür hazinelerinin farkýnda deðil misiniz
yoksa?

Silvanýn gözleri açýlýverdi:

– Hazine mi?

Ali güldü:

– Caným, hazine dedimse para demek isteme-
dim. Bana göre her kitap bir hazinedir. Bu yüzden
öyle konuþtum.

Aleks durumu kurtarmak için:

– Ben çok okurum, dedi. Endülüste’yken  çoðu
kez kütüphanelerde sabahlardým. Ah ne günlerdi
onlar!
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Ali derin bir iç geçirdikten sonra:

– Keþke ben de oralara gidebilseydim, dedi.

Silva elini sallayarak:

– Eðer istiyorsan dönüþte seni de götürebiliriz,
dedi. 

Bu sýrada tezgâha bir müþteri yanaþtý. Ali onunla
ilgilenmek için sýrtýný döndüðünde Aleks arkadaþý-
nýn böðrüne sert bir dirsek vurdu. Caný fena hâlde
yanan Silva baðýrmamak için dudaklarýný ýsýrdý. 

Çok geçmeden Ali’nin babasý geldi. Bu ak sa-
kallý, güler yüzlü bir ihtiyardý. Tatlý bir ses tonuyla:

– Hoþ geldiniz, dedi. 

Aleks ve Silva ayaða kalktýlar:

– Hoþ bulduk. 

Ali:

– Baba bunlar Endülüs’ten gelmiþler, dedi. Bu
amcanýn adý Talip, bu da…

Silva atýldý

– Benim adým da Cemal! Hac vazifemizi yap-
mak için geldik. Kalacak yer arýyorduk. Ali, sizin
bize yardýmcý olabileceðinizi söyledi. 

Adam memnun olmuþtu:
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– Lütfen oturun, dedi. Kalacak yer ayarlarým size.

Benim adým Hüseyin. Ýþimden dolayý Tüccar Hüse-

yin de derler. Söyleyin bakalým, Medine’nin nere-

sinde kalmak istersiniz?

Aleks biraz düþünür gibi yaptýktan sonra:

– Peygamber Efendimizi ziyaret için buralara

kadar geldik, dedi. O’nun kabrine çok yakýn bir yer-

de kalmak isteriz. Gece gündüz Mescidi Nebevi’de

ibadet ederek, burada geçen zamanýmýzý iyi deðer-

lendirmek istiyoruz. Bir dakikayý bile ziyan etme-

meliyiz. Buralara gelmek bir daha nasip olmayabilir,

öyle deðil mi efendim?

Tüccar Hüseyin baþýný salladý:

– Öyle, öyle…

Aleks elini dizine vurdu:

– Ee, ne dersiniz? Eðer müsaitseniz  artýk kalka-

lým. Yýllardýr hasretiz bu topraklara. Bir an önce

mescide gitmek için can atýyoruz.

Tüccar Hüseyin önde iki sahtekâr arkada yola

koyuldular. Mescidi Nebevi’nin kýble tarafýnda bir

evin önüne gelince durdular. Tüccar Hüseyin:
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– Sanýrým burasý aradýðýnýz özellikte bir ev, dedi.

Aleks ve Silva’nýn gözleri parlýyordu. Umduk-

larýndan da kolay olmuþtu bu iþ. Tüccar Hüseyin,

Alek’sin omzuna dokundu ve:
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– Peygamber Efendimizin kabrine çok yakýn bir
ev burasý, dedi. Namazlarýnýzý mescitte kýlar, sonra
da Efendimizi ziyaret edersiniz. Sahabe efendileri-
mizin mezarlarýnýn bulunduðu Baki Kabristaný bu-
raya çok yakýn. Sýk sýk oraya da gider dua edersiniz.
Haa unutmadan söyleyeyim, bir þeye ihtiyaç duyar-
sanýz, hemen bana gelin. Elimden geldiðince size
yardýmcý olurum. 

Aleks ve Silva’nýn sevinçten adeta ayaklarý yere
deðmiyordu. Teþekkür ede ede çeneleri yoruldu. Tüc-
car Hüseyin onlarý eve býraktý ve dükkanýna döndü. 

Onun gidiþiyle evin içini inceden inceye gözden
geçirdiler. Silva:

– Þimdi ne yapacaðýz Aleks, diye sordu. 

– Yan gelip yatacaðýz!

– Ýyi, zaten yorulmuþtum. Kendimi yataða bir
atayým, üç gün uyanmam gayri!

– Sen adamý çýldýrtýrsýn be! Ne yatmasý, ne uy-
kusu? Hemen dýþarýya çýkacaðýz. Etrafý kolaçan ede-
ceðiz. Ýnsanlarýn güvenini kazanacaðýz. Sonra da bir
yolunu bulup kabre ulaþacaðýz. Haydi, yürü baka-
lým!

*  *  *
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MESCÝDDEMESCÝDDE

YYanlarýna bir miktar para alýp dýþarýya çýktýlar.
Yolda karþýlaþtýklarý herkese gülümseyerek selam
verdiler. Mescide vardýlar. Tam namaza duracaklardý
ki, arkadan birinin sesini duydular:

– Hey, bir dakika! Siz ne yapýyorsunuz öyle?

Aleks ve Silva’nýn yüreði aðzýna geldi. Endiþeyle
geriye dönüp kendilerine seslenen kiþiye baktýlar.
Bu, ihtiyar biriydi. Bakýþlarýnda bir þaþkýnlýk vardý.
Aleks titrek bir ses tonuyla:

– Bize mi seslendiniz efendim, diye sordu. 

– Evet! Ne yapýyorsunuz siz?

Silva korku içinde arkadaþýnýn kulaðýna:

– Ýþte þimdi ayvayý yedik, diye fýsýldadý. Adam
niyetimizi anlamýþ olmalý. Þimdi ne yapacaðýz?
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Aleks soðukkanlý görünmeye çalýþýyordu. Boy-
nunu bükerek:

– Namaz kýlacaktýk, dedi. 

Adam yanlarýna kadar geldi. Ýkisini baþtan aya-
ða süzdükten sonra:

– Buralý deðilsiniz galiba, dedi.
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Aleks:

– Doðru tahmin ettiniz, Endülüs’ten geliyoruz.
Bir sorun mu vardý?

Ýhtiyar gülümsedi.

– Yabancý olduðunuz belli oluyor. Namaz için
yanlýþ yöne duruyordunuz. Bu yüzden seslendim si-
ze. Kýble þu tarafta…

Ýki arkadaþ bir an ne diyeceklerini bilemediler.
Kendini ilk toparlayan Aleks oldu:

– Aa, sahi, dedi. Buralara ilk geliþimiz tabi. Bu
yüzden acemilik çekiyoruz biraz. Bizi uyardýðýnýz
için teþekkürler…

Ýhtiyar, baþýný sallayarak geri döndü. Ýki kafa-
dar derin bir “oh” çektiler. 

Mescitten çýkýp sokaklarda dolaþtýlar. Gördük-
leri yoksullara hediye daðýttýlar. Günler bu þekilde
geçip gidiyordu. Onlarýn bu davranýþlarý kýsa za-
manda dilden dile yayýldý. Medineliler artýk bu iki
adamý iyi insanlar olarak anýyorlardý. 

Aleks ve Silva nihayet kararlarýný verdiler. Kal-
dýklarý evin tabanýndan Peygamberimizin kabrine
doðru bir tünel kazacaklardý. Çýkan topraðý da kim-
seye fark ettirmeden Baki Kabristanlýðý’na götürüp
dökeceklerdi. Hemen iþe koyuldular.
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BENÝ BUNLARDBENÝ BUNLARDAN KAN KURURTTAR!AR!

NNureddin Mahmut Zengi geç saatlere kadar
devlet iþleriyle uðraþtý. Sonra kalkýp abdestini tazele-
di ve namaz kýldý. Seccadesinin üzerinde uzun uzun
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dua ettikten sonra yataðýna uzandý. Günün yorgun-
luðuyla hemen uykuya daldý.

Rüyasýnda Peygamber Efendimiz belirdi. O
nurlu yüzünde bir tuhaflýk vardý. Yanýndaki iki ki-
þiye kýzgýnlýkla bakýyordu. Nureddin Zengi dikkat
kesildi. Bu adamlar sarýþýn, mavi gözlüydüler. “Bu
yabancýlar kim acaba?” diye düþünürken Peygam-
berimizin sesini duydu:

– Nureddin, beni bu adamlardan kurtar!

Nureddin Zengi irkildi. Ayný anda uykudan
uyanýverdi. Yataðýnda oturur vaziyette bir süre gör-
düðü rüyayý düþündü. Kendi kendine mýrýldanarak:

– Peygamberimiz, “Þeytan benim þeklime bü-
rünemez. Beni rüyada gören gerçekten görmüþtür.”
diyor. Öyleyse tuhaf bir þeyler oluyor. Acaba Pey-
gamber Efendimiz ne demek istedi?

Bir anlam veremeyince kalktý, abdest aldý. Te-
heccüt namazý kýldý. Gördüðü rüyayý düþünerek
dua etti. Sonra tekrar yataðýna uzandý. Epey bir sü-
re sonra uykuya daldý. Fakat çok geçmeden rüya-
sýnda yine Peygamber Efendimiz’i gördü. O iki ya-
bancý da oradaydý. Peygamber Efendimiz onlarý iþa-
ret ederek:

– Nureddin, beni bunlardan kurtar, dedi.
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Nureddin Zengi korkuyla uyandý. Yataðýndan
çýkýp odasýnda aþaðý yukarý dolaþtý. Kafasý karýþmýþ-
tý. Ne yapacaðýný bilmiyordu. Çaresiz, tekrar yattý.
Fakat ayný rüyayý üçüncü kez gördü. Peygamber
Efendimiz:

– Nureddin, beni bu adamlardan kurtar, diyor-
du.

Nureddin Zengi feryat ederek uyandý. Hemen
yataðýndan fýrlayýp dýþarý çýktý. Veziri Cemaleddin
Mavsili’yi çaðýrdý. Üç kez üst üste gördüðü rüyayý
ona anlattý ve:

– Ne dersin, diye sordu. Bu rüyanýn mutlaka
bir hikmeti var. Sence neler oluyor Cemaleddin?

Ýyi bir insan olan Cemaleddin Mavsili eli çenesin-
de derin derin düþündü. Sonunda dudak bükerek:

– Yarýn erkenden yola çýksak, dedi. 

– Nereye?

– Medine’ye…

– Neden?

– Peygamber Efendimiz “Beni kurtar.” demiþse
Medine’de bir þeyle oluyor demektir. Rüyanýzda
gösterilen o iki insaný orada arayalým. Bakalým bu-
labilecek miyiz? 
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Nureddin Zengi baþýný sallayarak:

– Haklýsýn, dedi. Burada oturup eli kolu bað-
lýymýþ gibi durmaktansa Medine’ye gitsek iyi olur.
Hem uzun süreden beri oralarý görsek, deyip duru-
yorduk. Kimseye duyurmadan sabah erkenden yir-
mi süvariyle birlikte yola çýkalým. Yanýmýza bol
miktarda hediye alalým. Medinelileri tek tek çaðýrýp
kendilerine hediyelerimizi sunalým. Böylelikle o iki
adamý araþtýrýrýz.

Hazýrlýklar yapýldý. Gün doðarken yirmi iki atlý
yola koyuldu. 

*  *  *
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TÜNELTÜNEL

– AA leks þu topraklarý çýkar. Buraya birkaç
mum daha getir. Ýçerisi çok karanlýk!

– Bütün iþleri ben yapýyorum. Sen sadece toprak
taþýyorsun.
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Aleks elindeki kazmayý býraktý. Baþýný çarpma-
maya özen göstererek Silva’nýn yanýna kadar geldi.
Kan ter içinde olan yüzünü iþaret ederek:

– Þu halime bak, diye baðýrdý. Kazý iþini kolay mý
sanýyorsun? Ýstersen iþleri deðiþelim. Sen kaz, ben
topraðý çekeyim. Bakalým becerebilecek misin?

Silva bir Aleks’e bir kazmaya baktý. Kazma iþini
gözü kesmeyince gülümsedi:

– Þaka yaptým caným, dedi. Sen devam et. Ben
topraðý taþýrým. Ama haberin olsun yukarda epeyce
toprak birikti. Onlarý bir an önce bir yere götürüp
boþaltmamýz gerekiyor. 

Aleks alnýnda biriken terleri koluyla sildi:
– Merak etme, týpký plânladýðýmýz gibi yapaca-

ðýz. Sabahleyin gün doðarken Baki Kabristaný’ný
ziyaret eder, yanýmýzda götürdüðümüz topraklarý
mezarlara serpiþtiririz.

Silva içi toprak dolu çuvalý sürürken sýrýttý:
– Ne akýllý adamsýn vesselam. Þeytana bile kü-

lahýný ters giydirirsin sen. Bir oðlum olursa adýný
Aleks koyacaðým.

Tekrar iþe koyuldular. Ta þafak vaktine kadar
ara vermeksizin çalýþtýlar. Sonra çekilip bir süre din-
lendiler. 

Gün doðumuna az bir zaman kala üzerlerinde-
ki iþ kýyafetlerini çýkarýp temizlendiler. En güzel
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elbiselerini giyinip kokular süründüler. Sonra da içi
toprak dolu çuvallarý sýrtlayýp dýþarýya çýktýlar. Or-
talýk tenhaydý. Ara sokaklardan geçerek Baki Kab-
ristanýna geldiler. Çok yorulmuþlardý. Biraz oturup
soluklandýlar. Silva:

– Mezara daha ne kadar mesafe kaldý, diye sordu.

Aleks boynunu ovuþturarak:

– Böyle çalýþmaya devam edersek, on beþ yirmi
günde iþimiz biter, diye cevap verdi.

Kalkýp çuvallarý uygun yerlere boþalttýlar. Doð-
ruca eve geldiler. Odanýn tabanýndaki tünel aðzýný
tahtalarla kapattýlar. Üzerine de halý serdiler. Etrafý
bir güzel temizlediler. Aleks bir kahkaha atarak:

– Kimse burada bir tünel olduðunu fark ede-
mez, dedi.

Silva da güldü:

– Haklýsýn Aleks. Peki þimdi ne yapacaðýz? Gün
boyunca yatacaðýz deðil mi?

Aleks kaþlarýný çatarak baktý arkadaþýna:

– Ne tembel adamsýn ha! Býraksam ayýlar gibi
aylarca yatacaksýn. 

Silva bezgin bir yüz ifadesiyle:

– Ama çok yorulduk, diye inledi.

– Yorulmak yok! Buraya koca Avrupa için gel-
dik. Ýnsanlar bize bu iþi güvendikleri için verdiler.
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O hâlde canýmýzý diþimize takýp çalýþacaðýz.
Silva þaþýrmýþtý:
– Ne yani, dedi. Gündüzleri de mi kazý yapacaðýz?
– Hayýr, sadece geceleri kazacaðýz. Gündüzleri

halk arasýna karýþýp onlardan biriymiþiz gibi dav-
ranmaya devam edeceðiz. Kimseyi þüphelendirme-
meliyiz. Haydi paralarý yanýna al da çýkalým artýk.
Fakir fukaraya sadaka filan verelim.

Silva koþtu, sandýktan içi dolu bir kese çýkardý.
Sallayarak:

– Bu caným paralarý daðýtmak çok aðrýma gidi-
yor, dedi.

Aleks:
– Sabret, dedi. Memlekete dönünce aðýrlýðýmýz-

ca altýnýmýz olacak. Kaz gelen yerden tavuðu esir-
gemeyelim. Yalnýz þu çocuðun adý neydi, ha Ali…
Dün Baki Kabristaný’na giderken bizi izliyordu.  O
çocuðun bakýþlarýný hiç beðenmiyorum. Babasý Tüc-
car Hüseyin bize hayran olmasýna raðmen o çocuk
þüpheli þüpheli bakýyor bize. Çok uyanýk birine
benziyor. Baþýmýza bir iþ açmasýn. Dikkatli olmalýyýz.
Haydi gidelim artýk. Bu gün yapýlacak bir sürü iþi-
miz var.

Silva keseyi kuþaðýna yerleþtirirken güldü:
– Doðru söylüyorsun, yapýlacak çok iþ var. 
Çýktýlar.
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AATLILARTLILAR

YY irmi iki atlý çölde ilerliyordu. Atlar ve insanlar
yorgundu. Sadece namaz ve yemek için duraklýyor-
lardý. Cemaleddin Mavsili askerleri ve altlarýndaki
atlarý askerleri þöyle bir süzdükten sonra:

– Sultaným, dedi. Yakýnlarda bir köy daha var.
Orada biraz dinlenelim mi? Daha fazla devam et-
memiz mümkün deðil. Atlar çatlamak üzere.

– Nureddin Zengi oralý olmadý. Dudaklarý kýpýr
kýpýrdý. Belli ki Kur’an okuyordu. Epeyce bir zaman
sonra konuþtu:
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– Duramayýz Cemaleddin. Ýçimde müthiþ bir
sýkýntý var. At üstünde uyuyup bir an önce Medi-
ne’ye varmalýyýz. Orada bir þeyler oluyor. Acele et-
meliyiz. Sözünü ettiðin köye sadece atlarý deðiþtir-
mek için uðrayalým. Askerlere de söyle, diþlerini
sýksýnlar. Yarýn oraya ulaþýrýz Allah’ýn izniyle. O za-
man bol bol dinlenirler.

– Emredersiniz sultaným.

– Ha sahi, kaç gündür yoldayýz?

Camaleddin Mavsili biraz düþündükten sonra:

– Tam on beþ gün oldu sultaným, dedi. 

Sultan baþka bir þey demedi. Dudaklarý yine ký-
pýr kýpýrdý. Gözleri ise sevgili Peygamberimizin me-
zarýnýn bulunduðu köyü bir an önce görme arzu-
suyla sürekli ileriye bakýyordu.

*  *  *
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YER SARSINTISIYER SARSINTISI

TTünelde kazý tüm hýzýyla sürüyordu. Aleks
kazýyor, Silva ise çýkan topraðý çuvallara dolduru-
yordu. Mezara çok yaklaþmýþlardý.

Bir gürültü koptu. Yer sarsýlýyordu. Mumun
alevi sönecek kadar azaldý. Tavandan yer yer toprak
dökülüyordu. 

Aleks kazmayý atýp bir yere tutundu. Silva korku
dolu gözlerle ona bakýyordu. 

– Neler oluyor Aleks?

– Bilmiyorum!

Gürültü gittikçe þiddetleniyordu. Tünel çökecek
sandýlar. 
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– Silva, çabuk çýkalým buradan!

Hýzla tünelin aðzýna doðru ilerlemeye baþladý-

lar. Güçlükle dýþarýya çýktýlar. Ev titriyordu. Pence-

reye koþtular. Gök yüzünde peþ peþe þimþekler ça-

kýyordu. Aleks olanlara bir anlam veremeyince:
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– Tuhaf bir durum bu, diye mýrýldandý. Yaðmur
yok. Ama gök çatlayacak gibi…

– Aleks þuraya bak! Bir karaltý var.

Aleks irkilerek Silva’nýn iþaret ettiði yere baktý.
Gerçekten de orda biri vardý. Kapýya koþtu. 

Silva arkasýndan baðýrdý:

– Aleks nereye?

– Beni burada bekle!

Aleks dýþarýya çýktý. Bu sýrada karþýdaki karaltý
da hareketlendi. Ýki evin arasýndaki yýkýntýnýn üze-
rinden aþýp kayýplara karýþtý. 

Az sonra Aleks geri döndü. Kan ter içindeydi. 

– Bir çocuktu, dedi. Sanýrým Ali’ydi. Bu çocuk
baþýmýza bir iþ açmadan þu tüneli bitirsek iyi olacak.
Bir gün daha kalamayýz artýk buralarda.

Silva çok korkmuþtu. Aleks’in koluna yapýþtý:

– Dostum Allah bizi cezalandýracak galiba. Ne
olur gidelim buralardan. Baþýmýza kötü þeyler gele-
cek yoksa.

Aleks arkadaþýna baktý ve kararlý bir sesle:

– Hayýr, dedi. Ýþimizi bitirmeden asla burayý terk
etmeyeceðiz. Ortalýk sütliman olunca yeniden tünele
ineceðiz. Zaten çok az bir mesafe kaldý. Neredeyse
kabre ulaþtýk sayýlýr. Þimdi gidip yatalým biraz. Sonra
devam ederiz. 
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HEDÝYEHEDÝYE

–ÝÝ þte! Nihayet Peygamber þehri göründü. Gö-
rüyor musun Cemaleddin, ne de güzel deðil mi?
Vallahi buranýn bir avuç topraðýný tüm dünyaya de-
ðiþmem.

Vezir, Sultanýn gözlerindeki yaþlarý fark etti.
Bütün Müslümanlar gibi o da çok seviyordu Medi-
ne’yi. Peygamber Efendimizin burada yaþadýðý aný-
larý hatýrlayýnca kendisinin de gözleri doluverdi.
Aðladýðýný belli etmemeye çalýþarak:

– Doðru söylüyorsunuz sultaným, dedi. Yeryü-
zünde Mekke ve Medine gibi kutlu bir yer baþka
nerede var ki? Buralar insanlarýn en büyüðüne ev
sahipliði yaptý. Mübarek yerlerdir.
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Atlarýný heyecanla mahmuzladýlar. Þehre girdik-
lerinde etraf pek kalabalýk deðildi. Sultan doðruca
mescide gitti. Abdest alýp namaz kýldý. Sonra kalktý,
Peygamber Efendimizin mezarýnýn baþýna geldi. Rü-
yasýndaki olayýn çözülmesi konusunda kendisine yar-
dým etmesi için Allah’a dua etti. Ardýndan da þehrin
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sorumlusunu çaðýrdý ve kendini tanýttý. Epeyce hoþ
beþ ettikten sonra meramýný anlattý:

– Medinelilere hediyeler getirdim. Tellallar geldi-
ðimi herkese duyursun. Herkes ismini yazdýrsýn. Son-
ra isim sýrasýna göre gelip hediyesini benden alsýn. 

Tellallar sokaklara çýkýp sultanýn sözlerini halka
duyurdular. Medine’nin her sokaðýnda yüksek sesle
ayný cümleler tekrar edildi.

– Ey Medineliler! Sultanýmýz Nureddin Mahmut
Zengi Aksungur, Peygamber Efendimizin kabrini
ziyaret amacýyla þehrimize gelmiþtir. Beraberinde de
sizler için çeþit çeþit hediyeler getirmiþtir. Sultanýmý-
zýn isteði üzerine, þehrimizde yaþayanlar isimlerini
yazdýracak, hediyesini alacaktýr.

Halk bu ani ziyaret karþýsýnda þaþkýna dönmüþ-
tü. Kimi hediye almak, kimi sultaný görmek için
iþini gücünü býrakýp koþtu. Muhafýzlarýn da yardý-
mýyla düzgün bir sýraya geçtiler. Tek tek sultanýn
önünden geçip hediyelerini almaya baþladýlar. He-
diyesini alanlar:

– Allah sizi baþýmýzdan eksik etmesin sultaným,
diye dualar ediyorlardý. 

Sultan, önünden geçenleri dikkatle süzüyor, rü-
yada kendisine gösterilen kiþileri arýyordu.

Listede ismi bulunan son kiþi de gelip hediyesini
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aldý. Aradýðý insanlara benzeyen kimseyi göremeyen
Sultan’ýn caný sýkýlmýþtý. Merakla etrafýna bakýndý ve:

– Listeye ismini yazdýrmayan baþka kimse kaldý
mý, diye sordu. 

Þehrin sorumlusu listeye bir göz attýktan sonra:

– Hayýr sultaným, dedi. Medinelilerin hepsi geldi. 

Vezir Sultanýn kulaðýna eðildi ve:

– Rüyada gördükleriniz sarýþýn ve mavi gözlü ol-
duðunu söylemiþtiniz, dedi. 

Sözünü ettiðiniz kimseler belki yabancýdýrlar.
Ne dersiniz?

Sultan elini yanaðýna yasladý, bir süre düþündü ve:

– Þehirdeki yabancýlarý da görmek istiyorum, dedi.

Þehrin sorumlusu Sultanýn birilerini aradýðýný
anlamýþtý. Endiþeli bir sesle:

– Sultaným, dedi. Bir sorun mu var?

Sultan düþünceli düþünceli bakýyordu. Baþýný
sallayarak:

– Evet, diye cevap verdi. Hem de çok önemli bir
sorun. Ama üstesinden gelemedik. 

– Sakýncasý yoksa canýnýzý sýkan meseleyi öðre-
nebilir miyim? Belki bir yardýmým dokunur.

Sultan gördüðü rüyayý ona da anlattý. Ýki kiþinin
Peygamber Efendimize zarar vermek için Medine’ye
gelmiþ olabileceðini söyledi ve:
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– Bu iki adamý ne yapýp ne edip bulmalýyýz, dedi.

Þehir sorumlusu:

– Merak etmeyin efendim, dedi. Eðer sözünü
ettiðiniz kiþiler Medine’deyse ben þimdi gider bulu-
rum onlarý. 

Askerler yeniden sokaklara daldýlar. Gördükleri
herkese þehirde sarýþýn yabancýlar olup olmadýðýný
soruyorlardý. Nihayet yoksul bir adam:

– Aradýðýnýz kiþileri ben tanýyorum, dedi. 

Adam askerlerin önüne düþtü. Doðruca Aleks
ile Silva’nýn kaldýðý eve getirdi. Askerlere:

– Ýþte, iki sarýþýn adam burada kalýyor. Endülüslü
iki Müslüman olduklarýný söylüyorlar. Çok yardým-
sever insanlar. Üstelik çok da ibadete düþkünler. Her
gün namazlarýný mescitte kýlar, Peygamber Efendi-
mizin mezarýný ziyaret ederler. Ayrýca, onlarý her sa-
bah Baki Kabristaný’nda görürüz.

Askerler hemen kapýyý týklattýlar. Aleks ve Sil-
va’yý alýp Sultan’ýn huzuruna getirdiler. Ýkisinin de
endiþeli olduklarý gözlerinden okunuyordu. Sultan
onlarý görür görmez heyecanlandý. Vezirine dönüp:

– Bunlar rüyada bana gösterilen adamlar, diye
fýsýldadý.

Sakin olmaya çalýþarak ayaða kalktý. Aleks ve
Silva’nýn yanýna kadar geldi ve:
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– Kusura bakmayýn, dedi. Halkýn sizden övgüyle
söz ettiðini duydum. Sizleri bu yüzden çaðýrdým.
Bana biraz kendinizden bahseder misiniz?

Aleks delicesine çarpan kalbine hakim olmaya
çalýþarak:

– Ben Talip, bu da arkadaþým Cemal, dedi. Bizler

41Sinsi Plân



hac vazifenizi yapmak üzere buralara kadar geldik.
Yarýn da memleketimize, Endülüs’e dönecektik
efendim.

Sultan gülümsedi:

– Ya öyle mi? Çok güzel! Haccýnýz mübarek ol-
sun. Medine’de size iyi davrandýlar mý?

Bu kez Silva konuþtu:

– Tabi, buralarýn insaný çok misafirperver. Me-
dine’yi çok sevdik.

Sultan her hareketlerini izliyordu. Fakat þüphe-
lenecek her hangi bir hâllerini görmedi. Peygambe-
rimiz rüyada neden bunlardan kendisini kurtarma-
sýný istemiþti acaba? Kararlý bir ses tonuyla:

– Kaldýðýnýz evi görmek istiyorum, dedi. Beni
evinize götürün!

Ýki arkadaþ ayný anda:

– Evimize mi, diye þaþkýnlýkla sordular. 

– Evet, doðru duydunuz. Yoksa bir sakýncasý mý
var?

Aleks telaþýný gizlemeye çalýþtý:

– Yoo, ne sakýncasý olsun ki? Evimizi ziyaret et-
menizden þeref duyarýz efendim.

– Ne duruyoruz? Gidelim o hâlde!
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Topluca yola koyuldular. Dar sokaklardan yü-
rüyerek giderken Sultan iki arkadaþa sorular sorma-
ya devam ediyordu. Aleks Ýslamiyet hakkýndaki ge-
niþ bilgilerini kullanarak bu sorulara ustaca yanýtlar
veriyordu. Bu sýrada halktan bazýlarý da onlara ka-
týlmýþtý. Tüccar Hüseyin’in dükkanýnýn önünden
geçerlerken tezgahta duran Ali kalabalýðý görünce
merakla dýþarýya fýrladý. Kalabalýðýn peþine takýldý.
Yanýndaki gence:

– Hayrola, dedi. Sultan nereye gidiyor?

– Endülüslü iki adam var ya, onlarýn kaldýðý eve
gidiyor.

Ali en öndeki Aleks ve Silva’ya baktý. Ýkisi de
Sultan’ýn yaný sýra baþlarý önde yürüyorlardý. Tekrar
gence dönerek:

– Neden, diye sordu. Bir sorun mu varmýþ?

Genç omuzlarýný silkti:

– Bilmem, galiba onlarýn halka yaptýklarý yar-
dýmlarý duymuþ. Belki de bu sebeple evlerini ziyaret
ederek onlarý onurlandýrmak istiyordur. Keþke bizim
evimize de gelseler. 

Çok geçmeden eve geldiler. Kalabalýk dýþarýda
beklerken Sultan yanýndakilerle içeriye girdi. Ýçerisi
karanlýk denecek kadar loþtu. Muhafýzlar koþup

43Sinsi Plân



perdeleri açtýlar. Etraf bir anda aydýnlanývermiþti.
Evde kapaðý süslü kitaplar ve birbirinden deðerli
eþyalar vardý. Anormal bir durum gözükmüyordu.
Þehrin sorumlusu:

– Sultaným, diye fýsýldadý. Halk bu iki adamdan
övgüyle söz ediyor. Geldikleri andan itibaren yok-
sullara bol bol yardýmda bulunmuþlar. Bunlarýn
kötü bir niyetleri olabileceðini sanmýyorum.

Nureddin Zengi evin her yanýný inceden inceye
gözden geçirdi. Adamlarýn eþyalarýna bile tek tek
baktý. Fakat yine de þüphelenecek bir þeye rastla-
madý. Bir süre sonra vezirine döndü:

– Rüyamdaki adamlarýn bunlar olduðundan
eminim Cemaleddin, diye fýsýldadý. Bunlar bir iþ çe-
viriyorlar ama nedir bilmiyorum. Vallahi bu olayý
çözmeden Þam’a dönmeyeceðim. Þimdilik bu ka-
dar yeter. Haydi çýkalým.

Dýþarýya çýkmaya davranýrken Sultanýn gözleri
pencereye takýldý. On iki yaþlarýnda bir çocuk an-
lamlý anlamlý kendisine bakýyordu. Durdu, çocuðun
yüzündeki ifadeyi izledi bir süre. Gözlerine dikkat
kesildi. Çocuk kaþlarýyla bir þeyler iþaret ediyordu.
Sultan onun baktýðý yere çevirdi gözlerini. Birden
bire:
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– Durun, diye haykýrdý.

Salonda bulunan herkes olduðu yerde çakýldý
kaldý. Bütün gözler Sultana bakýyordu.

– Kaldýrýn þu halýyý yerden!

Askerlerden ikisi atýldý. Bir hamlede halýyý kal-
dýrýverdiler. O an gözler fal taþý gibi açýlýverdi. Ze-
minde tahtadan yapýlma bir kapak vardý. Sultan ya-
vaþ adýmlarla oraya doðru ilerledi. Herkes merak
içindeydi.

– Bu kapaðýn altýnda ne var?

Aleks ve Silva tir tir titremeye baþlamýþlardý.
Yüzleri korkudan sapsarý olmuþtu. Sultan bir cevap
alamayýnca sesini yükselterek tekrar baðýrdý:

– Size soruyorum, ne var bu kapaðýn altýnda?

Aleks kekeleyerek:

– Þeey, diye inledi. Bilmiyorum. Biz de yeni gö-
rüyoruz bunu. Öyle deðil mi Silva?

Sultan þaþýrdý:

– Silva mý? Onun adý Cemal deðil miydi? Söy-
leyin, kimsiniz siz?

Aleks ne diyeceðini bilemez hâldeydi. Silva ise
korkudan neredeyse ölecekmiþ gibi duruyordu.
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– Askerler, kaldýrýn þu kapaðý! Bakalým altýnda

ne varmýþ?

Emri alan askerler koþup kapaðý kaldýrdýlar. Aþa-

ðýya inen merdivenleri gören herkes daha bir þaþýrdý.

Sultan:
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– Bu adamlarý tutun, dedi. Bir kýsmýnýz da be-
nimle gelin. Bu tünelin ucu nereye çýkýyormuþ, kendi
gözlerimizle görelim.

Muhafýzlar, Aleks ve Silva’yý tutup sýkýca bað-
ladý. Bu sýrada Sultan, vezir ve bir kaç muhafýz tü-
nele girdi. Ýçerisi çok karanlýktý. Vezir bir muhafýza:

– Birkaç tane meþale getirin, dedi. 

Meþaleler hemen geldi. Sultan önde diðerleri
arkada, tünelde ilerlemeye baþladýlar. Herkes bü-
yük bir merak içindeydi. Nihayet tünel sona erdi.
Sultan elini önündeki topraða yasladý. Bu tünelin
niçin kazýldýðýný anlamýþtý. Gözlerini Medine sorum-
lusuna çevirerek:

– Peygamber Efendimizin kabrine kaç metre daha
var, diye sordu.

Medine sorumlusu heyecanla:

– Birkaç metre, diye cevapladý.

Bu söz üzerine oradakilerin tüyleri diken diken
olmuþtu. Vezir dayanamadý. Gözyaþlarý içinde:

– Bu nasýl bir iþtir ya Rabbi, dedi. Kim böylesine
alçalabilir? 

Sultan Nureddin Zengi elini vezirinin omzuna
koydu. Aðlamaklý bir sesle:
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– Þükür ki yetiþtik. Yoksa Ýslâm âlemi neye uð-
radýðýný þaþýrýr, ne yapacaðýný bilemezdi.

Sakin adýmlarla geldiði yoldan geriye dönerken
kendi kendine konuþur gibiydi: “Þimdi bize düþen
þey, bu adamlarýn kim olduðunu ve amaçlarýný öð-
renmektir. Bu, sadece iki kiþinin plânlayacaðý bir iþ
deðil. Muhakkak haçlýlarýn parmaðý var bu iþte. Sa-
vaþ meydanlarýný kendilerine dar ettik ya, artýk
böyle iðrenç plânlarla bizi parçalamaya çalýþýyorlar.
Ama asla baþaramayacaklar. Bütün inananlar bu
olayýn duyulmasýyla tek yürek olacaktýr.  Böyle gi-
derse çok yakýnda Kudüs’ü bile yeniden fethederiz
inþallah. Çünkü o mübarek þehir asla uzun süreliðine
bu insanlarýn egemenliðinde kalamaz.” 

Tünelden çýktýlar. Sultan sýký sýkýya baðlý olan
adamlarý sorguya çekti. Silva olaný biteni bir bir an-
lattý ve sözlerini þöyle bitirdi:

– Düne kadar her þey yolunda gidiyordu. Fakat
geceleyin gök gürültüsü ve þimþeklerle yer yerin-
den oynadý. Çok korkup iþi býrakmak zorunda kal-
dýk. Bu gece amacýmýza ulaþmayý düþünüyorduk
Fakat sabahleyin tellallarýn sesini duyduk. Sizin gel-
diðinizi halka haber veriyorlardý. Herkesle görüþme
isteðinizi hayra yormadýk. Perdeleri çekip evimize
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kapandýk. Siz þehri terk ettikten sonra devam ede-
cektik. Ama gördüðünüz gibi, evdeki hesap çarþýya
uymadý. Ben zaten baþarýlý olabileceðimizi hiç dü-
þünmüyordum. Þimdi iyice anladým ki inandýðýnýz
Tanrý, Peygamberini koruyor.

Sultan vezire döndü ve herkesin duyabileceði
bir þekilde:

– Derhal bu hain plâný halka haber verin, dedi.
Dilden dile dolaþsýn, tüm Müslümanlarýn haberi ol-
sun bu durumdan. Böylelikle daha uyanýk olurlar.
Aramýza sýzan düþmanlarýmýzý ve niyetlerini fark
etsinler. Akýn akýn üzerimize gelen haçlý ordularýna
niçin karþý koyduðumuzu bir kere daha anlasýnlar. 

Sonra kaþlarýný çatarak Aleks’e ve Silva’ya baktý.

– Bu sahtekarlara gelince… Her ikisine de layýk
olduklarý ceza verilsin. 

Vezir saygýyla eðildi ve:

– Emredersiniz Sultaným, dedi. 

Birkaç muhafýz eþliðinde Aleks ve Silva’yý gö-
türdü. Onlarýn gidiþinden sonra Sultan, 

Medine sorumlusuna:

– Bundan sonra þehrinde kuþ uçsa haberin olsun,
dedi.
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Medine sorumlusu çok mahçup olmuþtu. Hü-
zünlü bir eda ile:

– Emredersiniz Sultaným, diye karþýlýk verdi.

Dýþarýya çýktýlar. Mescide doðru gidiyorlardý ki
Sultan durdu, etrafýna bakýndý. Gözleri demin cam-
dan bakan küçük çocuðu arýyordu. Göremeyince
yanýndakilere sordu:

– Biz içerdeyken pencereden bakan bir çocuk
vardý. Þöyle on iki yaþlarýnda görünüyordu. Koyu
siyah saçlý, zayýf yüzlü bir çocuk… Zeytin gibi göz-
leri vardý. Kimdi o?

Herkes saða sola bakýndý. Öyle birini göreme-
diler. Medine sorumlusu:

– Emrederseniz aratýp buldurayým efendim, dedi. 

Sultan gülümsedi. Anlamlý anlamlý baktý Medi-
ne sorumlusuna ve:

– Gerek yok, dedi. Kendisini gizlemiþtir. Fakat
öyleleri uzun süre kayýp olarak yaþamazlar. Bu mem-
leketin gözü açýk insanlara ihtiyacý var. Bir gün ka-
der onlarý alýr, layýk olduðu yere çýkarýr zaten.

*  *  *
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KKURÞUN DUVURÞUN DUVARAR

AA li her zamanki gibi babasýnýn dükkânýndaydý
yine. Gelen müþterilere bakýyor, vakit buldukça ki-
tap okumaya devam ediyordu. Tüccar Hüseyin na-
mazdan döndü. Yeleðini çýkarýp asarken göz ucuyla
oðluna bakýyordu. Ali onun bu bakýþlarýný fark
edince sordu:

– Ne oldu babacýðým, niçin anlamlý anlamlý ba-
kýyorsun?

Tüccar Hüseyin sevgiyle gülümsedi oðluna ve:

– Hiç, dedi. Öylesine bakýyorum iþte.
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Raflardaki kumaþlarý düzeltmeye koyuldu. As-
lýnda o bakýþlar hiç de öylesine deðildi. Tüccar Hü-
seyin mescitte olaný biteni duymuþtu. O adamlara
ev bulduðuna piþman olmuþtu. Ýçten içe bir sýkýntý
yaþarken Sultan’ýn sorduðu çocuðun oðluna benze-
diðini fark etmiþti. Bu yüzden dikkatli dikkatli
bakmýþtý.

– Oðlum, penceredeki çocuk sendin deðil mi?

– …

Ali gözlerini okuduðu satýrlardan ayýrmadý bi-
le. Tüccar Hüseyin üstelemedi. Bir kenara oturdu
ve kendi kendine konuþur gibi:

– Sultan Nureddin Zengi þu an Peygamberimi-
zin mezarýnýn etrafýna derin bir hendek kazdýrýyor.
Orayý erittiði kurþunlarla dolduracak. Bundan son-
ra kimse o kurþun duvarý delemez. Kýyamete kadar
hiçbir kötü niyetli insan bir daha böyle bir þeye
kalkýþamaz inþallah. 

Ali baþýný kaldýrdý. Zeytin karasý gözlerini ba-
basýna dikti. Ta kalbinden gelen bir sesle:

– Allah O’nu yaþarken nasýl koruduysa bundan
sonra da hep öyle koruyacaktýr, diye fýsýldadý.  

Sonra tekrar kitabýný okumaya baþladý. 
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– Ne okuyorsun Ali?

Ali, babasýna elindeki kitabýn kapaðýný göster-
di. Tüccar Hüseyin gülümsedi. Uzanýp oðlunun si-
yah saçlarýný okþadý ve özlem dolu bir sesle þöyle de-
di:

– Keþke biz de O’nun zamanýnda yaþamýþ ol-
saydýk da, hayatýný böyle kitaplardan okumak yeri-
ne gözlerimizle görseydik. Ama ne yazýk ki asýrlar
sonra geldik. 

Ali de gülümsedi. Sonra duvara asýlý takvime
baktý. Tarih 1162 yýlýný gösteriyordu. Bir an gözle-
rini yumup altý yüz yýl öncesine uçurdu hayallerini.
Gözlerini açtýðýnda babasýna sevgiyle baktý ve:

– Gönlümüz onunla olduktan sonra aradaki za-
manýn ne önemi var ki, dedi.

Bu cümle Tüccar Hüseyin’in çok hoþuna gitti.
Oðlunun ellerini tuttu ve:

– Zekan kadar dilin de güzel, dedi. Ýnþallah ge-
lecekte insanlara yol gösterecek büyük bir adam
olursun. Allah seni Müslümanlara rehber eylesin.

Bir gürültü koptu. Ali ve babasý dýþarý fýrladýlar.
Karþý dükkandaki ihtiyar gülümseyerek:

– Sultan Nureddin geçiyor, dedi. 
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Sokakta büyük bir telaþ vardý. Herkes Sultan’ý

görebilme heyecanýyla itiþip kakýþýyorlardý. Sultan ise

sakin bir þekilde yürüyor, bir yandan da saða sola se-

lam veriyordu. Bir aralýk Ali’yi gördü. Onu tanýmýþtý.

Baþtan ayaða þöyle bir süzdü. Önünden geçerken
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gözleriyle selamladý. Ali saygýyla baþýný öne doðru
eðerek bu anlamlý selama karþýlýk verdi. 

Sultan geçip gitti. Arkasýndan bakan Alinin du-
daklarýndan þu kelimeler döküldü:

– Allah, düþmanlarýnýza fýrsat vermesin, tehli-
kelere karþý kalbinizi uyanýk etsin Sultaným! 

*  *  *

55Sinsi Plân



56 Geçmiþten Günümüze Hikâyeler



EN SEVGÝLÝ SULEN SEVGÝLÝ SULTTANAN

TTakvimler 1151 yýlýnýn ilk baharýný gösteri-
yordu. Güneþ baharýn bu ilk gününde yeryüzüne
hayat üflemekle meþguldü. Iþýðýn dokunduðu yer-
ler arasýnda Þam þehri de vardý.

Þehrin tam ortasýnda güzel bir okul bulunuyordu.
Öðrenciler avluda neþeyle oynuyorlardý. 

Bir kenarda on üç yaþlarýnda bir çocuk gözleri-
ni havada uçuþan güvercinlere dikmiþti. Hüzünlü
bakýþlarýný bu sevimli kuþlardan bir an bile ayýrmý-
yordu. 

Bir aralýk ayaðýnýn ucunda duran çubuðu fark
etti. Hemen uzanýp onu aldý. Kuru topraðýn üzerine
þekiller çizmeye baþladý.
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Oyun oynayanlardan biri onu görünce yanýna

yaklaþtý. Terli alnýný silerken:
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– Yanýna oturabilir miyim Selahaddin, diye sordu.

Bir an bakýþtýlar. Selahaddin göz kapaklarýný
“tabi” anlamýnda kapayýp açtý. Çocuk oradaki is-
kemlelerden birine usulca oturdu. Selahaddin çu-
buðu yere býraktý.

Arkadaþý yerdeki þekilleri incelerken:

– Kudüs’ü düþünüyorsun deðil mi?

Selahaddin arkadaþýna baktý. 

– Bunu nasýl anladýn?

Çocuk güldü:

– Senin baþka bir þey düþündüðün yok ki! Aklýn
fikrin hep orda. Bu yüzden bir kere olsun güldüðünü
görmedik. Hep hüzün var yüzünde. Þu çizdiðin bü-
yük daire yanýlmýyorsam Kudüs… Ok iþaretleri de
þehre hücum eden askerlerin, öyle deðil mi?

Selahaddin cevap vermedi. Bu sýrada güvercin-
ler þadýrvanýn üzerine konmaya hazýrlanýyorlardý.
Onlarý izlediler. Çocuk bir elini Selahaddin’in diz-
lerine koydu ve:

– Biliyor musun, dedi. Seni tanýmasam “asýk su-
ratlý biri” diye düþünürdüm. Fakat okulun en sevi-
len öðrencisisin. Tepeden týrnaða merhamet duygu-
suyla bezenmiþsin. Yüzün gülmüyor olsa da çocuk-
lar seni bu yüzden seviyorlar.
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Okul avlusundaki þadýrvanýn üzerine konan gü-
vercinler etrafta oynayan çocuklarý ürkek ürkek iz-
liyorlardý. Havada baharýn rengi vardý. Bölgenin en
güzel günleri bu mevsimde yaþanýrdý. Sonra yoðun
bir sýcak sokaklarda kol gezmeye baþlardý. Böyle
zamanlarda dýþarýya çýkmak, ancak önemli iþi olan-
larýn cesaret edebileceði bir davranýþ olurdu.

Selahaddin arkadaþýnýn gözlerinin içine bakarak:

– Bir gün güleceðim inþallah Ahmet, dedi.

Ahmet merakla sordu:

– Ne zaman?

– Kudus’ü geri aldýðým zaman!

– Kudüs’ü geri mi alacaksýn? Nasýl?

Ahmet þaþkýn þaþkýn bakýyordu arkadaþýnýn yü-
züne. Selahaddin kendinden emin bir þekilde ko-
nuþmasýný sürdürdü:

– Ýslâm askerleri Kudüs’ü fethettiðinde rahipler
þehrin anahtarýný vermemiþler. “Biz eski kitaplarý-
mýzda anlatýlan insandan baþkasýna bu anahtarlarý
vermeyiz!” demiþler. Bunu duyan Hazreti Ömer he-
men yola çýkmýþ. Üzerindeki elbisede tam on dört
yama varmýþ. Deveye hizmetçisiyle nöbetleþe bine-
rek þehre doðru ilerlemeye baþlamýþ. Tam þehre gi-
rerken deveye binme sýrasý hizmetçiye gelmiþ. Bütün
ýsrarlara raðmen Hazreti Ömer yaya, köle ise deve
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sýrtýnda þehre girmiþler. Bu durumu gören rahipler
þaþkýna dönmüþler. Ellerindeki anahtarý Hazreti
Ömer’e teslim ederlerken þöyle demiþler: 

“Kitaplarýmýzda bir gün Kudüs’ü kaybedeceði-
miz yazýyordu. Þehrin anahtarlarýný almaya gelen
adamýn elbisesinde on dört yama olacaktý. Üstelik
bu adam hizmetçisinin bindiði devenin yularýný çe-
kerek þehre girecekti. Týpký þu an olduðu gibi, de-
miþler.

Ahmet sözün nereye varacaðýný düþünüyordu.
Selahaddin az önce onu kendisine sorduðu soruya
cevap verdi:

– Kudüs’ü fethetmek için önce Ömer olmak,
Ömer gibi yaþamak gerekir. Ben de Ömer olacaðým
Ahmet. Onun gibi yaþayacaðým. Göreceksin, bir
gün o þehri Hýristiyanlardan geri alacaðým!

Selahaddin’in rüyasýydý Kudüs. Her gün bu
kutlu þehri düþünüyordu. Kafasýnda plânlar yapýyor,
bir gün ne yapýp ne edip orayý fethetmeyi hayal
ediyordu. 

Kudüs’ü görenlere rastladýkça onlarý durduruyor,
þehir hakkýnda bilgiler alýyordu. Bu bilgileri önceki
bilgilerle birleþtirip yeni yeni plânlar kuruyordu.
Arkadaþlarý oyun eðlence peþinde koþarken o hep
Kudüs’ü düþünüyordu.
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Bazen bir asker oluyor, bazen bir komutan…
Kimi zaman da bir Sultan oluyordu. Ama hep atýný
Kudüs’e sürüyordu. Rüzgar gibi uçuyor, esiyordu.
Þehrin kapýlarýný tek eliyle çekip yýkýyordu. Burçla-
ra bayraðý kendi elleriyle dikiyordu. 

Ahmet baþýný önüne eðdi. Kendi kendine mýrýl-
danýr gibi:

– Seni bizden ayýran en büyük özellik de bu za-
ten, dedi. Biz günümüzü gün ederken sen büyük
düþünüyorsun. Kudüs’ü kaybetmiþiz kaybetmemi-
þiz bu umurumuzda olmazken senin uykularýn ka-
çýyor. Yemeden içmeden kesiliyorsun. Yüzünden
eksik olmayan hüzünle yatýp kalkýyorsun. Ýnþallah
bu hayallerin bir gün gerçeðe döner. 

Selahaddin’in gözleri doluverdi. O da baþýný
önüne eðdi. Sanki bir þiir okuyormuþçasýna içinden
geçen duygularý sýralamaya baþladý:

– Ah Kudüs! Boynu bükük þehir. Ýslâmýn ilk
kýblesi… Üç mübarek mescitten birini baðrýnda
barýndýran Kudüs… Peygamberimin Miraca yük-
seldiði Mescidi Aksa’yý kucaklayan kutlu belde…
Tam seksen bir yýl tutabildik seni elimizde. Sonra
kayýp gittin avucumuzdan. Söyle Kudüs, kýrgýn
mýsýn bize? Ömer gibi insanlar kalmadýðý için mi
býraktýn bizi? Ömerler tekrar dönse kapýlarýný açar
mýsýn bizlere?
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Ahmet de aðlýyordu. Hazreti Ömer’in Kudüs’ü
alýþýndan tam seksen sekiz yýl sonra olanlarý hatýr-
lamýþtý. Þehri Haçlýlar yeniden almýþlardý Müslü-
manlarýn elinden. Taþ üstünde taþ býrakmamýþlardý.
Binlerce cana kýymýþlardý. Sokaklarda atlarýn ayak-
larý dizlerine kadar kana batýyordu.  

– Sen bir gün Kudüs’ü fethedersen Haçlýlarýn bize
yaptýklarýnýn intikamýný alacak mýsýn Selahaddin?

Selahaddin irkildi birden. Ayný olaylarý o da ha-
týrlamýþtý. Þaþkýn þaþkýn baktý Ahmet’e. Kýzarcasýna:

– Þaka mý yapýyorsun, dedi. Ben intikam pe-
þinde koþacak biri miyim? Hani az önce beni taný-
dýðýný söylüyordun sen!

Ahmet özür diler gibi boynunu büktü. Fýsýl-
dayarak:

– Biliyorum, dedi. Sen gerçek bir Müslümansýn.
Aðzýmdan kaçtý iþte… 

Selahaddin gözlerini kýsarak:

– Onlar o vahþeti yaptý diye biz de öyle davrana-
mayýz, dedi. Çünkü Müslümanýz. Þehri aldýðým gün
kimsenin kýlýna bile dokunmayacaðým. Ýsteyenler
dinini özgürce yaþayacaklar. 

Selahaddin bu sözleri bir sultan edasýyla söylü-
yordu. Sanki at üstünde Kudüs’e giren muzaffer bir
komutan gibi asil bakýyordu gözleri.
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YENÝ DEVLETYENÝ DEVLET

SS elahaddin kocaman bir delikanlý olmuþtu.
Ýlim yönünden kendini iyice geliþtirmiþti. En sev-
diði konular tarihle ilgili olanlardý. Sohbetlerde sö-
zü döndürüp dolaþtýrýr geçmiþte yaþanan olaylara
getirirdi. O olaylarý enine boyuna tartýþýr, deðer-
lendirirdi.

Bir gün kendisini amcasýnýn görmek istediðini
söylediler. Selahaddin heyecanlanmýþtý. Sevinç için-
de amcasý Sirkuh’un yanýna vardý. Sirkuh meþhur
bir komutandý. O sýralarda Haçlýlarla mücadele
ediyordu.

Selahaddin, amcasýnýn huzuruna çýktý. 

– Beni çaðýrmýþsýnýz amcacýðým.
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Sirkuh yeðenini sevgiyle kucakladý.

– Hoþ geldin Selahaddin. Askerliðe olan ilgini
bilirim. Seni orduma almak istiyorum, ne dersin?

Selahaddin çok sevindi. O günden sonra Ýslâm
ordularý içinde Haçlýlara karþý mücadele etmeye
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baþladý. Baþarý üstüne baþarý kazandý. Onun bu hâli
komutanlarýn gözünden kaçmýyordu. Herkes Sela-
hadin’in askeri yeteneðine hayran kalmýþtý.

Bir süre sonra Sirkuh öldü. Yerine Selahaddin’i
geçirdiler. Böylece Mýsýr Melik’i ünvanýyla vezir ol-
muþtu. O sýrada Selahaddin otuz bir yaþýndaydý.
Ýslam ordularý onun önderliðinde yine zaferden za-
fere koþmaya devam etti.

Bir süre sonra baðlý olduðu Sultan da vefat etti.
Bunun üzerine Selahaddin kendi devletini kurdu.
Artýk o Eyyubiler devletinin hükümdarýydý. Kýsa
sürede topraklarýný geniþletti. Bölgedeki halký ken-
di bayraðý altýnda birleþtirdi. 

Aradan geçen zaman içerisinde Eyyubiler dev-
leti iyice güçlendi. Selahaddin de cömert, erdemli,
merhametli, adaletli ve kararlý bir hükümdar olarak
halkýn gönlünde taht kurdu. 

Artýk en büyük hayalini gerçekleþtirmek için
harekete geçme zamaný gelmiþti. Bütün gücüyle
Haçlýlar üzerine yürüdü.

*  *  *
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ESÝRESÝR

OO rdu içinde bir kýpýrdanma oldu. Ardýndan
da baðrýþmalar birbirine karýþtý. Beþ on asker kýlýk
kýyafetinden yabancý olduðu anlaþýlan birini sürü-
yerek otaða doðru getiriyorlardý. 

Selahaddin gürültü duyunca dýþarýya fýrladý.
Üstü baþý toz toprak içinde olan eli kolu baðlý adamý
görünce:

– Bu ne hâl, diye sordu. 

Bir muhafýz öne çýktý ve:

– Haçlý ordusundan bir asker, dedi. Bizi uzak-
tan gözetlerken yakalandý. Cezasýný vermeden önce
size getirmeyi düþündük. 

Sultan yerdeki adamýn yanýna kadar yürüdü. 
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Baþucunda yere çömeldi. Eliyle adamýn yüzün-

deki tozlarý sildi ve:
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– Ona bu þekilde davranmayýn, dedi. Kaldýrýn,
üstünü baþýný temizleyin. Açsa karnýný doyurun.
Sakýn kendisine eziyet etmeyin. Bu  adam misafiri-
mizdir. Daha sonra kendisiyle görüþeceðim.

Komutanlardan biri kaþlarýný çattý:

– Ama Efendim, dedi. Bunlar Kudüs’ü bizden
aldýklarýnda kadýnlara, bebeklere varýncaya kadar
hepsini katlettiler. Þimdi intikam almak yerine buna
merhamet mi edelim yani?

Sultan Selahaddin derin derin baktý komutaný-
na. Sonra gözlerini þaþkýn þaþkýn kendisini izleyen
esire dikti.

– Evet, dedi. Merhametli davranacaðýz. O bizim
esirimiz. Dinimiz esirlere nasýl davranýlmasýný em-
rediyorsa öyle davranacaðýz. Kimse Allah’tan daha
merhametli olamaz. Hatta bileðini baðladýðýnýz ip
acý veriyorsa gevþetin onu. 

Herkes þaþkýndý. Selahhadin onlara döndüp:

– Eðer bu orduda dinine hizmet etmek isteyen-
ler varsa onlarýn baþým üstünde yeri vardýr, diye
seslendi. Yok eðer, intikam peþinde koþmak arzusu
taþýyanlar varsa onlar hemen burayý terk etsinler.
Çünkü bu ordu intikam ordusu deðil, insanlara hu-
zur götüren bir ordudur.  Düþmanlarýnýza geçmiþte
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size yaptýklarý þekilde cezalandýrýrsanýz doðrunun
ölçüsü ne olacak? Kim temsil edecek gerçek insan-
lýðý? Bizim onlardan farkýmýz, dinimizin emrettiði-
ni yaþýyor olmamýzdýr. Onlarýn bizden farký ise gö-
nülleri ne emrediyorsa onu yaþýyor olmalarýdýr. Ýþte
iki þeçenek: Ya insan olacaðýz, ya da insan bozmasý
bir canavar!

Kimseden çýt çýkmýyordu. Selahaddin onlardan
bir cevap beklermiþ gibi bir süre durdu. 

Gözlerdeki hayranlýk ifadesini görünce otaðýna
döndü.

Selahaddin’in namý dilden dile yayýlmaya baþ-
ladý. Adaleti ve merhameti o güne kadar hiçbir sul-
tanda görülmemiþti. Bu özelliði ülkenin sýnýrlarý
dýþýnda anlatýlýr oldu. O kadar ki Avrupa’da ona
karþý ordular tertip eden Hýristiyanlar bile Selahad-
din’i takdir ediyorlardý. Ama doðunun en sevilen
sultaný olan Selahadin’in en büyük hayalinin ne ol-
duðunu da bilmiyor deðillerdi. Bu yüzden sürekli
uyanýk durmaya, ordularýný daha da güçlendirmeye
çalýþýyorlardý.

*  *  *
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CUMA NAMAZICUMA NAMAZI

SS elahadin’in bir özelliði daha vardý ki herkes
buna hayrandý. Evi yoktu onun. Koskaca bir dev-
letin baþýnda olmasýna raðmen baþýný sokacak küçük
bir kulübe dahi yaptýrmamýþtý kendine. Ordunun
hazýrladýðý otaðýnda, bir çul üzerinde yatýp kalký-
yordu.

Bir gün yanýna gelen çocukluk arkadaþý onun
hasýr üzerinde oturduðunu görünce çok þaþýrmýþtý.
Sohbet arasýnda:

– Sultaným, dedi. Sen de herkes gibi kendine bir
ev yapsan…

Arkadaþý cümlenin devamýný getiremedi. Sela-
haddin’in yüzündeki sert ifadeyi görünce susmuþtu.
Selahaddin ayaða kalktý. Hasýr üzerinde bir o yana
bir bu yana yürüdü. Sonra arkadaþýna döndü:
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– Ahmet, dedi. Bilirsin seneler önce okul bah-
çesinde seninle bazý þeyler konuþmuþtuk. Anlaþýlan
o ki o konuþmalarýmýzý hepten unutmuþsun. Oysa
ben bir kelimesini bile unutmadým orada konuþ-
tuklarýmýzýn. 

Ahmet o an yýllar önce okul bahçesinde yaptýk-
larý konuþmayý hatýrlayýverdi. Mahçup bir eda ile ba-
þýný önüne eðdi. Selahaddin konuþmaya devam etti:

– Allah’ýn evi esir iken ben nasýl kendime bir ev
kurabilirim Ahmet?

Ahmet’in yüreði eriyiverdi sanki. Ýçinde beliren
incecik bir sýzýyla:

– Baðýþlayýn Sultaným, diye inledi. 

Ortalýk yine sessizliðe büründü. Ýki eski dost
yine hüzünlenmiþlerdi. Bu sýrada müezzinin sesi
duyuldu. Sela okuyordu. Selahaddin arkadaþýna
döndü:

– Bu gün Cuma, dedi. Az sonra ezan da okunur.
Haydi namaz için hazýrlýk yapalým.

Kalktýlar. Beraberce abdest aldýlar. Az sonra ezan
da okundu. Herkes bölük bölük namaza durdu. Cu-
ma namazýnýn ilk sünneti kýlýnmýþtý ki imam hutbe
okumak için mimbere çýktý. Heyecanlý görünüyordu. 
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Oysa bu güne kadar bu mimberde kimse kendisini

hiç bu kadar heyecanlý görmemiþti. Bu durum Sul-

tan Selahadin’in de dikkatinden kaçmamýþtý. 

Nihayet imam söze baþladý. Hutbesinin konusu

tebessüm idi. Gülümsemenin önemini uzun uzadý-

ya anlattý. Sözlerini bitirirken Sultan Selahaddin’in

yüzüne bakarak:

– Ey Müslümanlar, dedi. Gülümsemek bile bir

sadakadýr. Allah’a inanan insan, asýk suratlý olma-

malý. 

Sultan, hutbede kendisine seslenildiðinin far-

kýndaydý. Öylece dinledi. Ýmam nihayet hutbesini

bitirdi. Mimberden indi. Mihraba doðru ilerlemeye

baþladý. 

Cemaatin arasýndan yürürken bir elin cübbesi-

nin eteðinden çektiðini fark etti. Merakla elin sahi-

bine baktý. Bu Sultan Selahaddindi. Ýmamýn yü-

zünde bir endiþe belirdi. 

Sultan yanýndakilerin de duyabileceði bir sesle:

– Hocaefendi, dedi. Biliyorum, hutbede bana bir

þeyler anlatmaya çalýþtýn. Gülümsemenin önemini

anlatýrken benden söz ediyordun. 
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Ýmam buram buram terlemiþti. Merakla Sulta-
nýn sözü nereye getireceðini bekliyordu. Selahaddin
hüzünlü bir ifadeyle:

– Söylediklerin  doðru, dedi. Ama Allah aþkýna
söyle, Kudüs Haçlý elindeyken ben nasýl gülerim?
Mescidi Aksa’da ezan sesleri duyulmazken ben na-
sýl neþeli görünebilirim?

Ýmam diyecek bir þey bulamadý. Buruk bir kalple
mihraba geçti. Tekbir alýp fatiha sûresini okudu.
Ardýndan da Ýsra Sûresini okumaya baþladý. Herkes
ilk ayetin anlamýný ezbere biliyordu. “Kulunu, ken-
disine birtakým ayetlerimizi göstermek için bir gece
Mescidi Haram’dan çevresini mübarek kýldýðýmýz
Mescidi Aksa’ya yürütenin þaný pek yücedir. Þüp-
hesiz o duyandýr, görendir.” Ýmam bu ayeti bitirdi-
ðinde baþta Sultan Selahaddin olmak üzere herkes
aðlýyordu.

*  *  *
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MARANGOZMARANGOZ

SSultan Selahaddin bir gün etrafýndakilere:

– Bana memleketin en usta marangozunu çaðý-
rýn, dedi. 

Orada bulunanlar bu istek karþýsýnda önce þa-
þýrdýlar. Amacýný anlamak istercesine Sultan’ýn yü-
züne baktýlar. Acaba bu güne kadar kendisine bir
ev bile yaptýrmayý kabul etmeyen Selahaddin bu
düþüncesinden vaz mý geçmiþti? Daha fazla bekle-
meden hemen bir adam gönderdiler. 

Çok geçmeden gün görmüþ bir ihtiyar geldi.
Selam verdi.

– Sultanýmýz beni emretmiþler, dedi. 
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Selahaddin bu sevimli ihtiyarý yanýna oturttu.
Diðerlerini dýþarýya çýkarttý. 

Kendilerinden baþka kimse kalmayýnca Sultan
sandýðýndan bir kaðýt çýkarýp ortaya koydu ve:

– Bak Usta, dedi. Bu benim en büyük hayalim-
dir. Senden hayatýnýn eserini yapmaný isteyeceðim.
Bu gördüðünün aynýsýný yapabilir misin?

Ýhtiyar, Selahaddin’i çok iyi tanýrdý. Kaðýda ba-
kar bakmaz onun niyetini anlamýþtý. Bir süre  þekli
çizilen cismi inceledikten sonra:

– Bundan çok daha iyisini de yaparým Sultaným,
dedi. Yalnýz bana biraz zaman vermelisiniz. 

Sultan rahat bir nefes aldý. Hâlinden memnun
olduðu anlaþýlýyordu. Elini ihtiyarýn omzuna koydu
ve:

– Zaten acelem yok, dedi. Haydi göreyim seni.
Ýstediðin bütün malzemelerin listesini ver bana. 

Ýhtiyarla bir süre daha sohbet ettiler. Sonunda
Selahaddin:

– Allah iþinde kolaylýk versin, diyerek yaþlý us-
tayý uðurladý.  

O ana kadar dýþarýda bekleþenler ihtiyarý arala-
rýna alýp:
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– Ne oldu, diye sordular. Sultan sonunda çadýr-
da yaþamaktan vaz geçti deðil mi? Sana kendisi için
bir ev yapmaný mý emretti?

Ýhtiyar acý acý gülümsedi.

– Yok, dedi. Sultan öyle bir þey istemedi benden.
Hem merak etmeyin, Sultan hiçbir zaman kendisini
düþünmeyecektir. O hasýr üzerinde yaþamayý göze
almýþ birisi. Ev kurmak bir yana, kefen parasý bile
koymaz bir kenara.

– Peki seni neden çaðýrmýþ o zaman?

Ýhtiyar, koltuðunun altýndaki plânlarý daha sýký
kavradý. Aralarýndan sýyrýlmaya çalýþýrken:

– Sabredin, dedi. Yakýnda göreceksiniz!

Aradan epeyce bir zaman geçti. Bir gün mu-
hafýz Sultan Selahaddin’in huzuruna çýktý ve:

– Ýhtiyar marangoz geldi Sultaným, dedi. 

Ýhtiyarý içeriye aldýlar. Sultan ayakta karþýladý
onu. Heyecan dolu bir ses tonuyla:

– Tamam mý, diye atýldý. Sana söylediðim mim-
beri yaptýn mý?

Ýhtiyar usta gülümsedi. Elindeki plânlarý bir
kenara býrakýrken:
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– Tamam, diye cevap verdi. Ýstediðinizden de
güzel bir mimber yaptým. Þu an dýþarýda…

Hemen çýktýlar. Sultan Selahaddin hýzlý adým-
larla otaðýn önünde duran koca mimbere doðru yü-
rüdü. Bu sýrada gözleri parlýyordu. Duygularýný bir
kelimeyle ifade ediverdi:

– Muhteþem!

Ýhtiyar sakin görünüyordu. Eserinin beðenilmiþ
olmasý onu çok mutlu etmiþti. 

Sultan mimberin yanýna vardý. Parmak uçlarýný
maun aðacýndan yapýlmýþ mimberin nakýþlarý üze-
rinde dolaþtýrmaya baþladý. Sanki bir çocuðun baþý-
ný okþar gibiydi. Gözlerini kapattý ve kendi kendi-
ne konuþur gibi mýrýldandý:

– Þimdi hayallerime, bunu yerine koyacaðým
günü de ekleyebilirim! 

Sonra ihtiyarýn yanýna geldi. Memnuniyeti göz-
lerinden okunuyordu:

– Allah senden razý olsun, dedi. Bana bu mutlu-
luðu yaþattýn ya… Þimdi söyle bakalým, bu mimbe-
re verdiðin emek karþýlýðýnda benden ne istiyorsun?

Ýhtiyar usta baþýný önüne eðdi. Zor duyulan bir
sesle:
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– Hiçbir þey, dedi. Yalnýz…

Sultan merakla böldü ihtiyarýn sözünü:
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– Evet, yalnýz ne?

Ýhtiyar adam baþýný kaldýrdý. Gözlerinin ucunda
yaþlar birikmiþti. Aðlamaklý bir ses tonuyla:

– Ne olur, bunu layýk olduðu yere koyun! Siz-
den tek isteðim budur!

Sultan Selahaddin de duygulanmýþtý. Baþýný sal-
layarak:

– Allah’ýn izniyle o da olacak, dedi. 

Aradan yýllar geçti. Bu süre içinde ordusuyla ora-
dan oraya koþturdu durdu. Bütün gücüyle Haçlýlara
karþý mücadele etti. “Selahaddin geliyor!” dendi mi
Haçlýlarýn yürekleri aðýzlarýna geliyordu. Bu þanlý
Müslüman Türk Asya’yý kendilerine dar etmiþti. 

Sultan Selahaddin nereye gittiyse mimberi de
oraya götürüyordu. Herkes bu davranýþýný tuhaf bu-
luyordu. Ama o bundan hiç vaz gemedi. Sýk sýk
mimberin yanýna geldi, saatlerce orada kaldý. Bir
gün bu mimberi koyacaðý yeri düþündü durdu.

*   *   *
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KKUDÜS’TEUDÜS’TE

NN ihayet beklenen gün gelmiþti. Ordu topar-
lanmýþ Sultan Selahaddin’i bekliyordu. Selahaddin
atýyla askerlerinin önüne çýktý. Baþtan sona onlarý
südükten sonra konuþmaya baþladý:

– Sizler bu yola Allah için çýktýnýz. En büyük
arzunuz þehit olmaktýr, bilirim. Ýþte size bu arzunu-
zu gerçekleþtirmeniz için bir fýrsat daha: Kudüs’e,
Mescidi Aksa’ya gidiyoruz!
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Askerler hep birlikte tekbir getirdiler. Hepsi
büyük bir sevinç yaþýyordu. Hazýrlýklar yapýldý.
Ýslam ordularý sel gibi aktý kupkuru çöller üzerin-
den. Kudüs’ü saran surlarýn önüne geldiler. Þehri
kuþatma altýna aldýlar. Bu kuþatma iki hafta kadar
sürdü. Nihayet 2 Ekim 1187’de bir Cuma günü sur-
larý aþtýlar. O gün Miraç gecesiydi. Bu yüzden çok
anlamlýydý. Çünkü seneler önce Sevgili Peygamberi-
miz bu þehirden miraca yükselmiþti. Hristiyan as-
kerleri teslim oldu. Halk endiþeyle kendilerine nasýl
davranýlacaðýný bekliyordu.

Sultan Selahaddin doðruca Mescidi Aksa’ya
vardý. Bu muhteþem binanýn karþýsýnda atýndan in-
di. Göz yaþlarý içinde karþýsýndaki camiye baktý.
Sonra yanýndakilere döndüp:

– Mimberi getirin, dedi.

Hemen koþtular. Yýllar önce ihtiyar bir ustaya
yaptýrýlan mimberi alýp geldiler. 

Selahaddin onu camiye koydurdu. Sonra iki re-
kat þükür namazý kýldý. Namazdan sonra ellerini
Yüce Mevlaya açtý ve:

– Ya Rab, diye dua etti. Bu fethi bana nasip et-
tiðin için sana canlýlarýn soluklarý adedince hamd
olsun!
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Sultan Selahaddin daha sonra Mescidi Aksa’dan
çýktý. Atýna bindi ve halký meydanda topladý. Onlara:
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– Ey insanlar, dedi. Þehri daha önce fetheden
Hazreti Ömer halka nasýl davrandýysa ben de size
öyle davranacaðým. Kimse korkmasýn. Ýntikam al-
maya niyetim yok. Hiç birinizin kýlýna bile doku-
nulmayacak.

Her birinize adaletle ve þefkâtle davranýlacak.
Dininizi de özgürce yaþayabilirsiniz. Ýbadethanele-
rinize dokunulmayacak. Ýsteyen burada kalýr, iste-
yen istediði yere gidebilir. Hepiniz serbestsiniz!

Halk kulaklarýna inanamadý. Oysa seksen sekiz
yýl önce burayý Müslümanlardan aldýklarýnda ken-
dileri halka yapmadýklarýný býrakmamýþlardý. Þimdi
ise karþýlarýndaki hükümdar o yaptýklarýnýn intika-
mýnýn alýnmayacaðýný söylüyordu. Hatta bununla da
yetinmiyor, kendilerini özgür býrakýyordu. Þaþkýn
þaþkýn birbirlerine baktýlar. Sonra tarifsiz bir sevince
büründüler. Ýçlerinde o an Müslüman olmaya karar
verenler bile vardý.

Sultan Selahaddin þehirde iþleri yoluna koyduk-
tan sonra baþkent Þam’a döndü. Gönlü artýk huzur
içindeydi. Sürekli gülümsüyordu.

*   *   *
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SÖZLÜK
böðür: Ýnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça

arasýndaki bölümü.
çan: Ýçinden sarkan tokmaðýnýn kenarlara vurmasýyla

ses çýkaran madenden araç, kampana.
gamsýz: Olaylarý kendine dert etmeden geçiþtiren, aldýrýþ

etmeyen, tasasýz.
gayrimüslim: Müslüman olmayan kimse.
güverte: Gemide ambar ve kamaralarýn üstü.
haçlý ordularý: Hýristiyan ordularý.
kabir: Mezar.
katran: Organik maddelerden kuru damýtma yoluyla elde

edilen, sývý yað kývamýnda, kara renkte, aðýr, is
kokulu, suda erimeyen bir madde.

marifetli: Usta, hünerli.
meþale: Ucunda, alev çýkararak yanýcý bir madde bulunan,

aydýnlatmaya yarayan deðnek.
mübarek: Kutlu, uðurlu, kutsal.
paydos: Ýþi veya çalýþmayý geçici olarak býrakma.
sakarlýk: Sýk sýk küçük kazalar yapma, çarpýp kýrýp dökme

iþi.
sarf etmek: Kullanmak.
sütliman: Durgun, sakin.
sütun: Herhangi bir maddeden yapýlan, üstünde sütun

baþlýðý denilen çýkýntýlý bir bölüm olan, genellikle
bir altlýða, bazen doðrudan doðruya yere dayalý
silindir biçiminde destek.

süvari: Atlý asker.
tellal: Herhangi bir þeyi, olayý veya bir þeyin satýlacaðýný

halka duyurmak için çarþýda, pazarda yüksek
sesle baðýran kimse.

tezgah: Genellikle dükkânlarda satýcýlarýn önündeki
uzun masa.

tüccar: Ticaret yapan, ticaretle uðraþan kimse.
ürkek: Çekingen.
ziyan: Zarar.
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