FİLİSTİN
Ümmetin ilk kıblesi
Asırlardır çile çeken topraklar
İmanın, sabrın ve azmin tohumlarını bağrında taşır
Mevsimi geldiğinde açar çiçeklerini
Mevsimi geldiğinde kırar tankların namlularını
Yıkar sun’i duvarları bir çiçeğinden diğerine uçan kelebekleriyle
Halife Ömer’in beyaz devesi ile girdiği
Mübarek alnını secdeye verdiği topraklar
Açmıştı çiçeklerini
Üçyüz küsur yıl da solmadı
Rabbim gene imtihan, gene imtihan dedi
Toplandı haçlı ordusu
Yine tarihte lanetle anılacak işlerinden biri için
Bahaneleri de hazırdı
Hacılarımıza rahat vermiyorlar !
Halbuki yalan söylüyorlardı, yalan söylüyorlardı
Gururla anlattı komutanları
İki günde 40 bin kişiyi kılıçtan geçirdiklerini
Kudüs tepelerinden aşağıya kanların diz boyu aktığını
Ancak bilmiyorlardı…
Kudüs sevdalısı bir marangozun yüreğinde açtıkları derin yarayı
Allah’ım ben asker değilim,
Komutan da değilim, ordularım da yok ki gidip Kudüs’ü kurtarayım.
Allah’ım ben ne yapayım, ben ne yapayım dedi
Ve birden marangoz olduğunu hatırladı.
Dönemin sanat harikası el işi mihrabı yaptı.
Bir gün Kudüs’ün bir fatihi çıkar da
Bu mihrabı alır Mescidi Aksa’ya koyar diye
Ancak onlar yine bilmiyorlardı…
Kendilerinden kırk yıl uzakta bir bebek doğacaktı
Bilseler de inanmazlardı
Bir bebek mi onları Kudüs’ten kovacaktı
Ey Selahaddin Şarkın Sultanı oldun
Adına tüm İslam topraklarında mevlütler okutulan Selahaddin
O zelil istilanın üstünden 88 yıl geçti
Artık katliam da yok
Ne oldu sana
Neden uykuların kaçıyor,
Neden yemek yiyemiyorsun
Ümmetin ilk kıblesinin istilasını kendine imtihan mı saydın
Yoksa, yoksa marangozun haberini de mi aldın.

Selahaddin olmak kolay mı
Dinine bağlı olmak kolay mı
Bu görev benim dedin
Ve Rabbin sana
Peygamberini bir gece götürdüğü günün,
Gece yolculuğu yaptırdığı günün,
Yıldönümünde açtı Kudüs’ün kapılarını.
O büyük şerefe nail oldun ve
Marangozun mihrabını kendi ellerinle yerine koydun.
Çok değil dört yıl sonra krallar ordusuna
Rabbinin izni ile bir defa daha galip geldin.
Bu galibiyet ile hiç görmediğin Papa’yı bile kahrından öldürdün.
Allah’ım ne güzel bir gün
Yine açtı imanın ve sabrın tohumları
Yine açtı İslam’ın çiçekleri
Tam 750 yıl, 750 yıl…
Hiç solmadı, solmayacak…
İntifada çocukları
Taşlarla kovalayacak
Çiçekleri ezdirmeyecek.
Tıpkı Davut Peygamber gibi
Taşla Calut’lar mağlup olacak
Tanka karşı taş
Allah’ım ne büyüksün
Allah’ım Peygamberler diyarının çocuklarını da
Peygamberlerine benzetmişsin.
Tanka karşı atılan o taş
Tank mermisinin gücüne karşı atılan her taş
Onların sinelerinde bir uğursuzluk olarak hedefi vuruyor.
Senin izninle peygamberler diyarının çocukları
İslam ümmetinin gururları
Mutlaka ama mutlaka galip gelecek.
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