
 

 

 

 

KILIÇ, YAZIDAN DAHA ETKİLİDİR:  EBU TEMMAM 

 

1. Kılıç, yazıdan daha etkilidir / Keskin tarafı, ciddiyeti oyuncaktan ayırır 

2. Parlayan Kılıçlar… Evrakların yazısı değil / Şüpheyi ortadan kaldırıp, Hakkı ortaya çıkarır 

3. İlim, mızrakların ucunda parıldayandır /  Karşılaştığında iki ordu, bildirmez yıldızlar gerçeği  

4. Halbuki iddia ettiklerinden bîhaberdir / Ne gökyüzünün ve ne de kutupların yörüngesi 

5. Eğer, gaipten haber verecek olsaydı / Putlara ve Haç’a cimrilik etmezdi. 

6. Fetihlerin fethidir bu… öyleki, anlatamaz …/  Birkaç beyit şiir veya birkaç satır hutbe 

7. Göklerin, kapılarını açarak selam durduğu…/ Yerin en yeni elbisesini kuşandığı  

8. Ey Ammuriyye günü ki geçti gitti… / Ballı süt yüklü develerin ki, temenni ettiği 

9. Yücelttin kadrini ümmet-i islâm’ın / Alçalttın diyar-ı küfrün ve müşriklerin kadrini  

10. İskender’den beri, hatta ondan da öncesi / Ağardı (ihtiyarlamadan) gecenin zülüfleri 

11. Taşıdı Ankara gününde umut parıltıları / Terkedildi, ıssız kaldı alanlar ve meydanlar 

12. Bir başına bıraktın orada Ey müminlerin emiri / O güne dek yanan (Mecusi) ateşini  

13. Ayrılırken oradan aydınlattın zifiri karanlık geceyi / Boğdu karanlığı her yeri sabahın aydınlığı 

14. Sanki gece elbisesi terk etti rengini / Öyle ki, sanki güneş bile hiç batmadı 

15. Ateşin aydınlığıyla karanlık izale olmaz /  Ta ki, kirletti dumanının isi duha vaktini 

16. Güneş doğardı, ancak aydınlatmayan / Şimdi ise batsa bile sürmekte aydınlığı  

17. Dönüşün muhteşemdi, bitmeyecek etkisi / Zaferinin sevinci, küffarın hezimetindendi 

18. Bu zafer, Mu’tasım Billah’ın tedbirindendir / İleri görüşlü komutan, Allah içindir intikamı. 

19. Düşünmedi hiçbir yeri işgal etmeyi / Daha duyulmadan haberi, kalplere korku salardı. 

20. Beraberinde heybetli ordular olmasa bile / Tek başına bile azametli ordular gibiydi. 

21. Allah seninle her iki kulesini de yerle bir etti / Allah rızası olmasa zafer imkânsızdı  

22. Zorlukları tercih ettin hep hayatın boyu / İstesen soğuk suyunu içer, otururdun sarayında! 

23. İlan ettin icabetini nida’ya, sıyırarak (kınından) kılıcını / Bu kadar etki etmezdi zaten başka şekli  

24. Kırdın belini şirkin, yere serdin otağını / Bakmadın gözünün yaşına, çektin küffarın ipini 



 

 

 

 

25. Tarumar oldu Heey!  Küfrün merkezi  / Talib-i ecir sebebiyle, değil mal, mülk beklentisi  

26. Aslanın, aslanlığının gayesidir göstergesi / Kahramanlıktır zorluk gününde gayesi, değil ganimeti  

27. Ey Mu’tasım! -kökünü kazıdığında küffarın- / Okşamaz zaferin kadar, Misk-i amber olsa nefsini 

28. Döndün kılıcınla edasında bir muzaffer kumandan / Sinirleri dingin, emin zaferinin sonucundan 

29. Savaş daracık bir alanda vuku bulmuştu / Yenilginin zilletiyle, ayakta bile duramadı düşman 

30. Ganimet alındı nice mah yüzlü cariyeler / Kılıçlarının gücüyle pala bıyıklı askerlerin 

31. Ey Allah’ın halifesi! Allah sa’yını mübarek kılsın  / Katkın için dinin aslına, İslam’a ve Müslümanlara   

32. Gördün ileriyi, nail oldun büyük bir şerefe / Erişilmez bu şerefe, çıkılmadan Allah için sefere. 

33. Eğer hadiseler arasında bir bağ olacaksa! /  Veya kesintisiz benzerlik, tarihi olaylar arasında  

34. Zafer kazandığın günlerin ile …. /  Evladır,  arasında yakınlık Bedir günleri 

 

 

  


