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I
“İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara 

karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile 
getirmemek, cennet hazinelerindendir.”

Hz. Ali (ra)

Sirakuza Kent Meclisi Kayıtları – Kasım 660
Ekselansları Herakleios II. Konstantinus’un, tuhaf bir huzursuz-

luğun pençesinde kıvrandığı günlerdi. Yaz başından bu yana pek çok 
mühim etkinliği terk etmişti. Günbatımı dualarına çıkmıyordu söz-
gelimi. Yortularda görünmüyor, saray eğlenceleri, onun o şen kah-
kahaları ve zekâ yüklü şakalarından mahrum kalınca eksik ve keyif-
siz görünüyordu. 

Hekimler boş durmuyorlardı elbette. Kadim tıp kitaplarının 
tozlu sayfaları arasında yitip gitmişlerdi. Fakat nice şifalı bitkiden 
damıttıkları rengârenk iksirlerin her biri boşa çıktıkça saçlarını baş-
larını yoluyorlardı. Ben İmparatorluk Başkâtibi Nicodemo Gali-
bertis ve yardımcılarım bile, saray kayıtlarından eski İmparatorla-
rımızın hayatlarını inceleyip, benzer bir hale düştüklerinde ne gibi 
çarelere başvurduklarını araştırıyorduk; ama şu ana kadar elle tutu-
lur bir sonuca da ulaşamamıştık.

Bununla birlikte, iç ve dış gerilimlere bağışıklık kazanmış Herak-
leios hanedanının bir ferdiydi o. On dokuz yıldır iktidardaydı. Daima 
güçlü ve sarsılmaz olması kaçınılmazdı. Doğal olarak içinde bulun-
duğu hal ona yakıştırılamıyor, esasen kurmayları tarafından çok da 
ciddiye alınmıyordu. Yine de biraz zamana ihtiyacı olduğu düşünü-
lerek, birinci naibi ve Konstantinopolis Patriği Petros başkanlığın-
daki senatörler heyeti devletin tüm yükünü omuzlamıştı. 

Ne var ki bağbozumu şenliklerinden önce ilan edilen, varış noktası 
belirsiz bir hareket emri, Patrik’in emrindeki gölge iktidarı olduğu 
kadar, tüm tebaayı da dehşete düşürdü. Bu durumda İmparator, 
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halkın büyük kutsiyet atfettiği bağbozumu şenliklerine katılamaya-
caktı. Hristiyanlık öncesine dayanan böyle kadim ve köklü bir gele-
neği bozmanın ne gibi bir izahı olabilirdi? Hem nereye gidiliyordu? 
Yanında kimler olacak, taht şehri ne kadar süre boş bırakılacaktı?

Yoksa Müslümanların eskisi gibi aniden birleşerek, Konstantina-
pol üzerine çıkacakları iddia edilen o hayali sefer miydi İmparator’un 
böylesine canını sıkan? Belki de... Çünkü bu söylentiler kaynağı 
belirsiz birer duyum kırıntısı olarak zaman zaman aralarına sızıve-
riyordu. Oysa İslam devletinin, son yıllarda peş peşe gelen Cemel 
Vakası, Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı’nın ardından girdiği korkunç 
çıkmaz, İmparatorumuz için bir rahatlık ve emniyet sebebi olmalı 
değil miydi? 

Hem bu söylentide zerrece gerçeklik payı olsa, İmparator’un 
başkentini yalnız bırakması düşünülebilir miydi? Gündüzleri göl-
gelere sığınan bedenini, ancak alacakaranlık saatlerde ortaya çıka-
ran İmparator’a bunu sormanın bir yolunu kimsecikler bulamamıştı 
henüz. Patrik Hazretleri hariç. 

*
(Michael Jan Goeje’nin, ‘Mémoires de l’histoire et de la géographie 

orientales’ine ek olarak kaleme aldığı ‘Expugnatio regionum’unda 
bulunan Sirakusa kayıtlarından)

Petros’un, İmparator’un sıkıntısını biraz olsun giderebilmek için, 
bir akşam alacasında saraya geçerek huzura çıktığını işitmiştik. Haliç’e 
ve karşısındaki yeşilliklere bakan koyu granitten taht odasının gölge-
lerindeydi yine İmparator. Patrik, tam bir saat boyunca Müslüman-
ların bir yere kıpırdayacak halleri olmadığını, Sasanilerin ise Müslü-
manlarla giriştikleri on dört yıllık mücadeleden yenik ve mahvolmuş 
şekilde çıktıklarını anlatmaya çalışmıştı. Patrik Hazretleri görüşme-
nin ardından tüm safhaları detaylarıyla anlatmıştı bana.

İmparator’un, Sasanilerden bahsedilirken mühimsemez bir şekilde 
dudak büktüğü, Müslümanlardan söz açıldığında ise tedirginliği-
nin arttığı Patrik’in gözünden kaçmamıştı. Üstelemişti Patrik, “İyi 
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günler, eski görkemli günler bizi bekliyor Efendimiz. Evet, birkaç 
yıl içinde Suriye ve Mısır gibi iki mühim bölgeyi kaybettik, ama 
Müslümanların bu darmadağınık hallerinin devamı bizim için de 
iyi günlerin yeniden başlaması demektir kuşkusuz. Tanrı ve kutsal 
anasının izniyle, Latinlerden evvel davranıp eski ülkelerimizi geri 
almamız mümkündür!..”

II
İmparator’un sessizliği devam edince, çekinerek de olsa daha 

ciddi konulara girmişti Patrik, “Cüretimi mazur görünüz, fakat 
Konstantinopolis’in uzun süre boş bırakılması, hepimiz için ciddi 
tehlikeler doğurur Efendimiz. Bilhassa Theodosius ve Justinyen 
aileleri tetiktedirler. Düşmanlarımıza büyük bir fırsatı altın tepside 
sunmuş oluruz. Hem nereye gideceğinizi siz ve benden başka bilen 
kimse yok. İlanını ne zaman yapacağız?”

Patrik’in sonradan anlatacaklarına bakılırsa, genç İmparator, 
sağlıklı ve güçlü bedenini gölgelerin arasından doğrultmuş, ihtiyar 
naibinin yanına sokularak, Roma Orduları Başkomutanı General 
Valentinus Arsacid haricinde, devlete sadık generallerden üç kişilik 
bir liste yapmasını istemişti!.. “İdare kısa bir süre onlarda kalacak 
Petros!” demişti sonra kararlı bir şekilde, “Çünkü sen de benimle 
geliyorsun. Kısa süreli bir ‘Magistratus Extraordinarius’ ilan ediyo-
rum. Taht naipliği ve senato başkanlığı oligark generallere devredi-
lecek! Theodosius ve Justinyen aileleri gözlem altında tutulacak ve 
şehir dışına çıkmaları yasaklanacak!”

Patrik, ne söyleyeceğini bilememişti önce. ‘Rengimin önce kızıla, 
sonra da mora döndüğünden eminim Galimbertis,’ diyecekti bana. 
Bu karara tüm gücüyle direnmeye çalıştığı ortadaydı, “Beni hain 
ilan ederler Efendimiz... Senato başkanı Alexandrius Dimitrius’la 
konuşalım önce... Senatoyu olağanüstü bir oturum için toplayıp 
bir konsensüs ilan edelim... Böyle bir sürecin doğuracağı olaylarla 
baş edemeyebiliriz!”
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İmparator sabırlı bir ifadeyle, “Dimitrius’la en son konuşaca-
ğız,” dedi. “Aksi bir tutum sergilerse, bir süre konutunda gözaltı 
kararı çıkartırız...”

Olduğu yerde iki yana sallandı Patrik, “Majeste, Senatoyu ve 
orduyu karşımıza almamız demek olur bu...”

“Dinle! Komuta kademesinden en güvendiklerinle görüşecek 
ve yanımızda olacaklarından emin olacaksın. Emirlerimi sorgula-
yanları yapacağın gizli bir çeteleye ekle. Onlarla zamanı geldiğinde 
hesaplaşacağım. Biz giderken Konstantinapol’ün tüm kapıları ve 
Edirne’ye uzanan Via Egnetia üzerinde garnizon ölçeğinde karakol 
noktaları istiyorum.”

Güçlükle konuştu Patrik. “Neler oluyor Majeste? Yüzyıllardır 
uygulanmayan bir müesseseyi yeniden uyandırıp örnek teşkil etme-
nin ne manası var? Hem nereye gidiyoruz?..”

“Sicilya’ya gidiyoruz Petros! Ama son güne kadar, sen hariç kimse 
bilmeyecek bunu!”

Patrik, başındaki kara baratasını farkında olmadan geri ittiğinde, 
altında biriken ter damlaları göründü, “Sicilya mı?..” diye kekeledi, 
“Onca yol... Ama neden?..”

“Bizi bekleyen General Valentinus ile orada buluşacağız. Bu dev-
letin bir sahibi olduğunu artık herkes görmeli Petros! Bu hareketsiz-
lik, asayişsizliğe, başıbozukluğa, keyfi idareye ve zulme sebep oluyor. 
Usul usul bitiriyor bizi. Müslümanların içinde bulundukları kao-
sun uzun ömürlü olacağını sanmıyorum. Sırada neresi olacak Pet-
ros, Girit mi, Rodos mu, Sicilya ya da Konstantinapol mü?.. Hem 
çok önemli bir işimiz var Sicilya’da. Şimdi çık ve hazırlıklara başla!”

*
Roma İmparatorlarının, öteden beri aksatmadan katıldıkları 

bağbozumu şenlikleri, halkın huzurunda boy gösterdikleri ve onları 
kutsadıkları bir ayak divanı hükmündeydi. İmparator’un şenlikler-
deki varlığı ise, bir sonraki yılın ürünlerinin bol ve bereketli olması, 
kuraklık ve hastalık taşıyan kötü ruhlardan korunması demekti. Fakat 
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sonbahar başında ilan edilen emir açıktı! İmparator ve maiyeti yan-
larında Patrik ve bir grup senatör olduğu halde Sicilya’ya geçiyor-
lardı. Bu haber, Konstantinapol’den, Mezopotamya’ya; Adriyatik 
kıyılarından Rutenya düzlüklerine kadar süratle yayılan bir şaşkın-
lık ve korku dalgasına sebep oldu. 

Güzergâh üzerindeki tüm ticaret kentlerinin valileri, ani bir sefer 
hazırlığı endişesiyle hazine dairelerinin kapılarını açıp kan ter içinde 
sayıma giriştiler. Koca sakallı muhasiplerin defterlerindeki küçük bir 
intizamsızlık, sürgüne, gözlerine mil çekilmesine ya da kellelerine 
mal olabilirdi kuşkusuz. 

Eyaletlerin başındaki tekfurların durumları ise daha kritikti. 
Mühürleri çoktan kırılmış hazinelerinin tamtakır olduğu bilini-
yordu. Bu yüzden, firar edecekleri komşu ülkeleri, daha göreve geti-
rildikleri ilk günden tespit etme alışkanlığındaki bu Hristiyan bey-
lerinin işleri sanıldığından daha da zordu; zira eyalet sınırları dışına 
çıkmaları belirsiz bir süre boyunca yasaklanmıştı. Emre itaatsizliğin 
cezası ölümdü.

III
Haftalar geçtikçe, kuzeydeki barbar uluslarda bile aşikâr bir tedir-

ginlik peyda oldu. Sonbahar başında, hudutlardaki gizli yığınaklarını 
berkitmeye başladıklarının haberleri başkente ulaşmıştı bile. Bilhassa 
Batıdaki ülkelerden iyi niyet elçileri peş peşe geliyor; İmparator’a 
olan saygı ve sadakatlerini, çoğu yine imparatorun kurmaylarınca 
iç edilen kıymetli hediyelerle göstermeye gayret ediyorlardı. Ancak 
İmparator ve senatörlerinin sessizlikleri sürüyordu. Haliyle bu durum 
halk arasında günbegün yayılan söylentileri güçlendirdi. 

İmparator Hazretleri’nin, insanın kemiklerini eriten amansız bir 
hastalığa yakalandığı, hatta büyük acılar vererek eğrilen omurgası 
yüzünden en az bir ay önce vefat ettiği konuşuluyordu. Mısır’dan 
gelen heyetin, gerçekte İmparator’u mumyalamak maksadıyla çağ-
rılan uzmanlar olduğu söyleniyor; Frank ve Vizigot elçilik heyetleri-



12 halid bin velid

nin ise, İmparator’un cenazesini Atina’ya götürmekle görevli İmpa-
ratorluk Muhafızları Ekskubitorların kılık değiştirmiş halleri olduğu 
dilden dile dolanıyordu. Ancak İmparator birkaç kez Konstantina-
pol surları üzerinde, yanında kurmayları olduğu halde sapasağlam 
görünmüş, bu da söylentinin kısa ömürlü olmasına yetmişti. 

Bunlarla kalmıyordu elbette. Henüz otuz yaşındaki genç İmpa-
ratorun ruhi bir rahatsızlığa yakalandığı, hatta kara sevdaya tutul-
duğu da söylenenler arasındaydı. Bekleneceği üzere, ahali içinde en 
çok kabul gören rivayet de bu oldu. Ancak Majesteleri II. Konstans 
gibi gösterişli ve muharip bir genç adam için, erişemeyeceği bir sev-
gili hayal etmek güçtü. 

Esrarlı Sicilya seyahatinin üzerini kaplayan belirsizlik örtüsü 
kalınlaştıkça, söylentilerin sayısı da arttı. Bunların içinde en yıkıcısı, 
İmparator Hazretleri’nin, yaklaşan Müslüman ordularının korkusuyla 
İtalya’ya firar edeceğiydi şüphesiz. Onun gibi dindar bir Ortodoks’un, 
Katolik Papa’nın tuniğinin etekleri arasına gizlenmesi nasıl hayal edi-
lebilirdi? Böyle bir davranış, apaçık bir aforoz şartı olurdu. 

*
Hem Konstantinapol, defalarca ağır kuşatmalarla sarsılmış bir 

kentti. Bunların çoğunun başarısız olduğu Majestelerinin malu-
muydu. Üstelik Müslümanlar, bugüne değin böylesine güçlü surlarla 
hiç karşılaşmamış, dahası lojistik destekten mutlak manada mah-
rum kalacakları düşman topraklar içinde, bu denli uzun bir mesa-
feyi hiç aşmamışlardı. 

Yadsınamaz tüm bu hakikatlere rağmen, Senato ve naipler mecli-
sini en büyük sıkıntıya sokan şayia işte bu oldu. Ama tüm bu dedi-
koduların hiçbiri seyahate mani olamadı. İmparator, ağustos ayı son-
larında süratle Sicilya’ya geçti.

Sonbahar kışa dönerken, garip bir haber daha yayıldı halk ara-
sında. Uzun süredir Afrika’da bulunan Roma orduları Başkomu-
tanı General Valentinus Arsacid, İmparator Hazretleri’ne birtakım 
belgeler ulaştırmıştı. İmparator’un huzursuzluğunu dindiren, fakat 
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onu daha derin bir sessizliğe iten bu defterler, artık Müslümanla-
rın hakimiyetindeki Suriye’den Tunus’a, oradan da Kanonik casus-
ları aracılığıyla Sicilya’ya getirilmişti. İşte İmparator’un ani Sicilya 
seyahatinin arkasında yatan gerçek neden de buydu.

IV

Sirakuza Sarayı’nın Akdeniz’e bakan yüksek mermer terasında, 
üç gün üç gece sürecek fasılasız bir okuma maratonu başlamıştı. O 
unutulmaz üç gün... Evet, o unutulmaz günler boyunca, yalnızca 
sarayda değil, tüm Sicilya’da, bölünmemiş Roma’nın görkemli gün-
lerini andıran bir ciddiyet ve önceki aylardakini aratan tekinsiz ve 
ağır bir sükûnet hakimdi.

Çok geçmeden, genç İmparatorumuzun solgun teni canlanmaya 
başladı. Mavi gözlerinde yıldız yıldız bir kararlılık ışıldıyordu. Yerinde 
sorular soruyor; akıl dolu yorumlar yapıyor, kurmaylarının izahla-
rını da dikkatle dinliyordu. Zorunlu ihtiyaç araları dışında teras-
tan ayrılmak yasaklanmıştı. Kapılardaki Ekskubitor muhafızlarının 
tavizsiz, sert bakışlarıyla karşılaşmamak için, Patrik Petros dışında hiç 
kimse o yöne dönmüyordu bile. Sıcak yemek ve içecek servisi aralık-
sız devam ediyor, geceleri epeyce soğuyan sonbahar havasına karşı, 
İmparator haricinde herkes getirilen yün battaniyelere sarınıyordu. 

Kısa süre sonra, Majestelerinin soylu ve zekâ yüklü tarzına hepi-
miz alıştık. Gurur duyduk, çünkü İmparatorumuz asla korkuyor 
değildi. Onu birkaç aydır bunalıma sürükleyen sebebi de tam olarak 
anlamıştık. Müslümanlar, yaşadıkları büyük iç karışıklıklara rağmen, 
hudutlardaki güçlü duruşlarını sürdürüyor, askeri hareketliliklerine 
ara vermiyorlardı. Bu, İmparatorumuzun ruh sağlığı konusunda 
hepimizin içine su serpen makul bir sebepti elbette. Bununla bir-
likte II. Konstantin Hazretleri hepimizi onurlandırıyordu, çünkü 
devletin içinde bulunduğu çıkmaza çare ararken, en küçük bir fırsatı 
değerlendirebilecek basirete sahip olduğunu apaçık görebiliyorduk. 
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Soğuk şafağın ufka ağır ağır yayılmaya başladığı saatlerde, 
Konstantinapol’den buraya getirilen som altın tahtından kalkıyor, 
ağır ağır terasın ucuna yürüyor, denizi ve gökyüzünü izlemeye başlı-
yordu. Ne soğuğa aldırdığı vardı ne de açlığa. Su, şarap ve kara ekmek 
dışında bir şey girmiyordu ağzına. Bir tür trans haliydi sanki yaşa-
dığı. Fakat gün doğumlarının onu büyülediği ve iyileşmesine katkıda 
bulunduğu açıktı. Olağan günlerinde, bu saatlerde henüz uykuya 
dalan biri için, bu büyük bir yenilikti kuşkusuz. Tabiatın gizli bir 
ışıkla içten dışa pırıltılar saçan lahuti manzarasına meftun, taptaze 
renkleri ve kokuları ciğerlerine doldurarak öylece kaybolup gidi-
yordu. Ama bunun dışında sessizdi yine. Verilen kısa aralarda süku-
netini koruyor, ruhuna dönük gözlerle, uzaklara bakarak oturuyordu. 

*
İlk okumanın ardından metinler, Roma orduları Başkomutanı 

General Valentinus Arsacid’in gözetiminde, eyaletlere dağıtılmak 
üzere, sonraki yedi gün içinde derlendi. Konuların üzerinde tar-
tışılıp üzerine şerhler düşülerek yapılan genişçe bir çalışmaydı bu. 
Bunun için defterler geceli gündüzlü iki defa daha okundu. İmpa-
rator, açıklamalı metinlerin yerlerine ulaştırılmasında o denli acele 
ediyordu ki, derleme çalışmalarının daha ilk gününde, Donanma 
Komutanı Amiral Thoras (Şişman) Dimitrius’u çağırttı. 

Amiral karakteri icabı biraz rahat bir adamdı ancak İmparator, 
âdeti olmadığı kadar sert bir sesle, her an harekete hazır tam dona-
nımlı dört triremenin kuzey limanında beklemesini emredince, 
Amiral’in rengi soluverdi. Zira bunun tavize mahal bırakmayacak 
bir emir olduğu açıktı. “Emredersiniz,” diyerek huzurdan ayrılır-
ken, kunt bir kayayı andıran sağlam bedeninin titrediğini fark ettik. 

Hepimiz benzer bir tedirginliğe kapılmıştık aslında. Fakat 
İmparator’un bu halinde, bizlere gurur veren ve eski görkemli gün-
lerin hatıralarını canlandıran bir ruh gücü vardı. Buna ancak ger-
çek liderlerde rastlanırdı ve itaat kaçınılmazdı. Halihazırda aşağıda 
okuyacağınız metin, İmparator’a, derlemelerin son seçkisi halinden 
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sunulan, izahlı ve geniş açıklamalı halidir. İmparator’un kurmay-
ları önünde okunurken tutulan şehir meclisi kayıtlarından alıntı-
lar da metni zenginleştirmiş ve meselelerin izahını kolaylaştırmıştır.

“Ulu Cenapları Herakleios II. Constantinus Hazretleri’ne, ki 
yeryüzü tahtının yaşayan tek gerçek sahibi ve varisi o ve evlatları-
dır. Dünya üzerinde yaşayan rengârenk tüm milletler, onun salta-
natının tasdikleyicisi, duacısı ve sadık tebaalarıdır. Saltanat iddia-
sında bulunan diğer hanedan sahipleri, seçilmiş Heraklius soyunun 
gönüllü ya da cebri hizmetkârlarıdırlar. Dünyanın merkezi Roma 
ülkesinin içinde bulunduğu bu çalkantılı dönemde, Majestelerinin 
günlerini, zihnini ve yolunu aydınlatacak birtakım kayıtlara ulaştı-
ğımı bildirmek, sadık başkomutanınız olarak bana gurur vermekte. 
Biliyorum ki, Müslüman ilerleyişinin bu umulmaz ve önüne geçile-
mez hakikati, Haşmetmeabları için büyük bir hayret vesilesi olma-
nın ötesine geçmiş, onu derin bir gam ve kasavete düşüren marazi 
bir hale dönüşmüştür. Yüksek şahsınıza ve yüce ecdadınıza yakışır 
bir lütufkârlıkla dualarınıza ve takdisinize muhtaç generaliniz ben 
Valentinus Arsacid.”

V
İmparator Hazretleri elini kaldırınca, General susup esas duruşa 

geçti. Parmakları rengârenk saydam kıymetli taşlarla süslü eliyle, naip-
ler meclisinin ve Sirakuza kent meclisi üyelerinin önündeki masalar 
boyunca sıralanmış biz kâtipler heyetine işaret etti sonra İmparator, 
“Bu kısmı da yazdınız mı?” 

Heyetimizin en yaşlısı ve sözcümüz olan Giovanni Pandoris 
Dorean yanıtladı, “Yazıldı Efendimiz.”

Ardından Kent Meclisi üyeleri ve yerel kâtiplerine döndü, “Anla-
tının, ‘Halid’in liderlik sırları’ ya da ‘düşmanın gözünden, kazandık-
ları muharebelerin teknik detayları’ gibi en özlü kısımlarını belir-
leyeceksiniz. Bu kısımların tüm idarecilerimize ulaştırılması işin en 
mühim kısmıdır!”
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“Emredersiniz Efendimiz.”
“O halde her zamankinden de dikkatli ve hassas olunuz!” İmpa-

rator, sade ipek tuniği ve kızıl atlastan pelerini etrafında kutsi bir 
hare çizen güneşin altında hafifçe doğruldu, “Sizlere güveniyorum.”

Ben söz aldım, “Haşmetmeab, size sunulacak olan son seçki için 
titiz davranmamız elzemdir. Vazifemizin öneminin farkındayız. İçi-
niz rahat olsun, ancak metnin son halinin sunumu, geceli gündüzlü 
çalışsak bile birkaç ay gibi bir zaman alacaktır!”

Mavi gözlerini kısarak şöyle bir süzdü bizleri İmparator. Hük-
meden yüksek tavırlarında, eski görkemini yitiren bir şeyler vardı 
sanki, ancak ne olursa olsun bir Herakleios’tu o. Dedesi Yaşlı Herak-
leios ve babası Flavius Herakleios Augustus’tan bu yana hanedanın 
en dirayetli üyesi ve Kayseriydi. “Buraya boşuna gelmediğimi kanıt-
layın bana Nicodemo Galimbertis. Altı kuşaktır, saray kâtiplerinin 
ve tarihçilerinin dörtte üçü bu bölgedendir. Siz de saray başkâtibi 
olarak bir Sicilyalısınız. Güvenimin boşa olmadığını gösterin!”

“Emredersiniz Efendimiz.”
Rüzgârla ürperen bedenini pelerinine sımsıkı sararak, General 

Valentinus’a döndü İmparator, “Sana henüz teşekkür edemedim 
General. Ama bu durum, hizmetini küçük gördüğümü düşündür-
mesin sana. Seni takdir ediyorum. Roma minnet borçlarını daima 
ödemiştir. Başkente döner dönmez hizmetinin mükafatının dünyevi 
kısmına da erişeceğinden şüphen olmasın.”

“Duanız yeter,” diyerek boynunu büktü General Valentinus. 
Güneş yanığı kalın boynu, yağlı bir ışıltıyla kaplanmıştı. Hibernia 
kobaltından nefti zırhı içinde, sağanak bir yağmur altındaymışça-
sına terliyordu. Buna rağmen yüzünde rahatlamış bir ifade belir-
mişti. “Yanınızda olma şerefi dünyalara bedeldir,” dedi tok bir sesle. 

“‘Yıldızların yer değiştirişini görmek mi istiyorsun, onlarla bir-
likte dönmen gerek,’ der ulu İmparator Marcus Aurelius. İşte bizim 
yaptığımız da budur Valentinus. Bu metinleri, bir jiroskop olarak 
kullanacağız. Hem düşmanlarımızı daha yakından tanıyacak hem 
de Roma için büyük hizmetlere vesile olacağız. Halid bin Velid’in 
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hayatı ve liderlik sırları, sadece bugünümüze değil, bundan bin yıl 
sonrasına dahi ışık tutacaktır. Artık devam edebilirsin.”

*
1.Defter – (Metin sonuna eklenmiş yazım tarihi miladi 645- Tüm 

Defterler 645 ile 650 tarihleri arasında kaleme alınmıştır.)
Hurad Vadisi – Mekke – Taif Yolu 33. Mil 
...Daima yalnız ve suçlu... Evet, ben işte buydum... Huzursuz-

luk, gece boyunca titreşirdi şakaklarımda. Beynimin karanlıklarında 
uğuldayan nabzım gibi tıpkı. Kendi kendimi nice sefaletlere sürük-
lediğim yıllar boyunca, gerçekte basit bir köleydim ben... Bir köley-
dim, ama bunun farkında bile değildim. Nihayet hakikati görmeye 
başladığım 8 yılının kışında (630-Ocak) artık kanıksadığım o suç-
luluk ve yalnızlık, yerini amansız bir öfkeye bırakmaya başladı. Gaf-
let, sıcak, zehirli bir bataklık suyu gibi yayılıyordu içimde. Ve ondan 
beslenen tüm bu hisleri, sonsuza dek yok edecektim. Etmeliydim!.. 

İlk olarak o gün, evet, namını çok ötelerden işittiğimiz Halid bin 
Velid kumandasında, otuz kişilik müfrezenin haberini aldığım o gün; 
ansızın seziverdim köleliğimi. Önce büyük bir şaşkınlıktı kapıldı-
ğım. Bunu beklemiyorduk çünkü. Halid’in kumandasındaki birlik, 
daha iki gün önce buradaydı. Emrindeki süvarilerle birlikte o kadar 
amansızca saldırmıştı ki, muhtemel bir saldırıya karşı güçlendirdiği-
mizi sandığımız direniş hatlarımız, hiç esnemeden bir anda parçala-
nıvermişti. Hatta toprak bir tabya ile berkittiğimiz kuzeydeki strate-
jik, küçük tepenin ardında gizlenen okçularımız, bir kere dahi yay 
çekemeden gerilerindeki küçük koyağa doğru savuşmuşlardı. İçle-
rinde savaştan değil, kapıldıkları panik yüzünden birbirlerini ezen-
ler ve telaşla silah çekip öldürenler dahi vardı. Oysa sayımız onlar-
dan katbekat fazlaydı. 

Geniş bir üçgen oluşturacak şekilde yan yana bitmiş, üç adet 
semure ağacının muhafazasıydı görevimiz. Daha doğrusu, yaşları 
belirsiz bu ağaçların gövdelerinden uzanan kalın kollar üzerine, bir 
seki yapılmış, üzerine de penceresiz, küçük bir ahşap kulübe otur-
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tulmuştu. İşte biz, bu kulübenin içindeki çok eski bir taşı koruyor-
duk. Bu, kadim bir Arap kültü olan Uzza putuydu. 

VI
Ben İbrahim bin Cevri el Hamevi el Gassani, Hristiyan bir Arap 

olarak, neden tarih öncesi bir putu korumak için apar topar buraya 
gönderildiğimizi hiç anlayamamıştım. Ama asıl sorguladığım, sıra-
dan bir muhafızlık emriymiş gibi görünen bu vazifeye karşı duydu-
ğum huzursuzluktu. O günlerde yirmi beşime yeni basmıştım. Çok 
genç bir yaş olmasa da benim gibi geç öğrenenler için halen erken 
bir çağ sayılabilirdi.

Roma ile günbegün hudutları büyüyen İslam devleti arasında, 
daimi sınır anlaşmazlıkları mevcuttu ve bu iki taraf arasında bir sır 
değildi kuşkusuz. Benim gibi namlı pek çok Gassani fedaisi, bu 
mücadelelerde Roma saflarında yer almıştı. Onlar da ilk seferinde, 
benim gibi, böylesine anlamsız bir tedirginlik duymuşlar mıydı 
acaba? Uzza’nın korunmasından önce, benim ve diğer dört arkada-
şımın asıl vazifesi, bölgeden kuzeye uzanan ticaret yollarının tetki-
kiyle ilgiliydi. Asıl olarak, buralardaki Müslüman hareketliliği hak-
kında, Roma’nın görünmeyen eli Kanoniklere iletilmek üzere bilgi 
topluyorduk. Mekke ya da Medine’ye hiç girmeden de olsa, görevi-
mizi bir yıldır başarıyla yerine getirmiştik. 

Bunun için, Arapların daimi zayıf karnı olan bedevilerin ara-
sına sızıyorduk. İlelebet hareket halindeki bu köklü ama cahil top-
luluk arasından Müslümanların içlerine nüfuz etmek çok kolaydı. 
Uzza’nın korunması görevi ise, bize son anda özel ulakla iletilmişti. 
Ben, emrin verildiği günlerde halen Busra’da olduğum için, emri doğ-
rudan almış arkadaşlarıma birkaç gün geç katılmıştım. Bu fermana 
itaat etmekten başka çaremiz yoktu. Bilhassa da benim! 

Busra Emiri Şürahbil bin Gassani’ye sığınana kadar, birbirleriyle 
pek kanlı savaşlara girmekten çekinmeyen Gassani emirlikleri ara-
sında, parayı en çok veren adına ordusunda hizmet eden bir kiralık 
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kılıçtım ben. Soylu aileme ve büyük itibar sahibi merhum babamın 
namına rağmen, Gassani toprakları üzerinde her yerde aranıyordum. 

Oysa okuldan ayrıldıktan sonra bir ara, amcamın İskenderiye 
Limanı’ndan çalışan küçük ticaret filosuna girmiş ve birkaç uzun 
sefer yapmıştım. Ailem buna çok sevinmişti. Yürekten destekliyor-
lardı. Ancak denizcilerin dar alanlarda yaşadıkları o aşırı disiplinli 
hayat bana göre değildi. Amcamın şefkatli ısrarlarına rağmen, o ne 
olduğu belirsiz özgürlüğüme kaçmıştım yeniden. Tek bildiğim okulu 
değil, ama okumayı sevdiğimdi.

Pek çok defa Romalılar adına, lejyonerlerin emrinde Sasanilere 
karşı çarpışmıştım. Sasaniler adına, kendi öz kanımdan Gassanilerle 
çarpıştığım dahi olmuştu. Ama daha önce Müslümanlarla hiç vuruş-
mamıştım. Şürahbil bin Gassani olmasa, hakkımda çıkarılmış olan 
idam fermanı, şimdiye kadar mutlaka yerine getirilmiş olurdu. Ancak 
soylu geçmişimin ve şeytani yeteneklerimin farkına diğerlerinden 
evvel varan Şürahbil, bana fırsat verdi ve bugüne kadar onu utan-
dırmadım. Şimdi verdiği bu zorlu görevde de utandırmayacaktım! 

*
Gönüllü olarak katıldığım bu vazifenin başarılamaması duru-

munda, hiçbirimizin gidecek bir yeri yoktu. Emir açıktı. Ya bu putu 
koruyacak ya da başlarımızın çaresine bakacaktık. Fakat başarılı 
olmam durumunda, Emir’in gözüne iyice girip onun şahsi muhafız-
larından biri olabileceğime kesin gözüyle bakıyordum. Hırsımı sezen 
ve bu yüzden beni ikaz eden Şürahbil’in ta kendisine bile aldırmadım. 

“Bak İbrahim,” demişti o sıcak günün sonlarında, elindeki karlı 
şerbetten koca bir yudum alırken. Hafif bir buğuyla kaplanmış saray 
bahçesinde, açılmış büyük bir çergenin altında oturuyorduk, “Halid 
bin Velid’le karşılaştığın zaman, bugüne kadarki tecrübelerinin, yete-
neklerinin, gençliğinin ve gücünün önemsiz kaldığını göreceksin! 
Bu adamı Müslüman olmadan önceki günlerinden tanırım. Sonra-
sında Mute savaşı ve Mekke’nin fethinde sergilediği deha ise tartı-
şılmaz. Bununla birlikte başarırsan eğer, dile benden ne dilersen.”
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Öfkemi yutarak tebessüm etmiştim. Ama omuzlarım gerilmiş, 
kollarımdaki adalelerim hafifçe kabarmıştı. “Bana güvenmeye devam 
edin Efendim. Ancak oraya basit bir asker olarak gidiyorum. Komuta 
bende olmayacak. Bu sorunu çözerseniz eğer, size umduğunuzdan 
çok daha büyük bir başarıyla dönerim.”

“Sen sadece o savaştan anlamaz bedevileri toparlamakta diğer-
lerine yardımcı ol İbrahim! Uzza’yı korumaktan başka bir şey de 
düşünme! İşin ucunda Konstantinapol’ün hoşnutluğu var. Senato-
nun mutluluğu benim mutluluğum, benim mutluluğum da senin 
mutluluğun demektir. Babanın oğlu olduğunu göster ki ona büyük 
saygım vardır.”

Bastırdım, “Zaten birkaç kişiyiz Emir’im. Komutayı bana verin, 
Halid’in kellesini de ellerinizde bilin.”

Şürahbil’in, beni tanıdığı ilk günden beri, kendime güvenim-
den ve cesaretimden hoşlandığını biliyordum; ama bu defa tepkisi 
beklediğim gibi olmadı. Esmer yüzünde akları bembeyaz parlayan 
gözlerini koca koca açıp, “Sadece kibirli bir boşboğazsın sen,” diye 
homurdandı. “Kelleni, şu kınındaki çifte su verilmiş kılıcımdan koru-
maya çalışmam boşuna. Ben yirmi beşimdeyken dünya diz çökmüştü 
önümde. Beni dinlemiyorsun bile. Orada aralarına katılacağın sür-
gün askerlerin hepsi senden yaşlı ve tecrübeli. Kılıç oynatmak kadar, 
insanları örgütlemede de usta isimler. Akıllı olursan, onlardan çok 
şey öğrenebilirsin İbrahim. Aralarındaki Kanonikler, bana hangini-
zin nasıl mücadele ettiğine dair rapor verecekler. O yüzden komu-
tanın kimde olduğu o kadar da önemli değil. Şimdi git ve elinden 
geleni yap. Ama bana oyun oynamaya kalktığınızı anlarsam eğer, 
diğerleriyle birlikte cehennemin dibine yollarım seni!”

VII
Halid’in, Uzza putunu yıkmak için ilk kez gelmesinden on beş 

gün kadar önce Mekke, Müslümanlar tarafından fethedilmişti. Siyasi 
birliktelikten yıllardır uzak biz Gassaniler için, bu durumun ne derece 
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çekinceli olduğu tartışmalıydı elbette. Güneyden kuzeydoğuya doğru, 
Roma, Sasani ve İslam devletleri arasında daimi bir tampon bölge 
konumundaydık ve bizim için hangi tarafın daha emniyetli olduğu 
hususu, liderlerimiz arasında ilelebet bir çekişme konusuydu. 

Hatta Gassani emirliklerinden kimilerinin, Halid bin Velid ara-
cılığıyla Müslümanlarla, diğerleri aleyhine iş birliği içinde oldukla-
rını dahi işitiyorduk. Ancak Romalılarla müşterek hareket ettiğimiz 
Mute Harbi’ndeki korkunç yenilgiden bu yana, aramızda İslam dev-
leti aleyhine sorunsuz işleyen bir birliktelik mevcuttu. Busra Gas-
sani Emirimiz Şürahbil, Müslümanlara nefret kusmada Romalılar-
dan çok daha öndeydi. 

Zaten Mute Savaşı’nın sebebi de Şürahbil’in ihanetiydi. İslam 
Peygamberi’nin yolladığı, Hâris bin Umeyr adlı elçisi, Şürahbil’in 
emriyle haksız yere katledilmişti. İmparator Herakleios’un, iltifat ve 
yardımlarıyla şımaran Emir, diğer Roma eyaletlerinden daha bağım-
sız hareket edebilme özgürlüğü olduğuna inanıyor, İmparator da 
buna göz yumuyordu. 

O günlerde, Vatikan istihbarat teşkilatı Kanoniklerden iki ajan 
da bizimle birlikteydi. Papa, her ne kadar biz aforoz edilmiş Orto-
dokslardan nefret ediyor olsa da, şu andaki şartlar, Konstantinapol’le 
olduğu gibi, Vatikan’la da stratejik bir iş birliğini gerektiriyordu. 
Meselenin hiçbir dönemde değişmeyen aslı şuydu: Konstantina-
pol kilisesi, Monofizit Ortodoks Gassanilere, en azından Katolik-
lere hissettiği kadar büyük bir kin duyardı. İki büyük kilise de biz-
leri, gerçek inancın hainlerinden görüyordu. Ancak şu ara bize her 
zamankinden daha muhtaçtılar. Kader işte. Hiç kimse tarafından 
sevilmiyor, ama herkes tarafından amansızca kullanılmak istiyorduk. 
İşin kötüsü, kullanılıyorduk da.

*
Ben, yıllarca çeşitli cephelerde görev yapmış bir paralı asker olarak, 

kendi devletinden çalmayan tek bir Roma subayı görmedim. Vati-
kan Kanoniklerinin, Doğu Roma devlet kademeleriyle yakınlaşma-
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larından itibaren, bu soygunları örtbas etmek daha da kolaylaşmıştı. 
Hem herkes farkındaydı ki, Roma’nın başkenti Konstantinopolis’te 
hazine günbegün boşalıyor, Doğu Akdeniz’de büyüyen Müslüman 
korkusu yüzünden, zaten ağır şartlarda yürütülen ticaret biteviye 
sekteye uğruyordu. Bu koşullar altında, toprak kayıplarından, hatta 
daha da ciddi boyutlara ulaşabilecek bir istiladan daha tabii ne ola-
bilirdi. Koca Roma İmparatorluğunun batı kanadı, sırf bu yüzden 
tarihe karışmamış mıydı?

İşte böyle bir ortamda, Halid bin Velid’in şöhreti daha da ürkü-
tücü hale geliyordu. Ben, aralarına en son katılan olduğum ve Mute 
Harbi’nde de bulunamadığım için, diğer arkadaşlarım gibi, Halid’i 
görememiştim henüz. Müslümanların, putu yok etmek için geldik-
leri o ilk seferde, akşamın alacakaranlığı çökmüş, müstahkem mevki-
imizi oluşturan basit ahşap ve toprak barikatların kolayca yıkılması 
sebebiyle de kontrolsüz bir ricatle, gerideki ağaçlık vadiye doğru kaç-
mıştık. Hayatımda bir düşman önünden kaçtığım ilk sefer buydu.

Ancak çok geçmeden, Uzza’nın manevi bekçisi ve bakıcısı 
Dübeyye es-Sülemî, saklandığımız kuytulara münadiler gönder-
miş, bizi, Müslümanların ayrıldıklarına dair müjdelemişti. İşte o 
zaman Halid bin Velid ve Müslümanlar adına bir şeylerin ters git-
tiğini anlamıştık. Sabahın ilk ışıklarıyla geri döndüğümüzde yanıl-
madığımızı gördük. Halid, paganların kutsal semure ağaçlarından 
yalnızca birini kesmekle yetinmişti. Çoğu Arap, çeşitli milletlerden 
iki yüz kişilik muhafız birliğinin arasındaki ihtiyar Dübeyye’yi fark 
ettim o esnada. Gözlerinin içi gülüyor, kestiği kurbanların kanıyla 
ıslanmış mintanın içindeki sıska bedenini, karşımızda neşeyle zıp-
latıp duruyordu.

Buradaki dört silah arkadaşımdan biri olan Zekeriya bin Davut 
el Antaki, bizlere hitaben hafifçe mırıldandı, “Karnımızı doyurup, 
buradan bir an önce sıvışalım kardeşlerim. Halid bin Velid, şu pagan-
lardan bile daha tekinsiz. Kanoniklerle konuşma işini bana bırakın. 
Onları ikna edebilirsek, Şürahbil her özrümüzü kabul eder.”




