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dâcin denilen 
bir kuş

Bilmem hatırlar mısın, bir gün bana “Bilge, sana se-

çenek sunulsaydı hangi zaman dilimine giderdin?” diye 

sormuştun. Ben de sana “Peygamberimiz ve arkadaşla-

rının yaşadıkları döneme gitmek isterdim” demiştim.

“Madem öyle, niye gitmiyorsun? Daha önce, sana 

öğretilen tılsım sayesinde Misal Âlemi’ne girmiş, başka 

zamanlara gitmiş, yaşadıklarını bana anlatmıştın. Yine 

gidebilirsin” demiştin.

Evet, öyleydi. Haklıydın. Tılsımı okuyarak Misal 

Âlemi’ne geçebiliyorum. Fakat her istediğim yere gi-

demiyorum. 

Denedim, izin verilmedi. Umudumu kesmedim. 

Tılsımı ısrarla okudum.

Sonunda izin çıktı. Bir ses bana “Misalî bedeninle 

gidemezsin, bir kuşun bedenine girecek, öyle gidecek-

sin” dedi. 



Sesi duyuyor fakat sahibini göremiyordum. 

Dâcin isimli bir kuşun misalî bedenine girdim ve 

yolculuk başladı. Bu kuşa kitaplarda rastlamıştım. 

Hazreti Ayşe validemiz onu şöyle anlatmıştı: “Evi-

mizde Dâcin denilen bir kuş vardı. Resulullah evdeyse 

hiç debelenmez, sessizce dururdu, evden çıkınca o kuş 

başlardı harekete. Giderdi, gelirdi, hiç durmazdı.”

İşte ben bu kuşun bedenine girerek gitmiştim. Fakat 

ne yazık ki gittiğim zaman dilimi Efendimizin yaşadığı 

zaman değildi. Kendisi beka âlemine gitmişti.

Buna çok üzüldüm. Beni teselli eden, pek çok saha-

bisinin hayatta oluşuydu. 

Onları dinlemeye başladım. Onlar beni görmüyor-

lardı ama ben onları görüyor, işitiyordum. Merak edip 

soranlara yaşadıklarını, gördüklerini ve dinlediklerini 

anlatıyorlardı.

Bu âleme dönünce, görüp dinlediklerimi kitaplarda 

okuduklarımla karşılaştırdım. Birbirine tıpatıp uygun-

du. Yapmam gereken, anlatılan kıssaları derlemekten 

ibaretti, ben de öyle yaptım. 

Başta Buhari ve Müslim olmak üzere, büyük 

âlimlerin kabul ve tasdikine mazhar olmuş hadis ki-

taplarına müracaat ettim.

Bu defter güzel, çünkü eşsiz bir güzelin aynası. 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin nitelik-

lerini yansıtıyor. Her kelimesine onun gül kokusu sindi.
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İçindeki tılsımlı öykülerin bir kısmı Peygamberimi-

zin anlattıkları, bir kısmı sahabilerin Peygamberimizle 

ilgili rivayetleridir. 

Hepsi hikmet ve ibretle doludur. Düşündürücü ve 

ufuk açıcıdır. Kalbe feyiz, akla nur, ruha huzur, hayata 

yön verirler.

Hayat yolu tehlikelerle dolu. Kimi zaman dünya ga-

mından kalbin yanacak. Kimi zaman gönlün sıkılacak. 

İşte, böyle hallerde burada anlatılanlar sana deva 

ve şifa olacak.
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ben 
Okuma bilmem!

Kendisine yalnızlık sevdirilmişti. Hira Mağarası’na 

gider, ailesine dönmeksizin orada birkaç gece kalır, 

ibadet ederdi. 

Yanındaki azık tükenince ailesinin yanına döner, 

azık alıp tekrar giderdi. 

Bu hal kendisine Hira Mağarası’nda vahiy gelene 

dek sürdü. 

Bir gün ona melek geldi ve “Oku!” dedi. Hazreti 

Muhammed “Ben okuma bilmem” cevabını verdi. 

Melek onu tutup kucakladı, takati kesilinceye kadar 

sıktı, sonra bıraktı. Tekrar “Oku!” dedi. O yine “Okuma 

bilmiyorum” dedi. 

İkinci defa kucaklayıp takati kesilene kadar sıktı. 

Bıraktıktan sonra “Oku!” dedi. O yine “Okuma bilmi-

yorum!” dedi. 
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Üçüncü kez takati kesilene kadar sıktı, sonra bı-

raktı. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan 

pıhtısından yarattı…” dedi. 

İkra Suresi’ni baştan sona okudu. 

Resulullah, ayetleri ezberlemiş olarak evine döndü. 

Kalbinde bir ürperme vardı. 

Hanımı Hatice’nin yanına geldi. “Beni örtün! Beni 

örtün!” dedi. Onu örttüler. Korkusu geçinceye kadar 

öyle kaldı. 

Sonra hanımına başından geçenleri anlattı. “Ken-

dim için korktum!” dedi. 

Hatice de “Hiç korkma! Vallahi Allah seni ebediyen 

rüsva etmeyecektir. Çünkü sen, yakınlarına merhametli 

davranır, doğru konuşur, işini göremeyenlerin yükünü 

taşırsın. Fakire kazandırır, misafire ikramda bulunur-

sun. Hak yolunda ortaya çıkan olaylarda halka yardım 

edersin” diyerek onu teselli etti. 

Sonra Hatice, Resulullahı Varaka İbn Nevfel isimli 

bir adamın yanına götürdü. Bu zat, Hatice’nin am-

cazadesiydi. Cahiliye devrinde Hıristiyan olmuştu. 

İbranice yazmayı bilirdi. İncil’den Allah’ın dilediği 

kadarını yazmıştı. Gözleri görmez olmuş bir ihtiyardı. 

Hatice ona “Ey amcamın oğlu! Kardeşinin oğlunu 

bir dinle, bak ne söylüyor” dedi. 

Varaka “Ey kardeşimin oğlu! Neler görüyorsun?” 

diye sordu. Hazreti Muhammed gördüklerini anlattı. 
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Varaka “Bu gördüğün Musa’ya da inen melektir. 

Keşke genç olsaydım! Kavminin insanları seni sürgün 

edecekleri zaman keşke hayatta olsaydım!” dedi. 

Hazreti Muhammed “Beni sürgün edecekler öyle 

mi?” diye sordu. 

Varaka “Seninkine benzer bir din getiren her pey-

gambere muhakkak karşı çıkılmıştır. Hayatta olur da o 

günü görürsem sana tesirli bir surette yardım ederim” 

dedi. Lakin ömrü vefa etmedi, kısa bir süre sonra vefat 

etti. 

Bu arada vahiy de kesildi. Resulullah bu duruma 

çok üzüldü. Bazen ızdırabı dayanılmaz raddelere ge-

lir, böyle yaşamaktansa ölmenin daha iyi olacağını 

düşünürdü. Fakat Cebrail her defasında görünür “Ey 

Muhammed! Sen hak peygambersin!” diyerek onu 

teselli ederdi.

Daha sonra vahiy tekrar gelmeye başladı ve ömrü-

nün sonuna dek kesintisiz devam etti.

Not: Bu olayları anlatan Hazreti Ayşe validemizdir. 

Peygamber Efendimizden dinlediklerini nakletmiştir.
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işte bu, 
âlemlerin efendisidir!

Ebu Talib, bir kısım Kureyş büyükleriyle birlikte 

Şam’a gitmek üzere seyahate çıkmıştı. Henüz çocuk 

olan Hazreti Muhammed onunla birlikteydi. 

Buheyra isimli bir rahibin manastırının yakınında 

bir yere konakladılar ve develeri çözdüler. 

Daha önce hiç gelmeyen rahip bu kez yanlarına 

geldi. Kervancıların arasında dolaşmaya başladı. 

Hazreti Muhammed’i görünce yanına gitti ve elin-

den tutarak “İşte bu, âlemlerin efendisidir!” dedi. 

Kureyş büyükleri “Bunu nereden biliyorsun?” diye 

sordular. 

Rahip “Ben onun özelliklerini bize indirilen kitapta 

okumuştum. Siz yaklaşırken bütün taşlar, ağaçlar ona 

secde vaziyeti alıyorlardı. Onu peygamberlik mührüyle 

de tanıyorum. Bu mühür omuz başına yakın bir yer-

dedir” dedi. Sonra bizden ayrıldı. Yemek hazırlayıp 

getirdi. 
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Hazreti Muhammed o sırada develeri gözetliyordu. 

Yanımıza gelirken üzerinde ona gölge yapan bir bulut 

vardı. Baktı ki gölgede kendisine yer kalmamış, güneş 

altında bir yere oturdu. Harika bir biçimde ağacın göl-

gesi ona yöneldi, bu kez öbürleri güneşte kaldılar. 

Rahip “Bakın, ağacın gölgesi onun üzerine meylet-

ti. Allah aşkına bu çocuğu Rum diyarına götürmeyin! 

Birileri özelliklerine bakarak onu tanırlarsa kıskanır 

ve öldürürler” dedi. 

Ebu Talib, rahibin sözüne güvendi ve alışverişini 

yakın bir yerde yaptıktan sonra geri döndü. 

Not: Bu kıssa ‘irhasat’ nevindendir. İrhasat diye, 

Efendimize peygamberlik görevi verilmeden önce 

meydana gelen olağanüstü olaylara denir. Ebu Talib, 

Peygamber Efendimizin amcasıdır.



17

OnlarI 
HuZuruma Getirin!

Herakliyus Bizans hükümdarı idi. Hazreti Peygam-

ber ona Dıhye isimli sahabisiyle bir mektup gönder-

mişti. 

Bir gün huzurundakilere “Peygamber olduğunu 

iddia eden şu adamın kavminden buralarda birileri 

var mı?” diye sordu. 

“Evet, var!” dediler. 

“Onları huzuruma getirin!” diye emretti.

Ticaret maksadıyla seyahat eden Ebu Süfyan İbn 

Harb ve arkadaşlarını bulup getirdiler. 

Bundan sonrasını Ebu Süfyan şöyle anlattı:

Herakliyus, tercümanı vasıtasıyla “Peygamber ol-

duğunu söyleyen zata soy bakımından en yakın olan 

hanginizdir?” diye sordu. 

“Benim!” dedim. 
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Bunun üzerine beni, arkadaşlarım arkamda kalacak 

şekilde önüne oturttu. 

Tercümanına “Geride oturan adamlara söyle, ben 

önde oturana peygamber olduğunu iddia eden kimse 

hakkında sorular soracağım. Eğer cevaplarında bana 

yalan söylemeye kalkarsa onu yalanlasınlar” dedi. 

Ben henüz Müslüman olmamıştım. Vallahi, eğer 

yalanımın bana zarar vereceğinden korkmasaydım 

cevap verirken yalan söylerdim. 

Sonra Herakliyus, tercümanına “Sor şuna! O zatın 

aranızdaki soyu nasıldır?” dedi. 

Ben “Asil bir soya sahiptir” dedim. 

“Onun ataları arasında kral var mı?” 

“Yok!” 

“Siz onu bu iddiasından önce hiç yalan söylemekle 

itham ettiniz mi?” 

“Hayır!” 

“Ona insanların ileri gelenleri mi tâbi oluyor, za-

yıfları mı?”

“Zayıfları…” 

“Ona tâbi olanlar artıyor mu, eksiliyor mu?”

“Eksilmiyor, artıyorlar.”

“Dine girdikten sonra hoşnutsuzluk duyup dönen 

oldu mu?” 

“Hayır!”

“Onunla hiç savaştınız mı?”

“Evet!” 
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“Onunla savaşınız nasıl oldu?” 

“Bazen o kazandı, bazen biz…” 

“Verdiği sözden döndüğü oldu mu?” 

“Hayır! Şimdi aramızda bir barış var, bu esnada ne 

yapacak bilmiyoruz.” 

Vallahi, o konuşmamız esnasında aleyhinde bundan 

başka bir şey söyleme imkânı bulamadım. 

Herakliyus sormaya devam etti. 

“Muhammed’den önce bu sözü söyleyen bir başkası 

var mıydı?” dedi. 

“Hayır!” dedim. 

Bunun üzerine tercümanına “Söyle ona! Ben sana 

soyunu sordum, sen onun asil biri olduğunu söyledin. 

İşte peygamberler böyledir, hepsi de kavimleri arasında 

soyu güzel olanlardan gönderilirler. 

Ben sana, ‘Ataları içinde kral var mı?’ diye sordum 

‘Yok!’ dedin. Ataları arasında bir kral bulunsaydı, bu 

adam atalarının saltanatını arzulayan biridir diyecek-

tim. 

Ben, ‘Halkın zayıf takımı mı yoksa ileri gelenleri 

mi?’ diye ona uyanları sordum. Sen ‘Zayıflar’ dedin. 

Peygamberlere uyanlar işte böyle kimselerdir. 

Ben sana, ‘Bu iddiasından önce onu hiç yalancı-

lıkla suçladınız mı?’ diye sordum. Sen ‘Hayır’ dedin. 

Böylece anladım ki o, ne insanlara ne de Allah’a yalan 

söyleyecek biridir. 
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Ben sana, ‘Dine girdikten sonra hoşnut olmayarak 

dönen oldu mu?’ diye sordum. Sen ‘Hayır’ dedin. İman 

böyledir, onun neşesi kalplere girdi mi bir daha solmaz. 

Ben sana, ‘Ona tâbi olanlar artıyor mu, eksiliyor 

mu?’ diye sordum. Sen ‘Artıyorlar’ dedin. İman işi böy-

ledir, tamamlanıncaya kadar artarlar. 

Ben sana, ‘Onlarla savaştınız mı?’ diye sordum. Sen, 

savaştığınızı, savaşın aranızda nöbetleşe olduğunu, on-

ların sizi, sizin de onları yendiğinizi söyledin. Peygam-

berler de böyledir, sınanırlar, en sonunda galip gelirler. 

Ben sana, ‘Verdiği sözden döndüğü olur mu?’ de-

dim. Olmadığını söyledin. Peygamberler de böyledir, 

sözlerinden dönmezler. 

Ben, ‘Bu davayı ondan önce güden oldu mu?’ diye 

sordum. ‘Hayır!’ dedin. Eğer bu sözü ondan önce biri 

söylemiş olsaydı, ‘Bu adam, kendinden önce söylen-

miş bir sözü tamamlamaya çalışan birisi’ diyecektim.” 

Herakliyus “Size ne emrediyor?” diye bir soru daha 

sordu. 

Ben “Namaz kılmamızı, zekât vermemizi, akraba 

haklarını gözetmemizi, iffetli davranmamızı” dedim. 

Bunun üzerine, Herakliyus dedi ki: “Söylediklerin 

gerçekse o bir peygamberdir. Ben onun çıkacağını bi-

liyordum ama sizin aranızdan çıkacağını zannetmi-

yordum. Eğer ona kavuşabileceğimden emin olsam 

karşılaşmayı çok isterdim. Yanında olsaydım ayaklarına 

su dökerdim. Onun hâkimiyeti ayaklarımın altında 

olan şu bölgelere kadar uzanacaktır. 



21

Sonra, Hazreti Peygamber’in mektubunu getirtip 

okuttu. Şöyle diyordu: 

“Bismillahirrahmanirrahim. Allah’ın Resulü 

Muhammed’den Rum’un büyüğü Herakliyus’a. Se-

lam hidayete tâbi olanlara olsun. Bundan sonra: Seni 

İslam’a çağırıyorum. İslam’a gir, selameti bul, Allah 

da ecrini iki kat versin. Yüz çevirirsen, bütün halkı-

nın günahı senin üzerine olsun. ‘Ey kendilerine kitap 

verilenler! Sizinle bizim aramızda olan şu ortak söze 

gelin: Allah’tan başka ilah tanımayalım. Ona hiçbir 

şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da birbirimizi 

rab edinmeyelim.” 

Mektubun okunuşu tamamlanınca, kralın yanında 

sesler yükseldi. Emri üzerine bizi huzurundan çıkar-

dılar. 

Ben, arkadaşlarıma “Muhammed’i ciddiye alıyordu. 

Rumların kralı ondan korkuyor” dedim. 

Resulullahın galip geleceğine olan inancımı Allah 

bana hidayet nasip edinceye kadar içimde taşıdım, 

kimseye söylemedim. 




